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GAZETKA  PARAFII  ŚWIĘTEGO  URBANA  W  WĘDZINIE 
NR 11/405            II  NIEDZIELA WIELKIEGO  POSTU        8.03.2020 
 
 

W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy już od wielu lat Dzień Modli-

twy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Eucharystia  
i misje”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, 
buduje Kościół i jest źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we wspaniałych świąty-
niach w Europie czy też skromnych i ubogich kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce Łaciń-
skiej, Azji i Oceanii, jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą. Eucharystia kończy 
się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich lub bliskich. Nikt nie może zatrzymać 
radości ze zbawienia wyłącznie dla siebie! Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 
uświadamia nam naszą odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa w świecie. Nawet jeśli nie wy-
jeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami. Poprzez modlitwy oraz ofiary wspiera-
my misjonarki i misjonarzy w ich niełatwej posłudze. Razem z nimi dajemy chrześcijańskie 
świadectwo miłości bliźniego. Czynimy to, czego uczymy się podczas każdej Mszy św., słuchając 
słowa Bożego i posilając się Ciałem Pana. Eucharystia, umacnia nas w wierze i wzbudza zapał 
misyjny. Jest wezwaniem do codziennego zaangażowania misyjnego. Dziś jednoczymy się  
w modlitwie z 1903 misjonarkami i misjonarzami z Polski, głoszącymi orędzie ewangeliczne  
w 98 krajach misyjnych. Z radością dziękujemy Bogu za ich trud apostolski, cierpienia i prace, 
poprzez które w świecie rozrasta się wspólnota wierzących w Chrystusa. Korzystając z okazji 
pragnę w ich imieniu serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowa-
nego i wiernym świeckim za troskę o misje, wyrażaną nie tylko dzisiaj, ale w ciągu całego roku. 
Ośmielony Waszym zapałem misyjnym, proszę, byście nigdy nie ustawali w modlitwach i ofiar-
ności na rzecz misji. Szczególną prośbę kieruję do chorych, starszych i wszystkich, którzy dźwi-
gają krzyż osamotnienia, cierpień duchowych i fizycznych, aby jednocząc się z krzyżem Chry-
stusa ofiarowywali je w intencjach misji. Wszystkich zachęcam do modlitwy o nowe powołania 
misyjne, gdyż Kościół bardzo potrzebuje serc, które całkowicie poświęcą się ewangelizacji i służ-
bie ubogim. Oprócz duchowego wsparcia modlitewnego misjonarze potrzebują także naszej 
hojności. By móc prowadzić wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i chary-
tatywnych, potrzebują środków materialnych. Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom prze-
kazując ofiary do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu Kościoła w Polsce  
pomaga misjom, w ubiegłym roku zrealizowało ponad 180 projektów o wartości ponad 850 
000 zł i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln zł. Dołączmy do grona Darczyń-
ców misji poprzez ofiary, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje”. 

Jerzy Mazur SVD – Przewod. Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
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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/. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 9.03. 
10.00 – Spotkanie Parafialnego Zespołu CARITAS. 
 

17.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych, o uzdrowienie Rodzin dotkniętych chorobą 
alkoholową oraz innymi nałogami i trudnościami życiowymi. 

   

WTOREK – 10.03. 
  7.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bolesnej za ++ ojca Bernarda Lesik, Ryszarda Osyra, 

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

   

ŚRODA – 11.03. 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO GRUCA. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 12.03. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla całej rodziny AGNIESZKI LESIK. 
 

PIĄTEK – 13.03. – 7 rocznica wyboru papieża Franciszka /2013 r./ 
17.00 – /Szk/ Za ++ córkę Małgorzatę Sielawko i syna Piotra Nowaka – of. od rodziców 

Nowak. Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI. 
 

SOBOTA –14.03. 
  7.00 – Za ++ PARAFIAN polecanych w wypominkach na Drodze Krzyżowej oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące o radość nieba. 
 

15.00 – /Chrzcielna/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie dla JANA 

PIOTRA KOWALCZYK, jego rodziców i chrzestnych. 
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróza z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla EMILII GRUCA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny. 
 

10.00 – Za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz z rodziny i pokr. 
 

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

AA KK TTUUAALLNN OO ŚŚ CC II     PPAARR AA FF II AALLNN EE   
 
 

 

1. Wolne intencje: 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 zamó-

wienie! 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na bieżące płatności parafii /następne na energię elektr./, przed  

kościołem na Dzieło Pomocy Misjonarzom oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
 

3. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła /D. Hermańska i M. Hermańska/ 

 

4. Dzisiaj i w kolejne niedziele o godz. 15.00 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym, które wygłosi O. MAKARY LIKA z Borek Wielkich w nawiązaniu do tajemnicy Euchary-

stii. Odmawiamy również Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

5. W poniedziałek o godz. 10.00 na plebanii spotkanie Zespołu Caritas dotyczące organizacji  

w naszej parafii wielkopostnego spotkania Parafialnych Zespołów Caritas dekanatu Gorzów 

Śląski i Olesno, które odbędzie się w sobotę 21 marca w Klubie na Kowiu dla 50 osób.  

6. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa z wypominkami. 
 

7. W przyszłą niedzielę kazania wygłosi KS. ANTONI KRÓL /lat 77/, emerytowany proboszcz 

naszej parafii /prob. 1987-1993/, który mieszka obecnie w Domu Księży Emerytów w Nysie. 
 

8. Kandydaci do bierzmowania z kl. 8 podstawówki i 1 kl. ponadpodstawowej otrzymali  

na rekolekcjach Elementarz Wiary z wiadomościami katechizmowymi potrzebnymi do ro-

zmowy kwalifikacyjnej przed dopuszczeniem do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 

/bierzmowanie w niedzielę 19 kwietnia w Ciasnej godz. 15.00, ks. bp Paweł Stobrawa/. 

9. W zakrystii trwają zapisy na pielgrzymko-wycieczkę do Jędrzejowa, Święty Krzyż i Kielc  

w sobotę 4 kwietnia, koszt 80 zł oraz można zamówić wolne intencje mszalne. 
 

10. Trwajmy w rekolekcyjnym dziele codziennego odmawiana 10-tki różańca św. lub całości, 

aby Maryja Królowa Różańca Św. otaczała nas płaszczem swojej macierzyńskiej miłości! 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                        
                     Modlitewniki różańcowe                                          Miesięczna rozpiska tajemnic 


