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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 44/386                    XXX   NIEDZIELA   ZWYKŁA            27.10.2019 
 

 

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Fary-

zeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: 

zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w ty-

godniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał 

nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika!”. Analizując ten fragment Ewangelii według świętego Łukasza pewien biblista 

zwrócił uwagę, że faryzeusz wszedł do świątyni z całym olbrzymim bagażem swoich 

wszystkich codziennych trosk, problemów, spraw i zagadnień. Wszedł z myślą o mięcie  

i kminku, z myślą o podatku świątynnym i o dziesięcinach, o tym co dziś kupi i sprzeda, po 

prostu wniósł do świątyni całą olbrzymią prozę swojego dnia powszedniego. Zapomniał, czy 

może nie myślał o tym, że miejsce do którego wstępuje jest święte i nie wolno go zaśmiecać 

żadnymi ziemskimi sprawami. Tak radykalne postawienie sprawy wydaje się szokujące. Jak 

to? Przecież nasza modlitwa generalnie dotyczy tego, czym na co dzień żyjemy, a niejeden 

ksiądz uczył nas, abyśmy właśnie całe nasze życie, całą codzienność ofiarowali Bogu na 

modlitwie. Do dziś brzmią niejednemu i niejednej z tu zgromadzonych słowa katechety lub 

katechetki, aby podczas modlitwy przedstawiać Bogu sprawy drobne i duże, mówić o wszy-

stkim, co dla nas ważne. Cytowany biblista wyjaśnia: „Jeśli się chcesz szczerze i święcie ro-

zmówić ze swoim Bogiem, to pozostaw wszystko inne poza sobą, a pozostań na modlitwie 

tylko ty i twój Bóg. On zna wszystkie twoje sprawy, wie jak one się przedstawiają, nie musisz 

Mu ich przypominać. Ty tylko chciej za wszelką cenę z Nim się zjednoczyć. Tylko Go uwie-

lbiaj!”. Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna, wznosi się wprost do Boga. 

Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, tylko 

dlatego, że On jest. Kim jestem w codzienności: faryzeuszem czy celnikiem? 

 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10. /kolekta inwestycyjna na OGRZEWANIE/ 
  8.00 – Do B. Op. i MB Różań., z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla WERONIKI  

i ROMANA LOOSE z ok. 45 rocznicy ślubu. 
 

10.00 – Do B. Op. i MB Różań. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla Jubilatki ŁUCJI HADZIK z ok. 60 rocznicy urodzin, o zdrowie  
i błog. B. dla dzieci z rodzinami, wieczny spoczynek dla + męża Benedykta 
/sztandary bierzmowańcy/. Różaniec w int. wszystkich Rodzin Parafii.   

 

PONIEDZIAŁEK – 28.10. – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW, SZYMONA i JUDY TADEUSZA 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Jonek.  
17.30 – Do Miłos. B. za + męża Jerzego Kompała, ++ rodziców Kompała, Parkitny,  

+ brata Stanisława Parkitny, ++ 2 siostry Zofię i Mariannę z mężami, + zięcia 
Andrzeja Krawczyk oraz + Marię Fijak z mężem. 

 

WTOREK – 29.10. 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. R. Chmiel. 
17.30 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 

dla Jubilata EDMUNDA WOŚ z ok. 80 rocznicy urodzin i potrz. łaski dla całej 
RODZINY. 

 

ŚRODA – 30.10. 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. B. Sklorz. 
17.30 – Do B. Op. i MB Różań. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 

w rodzinie NOWAK oraz za ++ rodziców, teściów, + syna Piotra i + córkę Mał-
gorzatę. 

 

CZWARTEK – 31.10. 
17.00 – Różaniec w int. wszystkich Róż Różańcowych – Czciciele MB. 
 Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. 
17.30 – Za Parafian żyjących i zmarłych polecanych w Zaleckach-Wypominkach. 
 

I PIĄTEK – 1.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Elżbietę i Piotra Gajek, + ciotkę Emilię Staniczok, 

+ szwagra Gerharda Born i całe ++ pokr. – naboż. do NSPJ. 
 

10.00 – Ku czci NSPJ w int. żyjących i zmarłych z Róży Róż. BERNARDA SKLORZ. 
 

11.30 – STARY KOŚCIÓŁ: Nabożeństwo za Zmarłych – procesja na cmentarz w Wędzinie. 
 

20.00 – KAPLICA NA CMENTARZU: Różaniec za Zmarłych w Wypominkach-Zaleckach. 
 

I SOBOTA – 2.11. – WSPOM. WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY 
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi – Czciciele MB. 
  

  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Jana Serafin, ++ Rozalię i Piotra Mrosek, 
++ siostry Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła 
 z żoną, + bratową Łucję oraz dziadków z obu stron – naboż. do Niep. Serca NMP. 

 

10.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe powoł. kapł., zak. i mis., za kapłanów, którzy 
posługiwali w naszej parafii oraz ++ duszpasterzy i siostry zakonne – of. od Róży 
B. SKLORZ.  Różaniec za Zmarłych w Wypominkach-Zaleckach.  

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.11. /kolekta na energię elektryczną/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose, ++ rodziców Klarę  

i Józefa Wolny oraz ++ z rodzin Wolny i Huć. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Wilhelma Kostorz, + siostrę Brygidę 
Bundyra oraz + teścia Stanisława Koper. 

 Różaniec za Zmarłych w Wypominkach-Zaleckach. 
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1. Wolne intencje w 2019 r.: sobota 30.11. g.8.00, poniedziałek 16.12. g.17.00, wtorek 17.12. 
g.17.00, środa 18.12. g.17.00, sobota 21.12. g.8.00, wtorek 24.12. g.8.00. Proszę zamawiać 
INTENCJE na 2020 r. 

2. Kolekty: dzisiejsza inwestycyjna na OGRZEWANIE–OPAŁ, 1 listopada i 2 listopada na bie-
żące płatności parafii, a w przyszłą niedzielę na energię elektryczną. Bóg Zapłać za ofiary  
na wszystkie PARAFIALNE CELE, O KTÓRYCH JESTEŚMY INFORMOWANI. 

3. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu: D. Woś i K. Chmiel. 
4. BÓG ZAPŁAĆ ofiarodawcy z parafii za ufundowanie nowej figury MATKI BOŻEJ FA-

TIMSKIEJ do naszego kościoła, szczególnie na DNI FATIMSKIE  /maj-październik/. 
5. Proszę Parafian o przygotowanie cmentarza do chrześcijańskiego przeżycia uroczystości 

Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, mieszkańców Kierocia i Domów Celnych proszę  
o skoszenie trawy i utrzymanie porządku /są kontenery na śmieci/ oraz roztropne korzysta-
nie z nowej furtki i bram na cmentarzu parafialnym. 

6. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00 bierzmowańcy posługują przy sztandarach, a schola wyko-
nuje śpiewy. O godz. 11.00 Jubileusz 25 rocznicy poświęcenia kościoła w Ciasnej. 

7. Zachęcam do wspólnotowej modlitwy różańcowej o godz. 17.00 w kończącym się już mie-
siącu październiku – czuwajmy przy Maryi z naszymi INTENCJAMI! 

8. Spowiedź św. I-piątkowa dla dzieci i młodzieży w czwartek od godz. 17.00. 
9. W I piątek uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Msze św. o godz. 8.00 i 10.00. O godz. 11.30 

zapraszam Parafian na nabożeństwo za Zmarłych, które rozpoczniemy przy starym kościele  
z procesją na cmentarz. Zapraszam poczty sztandarowe. O godz. 20.00 zapraszam CHĘT-
NYCH PARAFIAN do kaplicy na cmentarzu na WIECZORNE CZUWANIE – RÓŻANIEC 
za Zmarłych z Wypominkami-Zaleckami /146 pochowanych Parafian/. 

10. Od piątku do nabycia będzie kolorowa GAZETKA ze zdjęciami z budowy nowego kościoła  
i kalendarium wykonywanych prac budowlanych /1 szt. 15 zł/. Polecam tę publikację! 

11. W I sobotę wspomnienie WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – Dzień Zaduszny. Msze św.  
o godz. 8.00 i 10.00 z modlitwą różańcową za Zmarłych. Odwiedziny Starszych i Chorych  
będą w sobotę 9 listopada. 

12. Zapraszam na różaniec z Zaleckami jako wyraz naszej wdzięczności i pamięci o naszych 
bliskich Zmarłych, który będzie odmawiany po Mszach św.  do 8 listopada. 

13. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa 
oraz w Dzień Zaduszny mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać 
tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa  
w intencjach Ojca Świętego, przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św. 
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach 1 - 8 listopada i spełnią przepisane wyżej wa-
runki mogą także uzyskać odpust zupełny za zmarłych. 

14. W przyszłą niedzielę Mszę św. z kazaniem o godz. 10.00 poprowadzi o. Franciszkanin  
z Borek Wielkich /ks. proboszcz Jubileusz 30 rocznicy poświęcenia kościoła w parafii  
Św. Floriana w Żywocicach z której pochodzi, pośw. 5.11.1989 r. przez ks. Abpa A. Nossola/. 

15. Do nabycia jest Nasza Arka i Rycerz Niepokalanej dla Zelatorów Róż Różańcowych. 


