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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 45/387                  XXXI   NIEDZIELA   ZWYKŁA              3.11.2019 
 

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł 

więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: Do grze-

sznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Szyb-

kie zmiany w codziennej rzeczywistość, do których trudno się dostosować, sprawia,  

że nieustannie za czymś gonimy. Boimy się zatrzymać, aby inni nas nie wyprzedzili,  

bo wtedy odpadniemy w rywalizacji. Boimy się stracić to, co udało nam się od życia wy-

szarpać. Jesteśmy jak worki bez dna, bez względu na to ile włożymy i tak będzie mało. 

Dlaczego? Bo człowiek jest z natury istotą poszukującą. Jednego z takich poszukujących 

możemy zobaczyć w dzisiejszej Ewangelii. To Zacheusz człowiek bardzo bogatego. Jako 

zwierzchnik celników zatrudniał na podległym mu terenie poborców i ustalał wysokość 

cła za sprzedawane towary. Z jednej strony jego stanowisko zapewniało mu pokaźny 

dochód, z drugiej – było przyczyną nienawiści ze strony ludu. Mimo iż Zacheusz był 

daleki duchowo od Jezusa, pragnął jednak Go zobaczyć. W tym celu wspina się na sy-

komorę, by nie przeoczyć momentu przejścia Jezusa. Ewangelista Łukasz ukazuje  

to spotkanie, by zwrócić naszą uwagę na sens posłannictwa Bożego Syna. Jest nim 

odnalezienie tych, którzy pogubili się na życiowych ścieżkach, a przez ludzi zostali 

odepchnięci i skazani na potępienie. Postawa Zacheusza bardzo dobitnie wskazuje na 

fakt, że spotkanie z Jezusem może zmienić dotychczasowe życie, nawet człowiek, który 

po ludzku znajduje się na pozycji przegranej. Znakiem rozpoczęcia przez Zacheusza 

nowego życia jest chęć naprawienia wyrządzonych wcześniej krzywd. Zacheusz nie 

musiał, lecz chciał dać połowę majątku na rzecz potrzebujących. Również nie musiał 

zwracać aż tak wiele tym, których okradł. Ale zrobił to, ponieważ spotkał Zbawiciela. 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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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.   

 

PONIEDZIAŁEK – 4.11. – Św. Karola Boromeusza, biskupa  
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Ritę i Pawła Huć oraz ++ pokr. z obu stron. 
  Różaniec za Zmarłych w Wypominkach-Zaleckach. 
 

WTOREK – 5.11. 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża Piotra Leschik, teściów Piotra i Józefę Leschik,  

++ rodziców Karola i Otylię oraz ++ pokr. 
  Różaniec za Zmarłych W Wypominkach-Zaleckach. 
 

ŚRODA – 6.11. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ ojców Bernarda Lesik i Ryszarda Osyra, + brata Józefa,  

+ siostrę Bernadetę, ++ szwagrów Benedykta i Gerharda, ++ dziadków Lesik, 
Hadzik, Osyra i Wiendlocha oraz za dusze ++ z tego miejsca. 

  Różaniec za Zmarłych w Wypominkach-Zaleckach. 
 

I CZWARTEK – 7.11. – DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ++ ojców Ryszarda Huć  

i Engelberta Wengel oraz ++, którzy w tym gospodarstwie pracowali.  
 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu w intencji nowych powołań. 
 

8.00 – 17.30: GODZINY ADORACYJNE. 
 

17.00 – Różaniec za Zmarłych w Wypominkach-Zaleckach – Zakończenie Adoracji Najśw. Sa-
kramentu. 

 

17.30 – Do Miłos. B. za + ojca i dziadka Jerzego Roj, + Andrzeja Wróbel, + Waltra 
Świtała, wszystkich ++ z rodzin Roj i Piechota oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

PIĄTEK – 8.11. 
17.00 – /Szk/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Marię Kuliberda, ++ Franciszka  

i Wiktorię Matusek, + zięcia Piotra Biela i + Elżbietę Kozala z mężem oraz ++  
z rodzin Kuliberda i Matusek. Różaniec za Zmarłych w Wypominkach-Zaleckach. 

 

SOBOTA – 9.11. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + Ks. Alojzego Muszalika w 29 rocz. śm. – Msza św. of. od PA-

RAFIAN.  
   

  9.30 – Odwiedziny Starszych i Chorych. 
 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla GENOWEFY MĘCKA z ok. rocz. urodzin i za + męża Stefana Męcka. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, ++ siostry Agnieszkę  
i Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną Zofią, ++ teściów 
Jana i Łucję z synami Pawłem i Janem. Nabożeństwo. 
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1. Wolne intencje w 2019 r.: poniedziałek 16.12. g.17.00, wtorek 17.12. g.17.00, środa 18.12. 
g.17.00, sobota 21.12. g.8.00. Proszę zamawiać INTENCJE w 2020 r. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ o. Makaremu, wikaremu z Borek Wielkich za pomoc duszpasterską /g.10.00/. 
 

3. Kolekta dzisiejsza i w kolejne niedziele na gospodarcze potrzeby naszej parafii /opał, ogro-
dzenie wejścia cmentarza, rynny/. BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie Wasze ofiary na cele para-
fialne i diecezjalne /każda 1 niedziela miesiąca w ciągu całego roku/. 

 

4. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu: M. Hadzik i Ł. Hadzik. 
 

5. W czwartek Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza św. o godz. 7.00, o g. 17.00 
różaniec z wypominkami, zakończenie adoracji i Msza św. Zachęcam, aby w ciągu dnia zna-
leźć czas na modlitewne nawiedzenie Chrystusa eucharystycznego przedstawiając mu ważne 
sprawy codziennego życia rodzinnego, małżeńskiego, osobistego i parafialnego.  

Ramowy plan adoracji: 

       do godz. 8.00:  uczestnicy Mszy św. 
            8.00 – 9.00: Róża Różańcowa A. Kaczmarzyk  
          9.00 – 10.00: Róża Różańcowa M. Leschik 
        10.00 – 11.00: Róża Różańcowa H. Wicher 
        11.00 – 12.00: Róża Różańcowa M. Chmiel 
        12.00 – 13.00: Róża Różańcowa M. Wieczorek 
        13.00 – 14.00: Róża Różańcowa M. Jonek  
        14.00 – 15.00: Rodziny Szensztackie, Apostolat Margaretka 
        15.00 – 16.00:  Adoracja dowolna w ciszy dla kobiet i mężczyzn 
        16.00 – 17.00: Róża Różańcowa R. Chmiel, Róża Różańcowa B. Sklorz 
        17.00 /różaniec/:  Ministranci, dzieci I-komunijne i bierzmowańcy 

   

6. Do piątku różaniec za zmarłych w wypominkach-zaleckach /odpust za zmarłych/. 
 

7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmo-
wania z kl. 6 Szkoły Podstawowej.  

 

8. W piątek o godz. 19.30 w Łowoszowie dekanalne czuwanie dla młodzieży pod hasłem: Świę-
tość we współczesnym świecie. Zapraszam naszą młodzież, szczególnie bierzmowańców. 

 

9. W sobotę o godz. 8.00 Msza św. za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika w 29 rocz. śmierci. 

Bóg Zapłać za troskę o Jego grób i obejście, które rok temu zostało nieco odnowione. 
 

10. Również w sobotę o godz. 11.30 próba scholi liturgicznej. 
 

11. Za tydzień w niedzielę po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał sma-
kowite Rogaliki Św. Marcina /paczka 15 zł/ CEL jest charytatywny – chciejmy się przyłączyć 
do tej akcji! Przed kościołem coroczna zbiórka na pomoc Kościołowi w Potrzebie. 

 

 

12. Do nabycia jest Mały Gość dla dzieci oraz GAZETKA BOŻE DARY z kolorowymi zdjęciami 
budowy nowego kościoła w Wędzinie i kalendarium prac budowlanych /1 szt. 15 zl/. 

 

13. W sobotę 7 grudnia organizujemy wyjazd na Jarmark Adwentowy do BERLINA, zapisy chę-
tnych w zakrystii, koszt 180 zł. Program jest na stronie internetowej parafiawedzina.pl 


