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GAZETKA   PARAFII   ŚWIĘTEGO   URBANA   W   WĘDZINIE 
NR 2/396        II NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM       5.01.2020 

 
 

S T A T Y S T Y K A   2019 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.  przyjęło 4 dzieci: 

3 chłopców i 1 dziewczynka /2018:  8/ 

I KOMUNII ŚW.  nie było /2018: 10/ 

BIERZMOWANIE  przyjęło 3 młodzieży: 

1 dziewczyna i 2 chłopców w parafii Zborowskie /2018: 10/ 

MAŁŻEŃSTWO zawarła 1 para /2018: 4/ 

ZMARŁO 10 Parafian: 8 mężczyzn i 2 kobiety /2018: 1/ 

ROZDANO  ok. 18 tys. KOMUNII  ŚW. 

Utworzono RÓŻĘ  RODZICÓW  ZA  DZIECI  /20 os./ 

Uzupełniono 2  RÓŻE  RÓŻAŃCOWE   /brakuje 4 pań w 1 róży/ 
 

Jako Parafialna Wspólnota szliśmy razem, mniej lub bardziej z pokorą prowadzeni 

Bożą Łaską, Darami Ducha Świętego i pod opieką Matki Bożej, realizując z rozwagą 
również kilkanaście inwestycji gospodarczych przy naszym kościele, plebanii i na cmen-

tarzu – koszty INWESTYCJI zostały podwojone do roku 2018, co pozwala znowu  

z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość, co ześle nam Opatrzność Boża. W No-

wy Rok 2020 wchodzimy bez długów. Dobro materialne, który wypracowujemy,  

o które bardzo się staramy jest ważne, bo daje nam poczucie bezpieczeństwa, pew-

ność siebie, satysfakcję i rozwija nasze horyzonty; ale najważniejszy jest zawsze ten 

skarb duchowy-religijny, który nigdy nie niszczeje, a który można tak łatwo utracić. 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem i modlitwą – ks. Proboszcz 



PPOORRZZĄĄDDEEKK      NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW        55  ––  1122..0011..22002200  rr.. 
 
 

 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 5.01. /kolekta na roczne ubezp. kościoła/ 
  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 ro-
dzin Knop, Hoffman i Szmilewski. Naboż. kolędowe. 

 
 

PONIEDZIAŁEK – 6.01. – UROCZ. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 3 KRÓLI  /kolekta na Misje/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + ojca Józefa Wolny w 7 rocz. śm., + mamę Klarę oraz  

++ z rodzin Wolny i Huć. Błog. kadzidła, kredy i wody. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Alojzego Lesik z ok. 30 dnia po śm., + szwagra 
Alojzego Kubosz i + wnuka Sebastiana Lesik. Błog. kadzidła, kredy i wody. 

14.00 – Kolęda na plebanii – Liturgiczna Służba Ołtarza. 
 

WTOREK – 7.01. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za miniony rok, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w RODZINIE oraz ++ z rodzin Lesik i Kaczmarzyk. 
 

ŚRODA – 8.01. 
17.00 – Do Dziec. Jezus z podz. za miniony rok, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

w Nowym Roku dla całej rodziny ERNESTA LESIK oraz dary Ducha Św.  

dla dzieci wnuków. 
 

CZWARTEK – 9.01. 

 17.00 –Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie  dla DOROTY HERMAŃSKIEJ z ok. rocz. urodzin oraz całej rodziny. 
 

PIĄTEK – 10.01. 

17.00 – /Szk/ Do Dziec. Jezus podz. za odebr. łaski w minionym roku, z prośbą o dalsze 
błog. Boże i zdrowie w Nowym Roku w rodzinie ŁUCJI HADZIK oraz za + męża  

i ojca Benedykta.  
 

SOBOTA – 11.01. 

  8.00 – Do Miłos. B. za ++ Teodora Lelonek z rodzicami z obu stron oraz wszystkich 

++ z rodzin Kubik i Świerczok. 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 12.01. /kolekta diecezjalna/ 
NIEDZIELA  PASTORALNA  W  DEKANACIE  OLESNO 

  8.00 – Do Miłos. B. za + męża Alojzego Kubosz, ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, 
+ Franciszka Kubosz z żonami, + ciotkę Marię Lesik w kol. rocz. śm., ++ ro-
dzeństwo i pokr. z obu stron. 

 
 

10.00 – Do B. Op., Św. Urbana i MBNP, z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
B., opiekę i zdrowie z ok. 39 rocz. urodzin KS. PROBOSZCZA, potrz. łaski  
dla całej RODZINY oraz za ++ pokr. Naboż. o nowe Powołania. 

15.00 – Koncert Kolęd orkiestry dętej z parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.  
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1. BÓG ZAPŁAĆ: 

- w imieniu ministrantów i swoim za życzliwe przyjęcie w swoich domach i mieszka-

niach, za BUDUJĄCE I POZYTYWNE SŁOWO, różne spostrzeżenia dotyczące życia parafial-

nego oraz ofiarność i poczęstunek w dniach Kolędy 2019/2020 

- za kolektę na energię elektr. i bież. płatn. kościelne 

- Paniom za posprzątanie i czystość w kościele /E. Kulik i K. Gryga/. 

2. W poniedziałek uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli, porządek Mszy 

św. niedzielny z błog. kredy, kadzidła i wody, kolekta na Misje Św. W tym dniu mija 1 rocz-

nica utworzenia Apostolatu Margaretka – codziennej modlitwy Koronką do Bożego Miło-

sierdzia 7 osób za ks. Proboszcza. O godz. 14.00 Kolęda na plebanii dla Liturgicznej Służby 

Ołtarza. O godz. 16.00 Jasełka w Hali Sportowej w Sierakowie Śląskim. 

3. We wtorek od godz. 14.00 ostatni dzień Kolędy na Kierociu /Pipa-Kostorz/. 

4. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. 

5. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, kończy się liturgiczny Okres Narodzenia Pańskiego, 

zwyczajowo wystrój świąteczny będzie do 2 lutego. W ramach Niedzieli Pastoralnej w deka-

nacie Olesno będziemy gościć u nas z kazaniami KS. DIAKONA PAWŁA KORLAGĘ z Semina-

rium w Opolu, stąd wyjątkowo kolekta diecezjalna na Wyższe Międzydiecezjalne Semi-

narium Duchowne w Opolu. O godz. 10.00 zapraszam PARAFIAN na Mszę św. dzięk-

czynną z ok. rocz. urodzin. Dzieci i młodzież rozpoczynają 2-tygodniowe ferie zimowe  

w woj. śląskim /będzie wyjazd Ministrantów i Scholi na kręgle/. 

6. W niedzielę o godz. 15.00 zapraszam PARAFIAN na wyjątkowy Koncert Kolęd w wyko-

naniu 50-osob. orkiestry dętej z Parafii Św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Po koncer-

cie poczęstunek dla muzyków w Klubie na Kowiu. Zespół Caritas proszę tutaj o pomoc! 
 

7. W zakrystii proszę: 

- rodziców o odbiór nowych książeczek z tajemnicami i roczną rozpiską miesięcznej 

zmiany tajemnic różańcowych w nowej Róży RODZICÓW z modlitwą za dzieci i mło-

dzież pod wezwaniem ŚW. JANA PAWŁA II, Patrona chrześcijańskich rodzin 

-  rodziców dzieci, które prenumerują Małego Gościa o wpłatę 60 zł na cały 2020 rok  

- Zelatorów Róż Różańańcowych o odbiór styczniowego nr Rycerza Niepokalanej. 
 

8. Do nabycia jest Nasza Arka /jeśli ktoś zrezygnował, to proszę mi to zgłosić, wtedy zmniejszy-

my prenumeratę/. 

9. Wolne intencje: 8.02. g.8.00, 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: 27.02. g.8.00 i 18.00, 28.02. g.18.00, 29.02. g.18.00. 
 

10. Kolędowanie w Borkach Wielkich: dzisiaj godz. 15.00 dla III Zakonu Św. Franciszka, w so-

botę o godz. 15.00 Msza św. dla Zespołów Caritas i personelu medycznego, w niedzielę 

12.01. godz. 14.00 Jasełka przy Żłóbku. 


