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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 1/395             NIEDZIELA    ŚWIĘTEJ    RODZINY         29.12.2019 
 

Pierwsze dni Nowego Roku 2020, które nadchodzą skłaniają do przyjęcia dwóch postaw. Posta-

wy pasterzy – radości i wdzięczności Bogu za miniony rok, i postawy Maryi – zajrzenia w głąb 

serca, zobaczenia, jakie fakty i wydarzenia wrzuciliśmy do swego serca w minionym roku. W ży-

ciu wewnętrznym, duchowym rządzą inne prawa niż w życiu biologicznym. W życiu biologi-

cznym z każdym rokiem starzejemy się. Z każdym rokiem zbliżamy się do kresu naszego życia. 

Wraz z wiekiem organizm wyniszcza się, obumiera i zmierza ku śmierci. W życiu duchowym jest 

inaczej. W życiu wewnętrznym wraz z wiekiem młodniejemy, dojrzewamy do dziecięctwa Bo-

żego, stajemy się bardziej świadomi wielu spraw, wiele rzeczy lepiej rozumiemy, na wiele z nich 

inaczej patrzymy. Bardziej rozumiemy siebie i innych ludzi. Jest w nas więcej wolności, tolerancji 

wobec innych. Jesteśmy bliżej Boga. I może rację mają niektórzy mistrzowie duchowi, którzy 

mówią, że życie duchowe zaczyna się dopiero po pięćdziesiątce. Jaki był miniony rok dla rozwo-

ju naszego ducha? Niewątpliwie było wiele dobra i miłości, za którą dziękujemy Bogu. Ale czy 

staliśmy się dojrzalsi duchowo, bardziej święci? Św. Augustyn napisał, że serce człowieka jest 

niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Gdzie było, gdzie jest twoje serce? Czy spoczywa  

w Bogu? A może jest wewnętrznie rozszczepione, podzielone między Boga i bożki? A może tak 

dogłębnie nie odnalazło jeszcze Boga? Mija rok. Czy wykorzystaliśmy kolejną szansę i łaskę Bo-

ga? Być może stwierdzimy uczciwie, że miniony rok nie był dla nas zbyt owocny. Może zawie-

dliśmy Boga, siebie, bliskich. Może straciliśmy kolejną szansę. Pierwszy dzień Nowego Roku 

wnosi jednak nową nadzieję. Wprawdzie nie jesteśmy w stanie zapomnieć czy zagłuszyć cier-

pienia, pustki czy zła, które przeżyliśmy, ale możemy w tym odkryć sens i wartość. W życiu du-

chowym nie ma miejsca dla rezygnacji. Dla człowieka, który zmierza do Boga żaden czas nie jest 

stracony. Nawet czas, po ludzku najbardziej bezsensowny może być najdojrzalszy i prowadzić  

do głębokiej przemiany. Na początku roku wielu z nas zadaje sobie również pytanie: jaki będzie 

Nowy Rok? Co wydarzy się w naszym życiu, w świecie? Na to pytanie trudno do końca odpo-

wiedzieć. Będzie wiele wydarzeń, które nie zależą od nas, na które nie mamy wpływu, których 

nie możemy zaplanować. Ale będą też wydarzenia, które zależą od nas, od naszej uczciwości, 

szczerości, wierności czy ofiarności. Nowy Rok może być wyblakłą kopią poprzedniego roku. 

Może jednak być rzeczywiście nowy. To znaczy wypełniony naszą odpowiedzialnością i czynną 

obecnością. Rok, który zostawi piękny ślad – ślad miłości do Pana Boga i drugiego człowieka. 
 

Z  kapłańskim  błogosławieństwem  w  Anno  Domini  2020 – ks. Proboszcz 
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NIEDZIELA – 29.12. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Do Dziec. Jezus z podz. za otrz. łaski w minionym roku, z prośbą o dalsze błog. 

B., opiekę i zdrowie w Nowym Roku dla całej rodziny AGNIESZKI LESIK. 
 

10.00 – Do Św. Rodziny i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 
i zdrowie dla całej rodziny PIOTRA WOLNY oraz  za ++ z pokr. Wolny, Lesik  
i Mann. Chrzest: Alicja Anna Drzyzga. Naboż. kolędowe w intencji Rodzin parafii. 

 

PONIEDZIAŁEK – 30.12.2019 
  8.00 – Do Miłos. B. za + żonę Bernadetę Karkos oraz ++ rodziców Monikę i Wa-

lentego Karkos. 
 

WTOREK – 31.12.2019 – Św. Sylwestra, papieża 
16.00 – Do B. Op., wstaw. Św. Urbana i MBNP za żyjących i zmarłych PARAFIAN, 

BUDOWNICZYCH i OFIARODAWCÓW kościoła z podz. za otrz. łaski  
w  kończącym się roku, z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdrowie w Nowym 
Roku. Naboż. dziękcz-błag. na zakoń. Starego Roku – Te Deum Laudamus. 

 

ŚRODA – 1.01.2020– UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – NOWY ROK 
ŚWIATOWY  DZIEŃ  MODLITW  O  POKÓJ  NA  ŚWIECIE 

10.00 – Do MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie KACZMARZYK oraz za + męża 
Pawła, + syna Ryszarda oraz ++ pokr. Kaczmarzyk i Gruca.  

 

15.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże, dary 
Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla EMILII z ok. 11 rocz. urodzin oraz 
zdrowie i opiekę MB dla rodzin ROJ i PIECHOTA. 

 

I CZWARTEK – 2.01.2020 – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za przeżyty rok, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 

w Nowym Roku dla całej rodziny MARII LESCHIK. 
 Naboż. o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i trwanie w powołaniu. 
 

I PIĄTEK – 3.01.2020 – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 

  8.00 – Do NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. AGNIESZKI KACZMARZYK.  
 Naboż. do NSPJ. 
 

 

I SOBOTA – 4.01.2020 – Czcimy Niepokalane Serce NMP 

  7.30 – Różaniec wynagradzający grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi. 

  8.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  
++ Duszpasterzy i Siostry Zakonne – of. od Róży Różań. AGNIESZKI KACZMARZYK. 
Naboż. do Niep. Serca Maryi. 

 

 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 5.01.2020 /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Dziec. Jezus z podz. za miniony rok, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w Nowym Roku w rodzinie GAIDA.    

10.00 – Do Miłos. B. za + męża, ojca i dziadka Pawła Knop w 4 rocz. śm. oraz  
++ z rodzin Knop, Hoffman i Szmilewski. Naboż. kolędowe. 
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1. Wolne intencje: 4.02. g.17.00, 6.02. g.17.00, 8.02. g.8.00, niedziela 9.02. g.10.00, 12.02. 
g.17.00, 13.02. g.17.00, 14.02. g.17.00, 18.02. g.17.00, 24.02. g.17.00, Rekolekcje: 26.02. 
g.18.00, 27.02. g.8.00 i 18.00, 28.02. g.18.00, 29.02. g.18.00. 
 

2. Kolekta dzisiejsza inwestycyjna na nowe ogrodzenie parafialnego cmentarza, w Nowy Rok  
i przyszłą niedzielę na bieżące płatności parafii – BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary. 

 

3. Dziękuję Paniom, które posprzątały kościół, w tym tygodniu: M. Gryga i M. Lizurej.  
 

4. We wtorek wspomnienie Św. Sylwestra, papieża – ostatni dzień Starego Roku. O godz. 
16.00 zapraszam PARAFIAN na Mszę św. dziękczynną z nabożeństwem i Te Deum Lau-
damus na zakończenie 2019 r. 

 

5. W środę 1 stycznia 2020 r. przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze 
św. o godz. 10.00 i 15.00 – Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Kończy się Oktawa 
Bożego Narodzenia. 

 

6. Od 1 stycznia rusza w naszej parafii nowa Róża Różańcowa Rodziców z modlitwą za swoje 
dzieci i dzieci pozostałych członków Róży. Rodzice w tej róży będą co miesiąc wymieniać  

tajemnice różańcowe. Dziękuję 17 Rodzicom, którzy zdecydowali się utworzyć tę nową 
grupę modlitewną w naszej parafii, 3 osoby mogą się jeszcze włączyć. 

 

7. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Kobiety z Róży p. Kaczmarzyk pro-
szę o wymianę tajemnic różańcowych przed Mszami św. w piątek lub sobotę! 

 

8. Odwiedziny chorych będą dopiero w lutym. 
 

9. O. Franciszkanie z Borek Wielkich zapraszają do odwie-
dzania stajenki bożonarodzeniowej i kolędowania – program 
w gablotce i w internecie. 

 

Plan  Kolędy  2019/2020: 
 

Niedziela 29.12.  godz. 14.00 – Kowie /Gruca-Gbur/ 
 

Poniedziałek  30.12. godz. 14.00 – Domy Celne, Kowie /Tyrała-Sklorz/ 

Czwartek  2.01.    godz. 14.00 – Kowie /Sykulski-Goinda/ 

Piątek  3.01.   godz. 14.00  – Październia /od strony Wędziny/ 

Sobota  4.01.  godz. 11.00 – Październia /od Kucharczyk/ 

Niedziela  5.01.  godz. 14.00 – Szkolna, Łąkowa /od Ł. Hadzik/ 

Poniedziałek  6.01. godz. 14.00 – Kolęda na plebanii /Ministranci/ 

Wtorek  7.01.  godz. 14.00 – Kierocie /Pipa-Kostorz/ 
 

Na Kolędę dzieci i młodzież szkolna przygotowują uzupełniony zeszyt z religii, teczkę z rebusa-
mi niedzielnych Mszy św. oraz planszę z obrazkami z Rorat. Celem Kolędy jest błogosławień-
stwo domu/mieszkania, wspólna modlitwa z domownikami i życzliwa rozmowa duszpasterska  
z ks. Proboszczem. BÓG ZAPŁAĆ za każde dobro w czasie kolędy w minionym tygodniu!!! 


