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GAZETKA  PARAFII  ŚWIĘTEGO  URBANA  W  WĘDZINIE 
NR 8/402                        VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA                    16.02.2020 
 
 
 

Jesteśmy tak uwarunkowani psychicznie, że chociaż moglibyśmy mówić prawdę, nie-

rzadko ją omijamy. Okłamujemy nie tylko samych siebie, ale także innych, traktując 

kłamstwo jako wyjście „lepsze” od bolesnej prawdy. I nie jest to kwestia naszej 

mądrości, lecz chęć ułatwienia sobie życia. A przecież powinniśmy stosować prawo, 

które nam jest dane. Możliwość zrozumienia prawa daje nam Pismo Święte. Od Pro-

roków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy wspaniały 

zbiór praw, pouczeń, mądrości w pełni natchniony Duchem Świętym. Jest w nim 

wszystko, co Bóg nam chciał, chce i będzie chciał przekazać i powiedzieć. I tak w Księ-

dze Mądrości Syracha czytamy, iż Pan zna nasze wszystkie czyny, zamiary, te dobre i te 

złe: Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego 

patrzą na bojących się Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Może czasami sobie 

myślimy, że drobna sprawa umknie i ujdzie nam na sucho, bowiem trudno to zro-

zumieć i pojąć, iż Bóg zna i widzi wszystko, wie o każdym naszym postępku. My sami 

nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z naszego życia. Więcej, niejednokrotnie 

mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym dla nas błędzie. Mądrość Boga, podobnie jak 

Jego Miłość, nie jest wybiórcza, ale jest tak wielką dla nas tajemnicą, że jedynie miłość 

do Boga potrafi nam cokolwiek przybliżyć tę niewysłowioną dobroć, o której święty 

Paweł pisze w Liście do Kolosan:  tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby 

ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało na-

pisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdo-

łało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił  

to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. 
 

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz 
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VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie ŁUCJI KUBOSZ. 
 

10.00 – Za + męża Marka oraz ++ z rodzin Sobera, Korczowski i Pańczyk. 
 Naboż. eucharystyczne.  
 

PONIEDZIAŁEK – 17.02. 
17.00 – Za + męża Piotra Leschik z ok. rocz. urodzin, ++ z rodziny oraz teściów Józefę  

i Piotra. 
 

WTOREK – 18.02. 
  7.00 – Za + matkę Zofię Huć w rocz. śm., + męża Franciszka Huć, + męża i ojca 

Antoniego Woś oraz ++ Klarę i Antoniego Woś. 
 

ŚRODA – 19.02. 
17.00 – Za ++ siostry Gabrielę i Beatę w 24 rocz. śm., ++ rodziców Marię i Juliusza 

Szulc, brata Józefa Szulc, rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, brata Henryka oraz 
++ z rodzin Szulc i Kozala. Modlitwa do MBNP. 

 

CZWARTEK – 20.02. 
17.00 – Za ++ rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego Józefa Huć,  

++ dziadków oraz Marię i Józefa Gryga. 
   

PIĄTEK – 21.02. 
17.00 – /Szk/ Za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila Chmiel 

oraz ++ dziadków z obu stron. 
  

SOBOTA – 22.02. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
  8.00 – Za + matkę i babcię Gertrudę Kurpiel w rocz. śm., zaginionego w II wojnie 

świat. ojca Teodora, ++ dziadków, + męża Franciszka Sklorz z rodzicami  
i rodzeństwem, ++ pokr. i z tego miejsca. 

    

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02. – Adoracja Najśw. Sakramentu /kolekta inwestycyjna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdro-

wie dla KAMILA z ok. rocz. urodzin i dla całej rodziny MĘCKA. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla rodziny JERZEGO KRAWCZYK oraz dary Ducha Św. dla córek z mę-
żami, wnuków i prawnuków. 

 

11.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
B., opiekę i zdrowie dla Jubilatki MARII HADZIK w 70 rocznicę urodzin. 

 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu – godziny adoracyjne. 

 
15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne. 
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1. Wolne intencje: 2.03. g.17.00, 6.03. g.17.00, 9.03. g.17.00, 11.03. g.17.00, 12.03. g.17.00, 
13.03. g.17.00, 14.03. g.8.00, 21.03. g.8.00, 28.03. g.8.00, 30.03. g.18.00, 31.03. g.18.00. Proszę 
rezerwować w zakrystii. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na energię elektryczną, za tydzień na cele inwestycyjne /OGRO-
DZENIE cmentarza/. 

 

3. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła /G. Wieczorek i K. Loose/. 
 

4. Dziękuję Zespołowi CARITAS za przygotowanie parafialnego Dnia Chorych, a Parafia-
nom za udział w Mszy św. i spotkaniu przy stole na plebanii. 

 

5. Dzisiaj o godz. 15.00 w klubie na Kowiu spotkanie sprawozdawcze za 2019 r. dla Strażaków  
i Sympatyków.   
 

6. W piątek o 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie bierzmowańców  
z kl. 8 szkoły podstawowej i kl. 1 szkół ponadpodstawowych. 

 

7. W przyszłą niedzielę na Mszy św.  o godz. 10.00 bierzmowańcy posługują przy sztandarach: 
dziecięcym: D. Janota i K. Szopa, maryjnym młodzieżowym: W. Czaja i J. Janota. 

 

8. W niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem /tzw. 40-godzin-
ne nabożeństwo/ według następującego planu: 

    

 12.30 – Kierocie, Domy Celne           13.30 – Marce, Grucki, Kowie     

 14.30 – Centrum, Październia           15.00– Dzieci I-komunijne i bierzmowańcy, 
                                      zakończenie adoracji 
 

9. Za tydzień w niedzielę, należący w naszej parafii do RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH ŻEŃSKICH i MĘ-

SKICH mogą w zakrystii już odbierać nowe modlitewniki z wszystkimi 20 tajemnicami ró-
żańcowymi /są obrazki, teksty z Pisma Św. i niedługie zrozumiałe rozważania/ oraz roz-

piskę z comiesięczną ZMIANĄ TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH /do lutego 2021 r./ Przy odbio-
rze będzie można złożyć dowolną ofiarę. Zelatorów proszę o dostarczenie tych materia-
łów osobom, które ze względów zdrowotnych nie zawsze mogą przybyć do kościoła i mie-
szkającym poza parafią. Pierwsza zmiana we wszystkich 8 RÓŻACH nastąpi w I Niedzielę 
Wielkiego Postu 1 marca br. Żywię nadzieję, że to ujednolicenie i przyjęcie wspólnej formu-
ły funkcjonowania naszych RÓŻ, przyczyni się do jeszcze bardziej świadomego przeżywa-
nia tajemnic z życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Tajemnice, które towarzyszyły nam 
przez ostatnie wiele lat zostawmy na pamiątkę. Niech Matka Boża wspiera to dobre dzieło! 

10. Kartki na WYPOMINKI-ZALECKI są wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła, wypisa-
ne możemy już składać w zakrystii. Do nabycia są Cuda i Łaski Boże. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 


