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GAZETKA  PARAFII  ŚWIĘTEGO  URBANA  W  WĘDZINIE 
NR 10/404             I  NIEDZIELA WIELKIEGO  POSTU         1.03.2020 
 

 

REGULAMIN 

ŻYWEGO  

RÓŻAŃCA 
 

 

1. Obowiązkiem każdego członka Żywego Różańca jest codzienne odmawianie jednej 
Tajemnicy Różańca, poprzedzone jej rozważaniem. 
 

2. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić Maryję i rozszerzać jej cześć 

przez naśladowanie jej cnót, przykładem życia i działalnością apostolską: pomoc w pa-
rafii, ofiarowanie cierpienia, zachęcanie innych osób, aby przystąpiły do wspólnoty. 
 

3. Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Troska o jej pełny skład, utrzymanie łączności 

między Różą, a Kapłanem-Opiekunem, dostarczanie Tajemnic nieobecnym na wymia-
nie oraz otaczanie miłością chorych członków – to główne zadania przewodniczącego 

Róży czyli Zelatorki lub Zelatora. 
 

4. ZMIANA tajemnic odbywa się jeden raz w miesiącu, albo przez losowanie albo  

w porządku kolejnym. Nierzadko też, zgodnie z lokalnym zwyczajem parafii, wymiana 

dokonuje się rzadziej i w innej formie. 
 

5. Godnym szacunku zwyczajem jest ofiarowanie Mszy św. w intencji człon-

ków Róży oraz udział członków Żywego Różańca w pogrzebie zmarłego członka  

Róży, w modlitwie o spokój jego duszy oraz zamówienie Mszy św. w jego intencji. 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. Proboszcz 
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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1.03. – Zakoń. Rekolekcji /kolekta rekolekcyjna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

dla całej rodziny WERONIKI i ROMANA LOOSE. Zmiana tajemnic 8 Róż Różań. 
 

10.00 – 1/ Za + ks. Alojzego Muszalika oraz ++ Helenę i Waleskę Muszalik.   

 2/ Do B. Op. i Św. Urbana za PARAFIAN, o błogosławione owoce Rekolekcji oraz 
dobrą pogodę na czas zasiewów i prac polowych dla ROLNIKÓW.  

 Zmiana tajemnic 8 Róż Różań. 
 

15.00 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne /o. Kapistran/. 
 

PONIEDZIAŁEK – 2.03. 
17.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące, które w ziemskim życiu zniszczyły swoje rodziny 

przez chorobę alkoholową. 
   

WTOREK – 3.03. 
  7.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Św. dla ZUZI i ANTKA ROJ z ok. kol. rocznicy 
urodzin oraz opiekę MBNP dla rodzin ROJ i PIECHOTA. 

   

ŚRODA – 4.03. – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, Królewicza 
17.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla siostrzenicy JUSTYNY – of. od D. Hermańskiej. Modlitwa do MBNP. 
 

I CZWARTEK – 5.03. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Kapłaństwo 
17.00 – Za + ojca Mariana Karolak w 21 rocz. śm.  
  Naboż. o nowe Powołania w Kościele i trwanie w Powołaniu. 
 

I PIĄTEK – 6.03. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. MAGDALENY JONEK.  
 Naboż. do NSPJ. 

16.30 – Spowiedź św. I-piątkowa dla dzieci i młodzieży. 

17.00 –/Szk/ Za + Jerzego Gbur, ++ Edwarda i Teodora Kaczmarzyk, ++ rodziców z obu 
stron. Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 

 

I SOBOTA – 7.03. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 

  6.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
  7.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne oraz  

za ++ duszpasterzy i siostry zakonne – of. od Róży Magdaleny Jonek.  
 Naboż. do Niep. Serca Maryi – rozważanie 1 tajemnicy różańca św. 
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8.03., Dzień Kobiet /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wolny oraz ++ z rodzin Wolny i Huć. 
 

10.00 – Za ++ Marię i Huberta Lelonek, ++ Jana i Marię Wilkosz oraz ++ pokr. Wil-
kosz, Lelonek i Giza.  

 

15.00 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne /o. Makary Lika/. 
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1. Wolne intencje: 12.03. g.17.00, 13.03. g.17.00, 14.03. g.7.00, 21.03. g.7.00, 30.03. g.18.00, 
1.04. g.18.00, 6.04. g.18.00, 7.04. g.18.00, 8.04. g.18.00, 11.04. g.19.00, 27.05. g.18.00, 28.05. 
g.18.00, 1.06. g.18.00, 3.06. g.18.00, 4.06. g.18.00, 5.06. g.18.00, 8.06. g.18.00, 13.06. g.7.00, 
17.06. g.18.00, 19.06. g.18.00, 25.06. g.18.00, 30.06. g.18.00. Bóg Zapłać za ich zamówienie! 
 

2. W imieniu Parafian i swoim składam PODZIĘKOWANIA O. Kapistranowi Martzall  
za wygłoszenie Rekolekcji, za wyjaśnienie prawd wiary i jej pobudzenie; dziękujemy za po-
sługę w konfesjonale i dobrą atmosferę. O. Kapistran wygłosi dziś jeszcze pierwsze kazanie 
pasyjnie o godz. 15.00. Życzymy Ojcu błog. Bożego i zdrowia w pracy duszpasterskiej. 
 

 

3. BÓG ZAPŁAĆ PARAFIANOM za:  

- modlitwy w godzinach adoracyjnych przed Środą Popielcową 
- posprzątanie kościoła /R. Kucharczyk i N. Gbur/ 
- kolektę rekolekcyjną na potrzeby klasztoru O. Franciszkanów w Borkach Wielkich, za ty-
dzień na bieżące płatności, a w kolejne niedziele miesiąca na energię elektryczną 
- oraz ofiary na kwiaty do Bożego Grobu /w przedsionku/.  
 

4. Dzisiaj po Mszach św. należący do 8 Róż Różańcowych odbierają w zakrystii książeczki  
z rozważaniami 20 tajemnic różańcowych ze Św. Janem Pawłem II. Dotychczasowe roz-
ważania zachowujemy na pamiątkę. Od dzisiaj 1 wspólna comiesięczna zmiana tajemnic 
według rozpiski. Życzę wytrwałości w tej pięknej modlitwie i opieki Królowej Różańca 
Świętego we wszystkich powierzanych codziennie różnych Waszych INTENCJACH.  

 

 

5. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa z zaleckami w intencji ofiar nad-
użyć duchownych wobec osób małoletnich z inicjatywy Episkopatu Polski. 

 

6. W każde piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii Świętej za pobożne odmówienie  
modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za wspólnotowe odprawienie Drogi Krzyżowej 
możemy zyskać odpust zupełny ofiarując za siebie lub 1 duszę w czyśćcu cierpiącą. 
 

 

7. W tym tygodniu Msze św. w soboty o godz. 7.00. 

 
 

 

8. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie scholi.  

 

9. Za tydzień niedziela Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – przed kościołem zbió-
rka do puszki na Dzieło Pomocy Misjonarzom, przypada również Dzień Kobiet. Gorzkie Żale 
o godz. 15.00 z kazaniem pasyjnym, które głosi O. Makary Lika, wikary z Borek Wielkich.  

 

10.  Odwiedziny Chorych będą dopiero na święta.  

 

11.  W zakrystii jest do nabycia Rycerz Niepokalanej dla Zelatorów Róż Różańcowych. 

 

12.  W niedzielę 15 marca będziemy gościć w naszej parafii KS. ANTONIEGO KRÓLA, emeryto-
wanego proboszcza naszej parafii, który duszpasterzował tutaj w latach 1987-1993.  

 

13. W sobotę 4 kwietnia organizujemy wielkopostną pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium  
bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie oraz na Święty Krzyż – Sanktuarium prowadzonego 
przez Ojców Oblatów, gdzie znajdują się relikwie Krzyża Świętego, w drodze powrotnej 
zwiedzanie Kielc. Koszt 80 zł, zapisy w zakrystii. Program jest wyłożony na stoliku.  

 
 

14. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: w Urzędzie Gminy Ciasna do 20 marca br. są przyjmowane 
wnioski na usunięcie azbestu. Szczegóły na plakacie w gablotce i na stronie internetowej. 


