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GAZETKA   PARAFII   ŚWIĘTEGO   URBANA   W   WĘDZINIE 
NR 21/415            VI   NIEDZIELA    WIELKANOCNA           17.05.2020 
 

ROLNIKU – DNI  KRZYŻOWE!!! 
 

 

Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wto-

rek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj, o deszcz i zacho-

wanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 bi-

skup diecezji Vienne – Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i woj-

ny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego 

kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX w. śpiewano podczas procesji 

Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królo-

wie, magnaci, władze danego miasta, lud – wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektó-

rych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie 

Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też 

organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę św. „w okresie zasie-

wów”, we wtorek „o uświęcenie pracy ludzkiej” i w środę „za głodujących”. Dzisiaj obserwujemy 

z niepokojem, że powoli zanika ta pobożna tradycja obchodu Dni Krzyżowych, szczególnie 

przez rolników, którzy coraz bardziej lekceważą i zapominają o tych ważnych dniach. Warto 

jednak ponownie powracać do tej pobożnej praktyki, uczyć jej swoich dzieci, wnuków i wykorzy-

stać moc i siłę modlitwy w celu wyproszenia potrzebnych łask dla własnego gospodarstwa i wszy-

stkich ludzi podejmujących dzisiaj jakąkolwiek pracę zawodową. Bo nie zapominajmy nigdy  

o tym, że to BÓG – STWÓRCA jest Wszechmocny i On wszystkim kieruje, zawiaduje, rządzi, 

i to od Niego przede wszystkim – przy założeniu także naszego współdziałania i współpracy,  

w zgodzie z jej ekologicznymi prawami dotyczącymi przyrody – a nie wahań cen, zachowań lu-

dzi, posiadanych maszyn i hektarów ziemi, działań organizacji, rządu, związków zawodowych, 

czy przynależności do Unii Europejskiej, zależy ten końcowy efekt naszego gospodarowania dob-

rami.       Uczczenie Dnia Św. Marka i Dni Krzyżowych ostatecznie zależy od naszej WIARY!                                                   

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz 
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05. – Obchody 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II 
  8.00 – Za ++ rodziców Czesławę i Tadeusza Pietrzak, ++ Walerię i Michała Radlak  

oraz Agnieszkę Radlak i Wojciecha Parkitnego.  
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla ANNY LESIK z ok. 86 rocz. urodzin oraz za + męża i ojca Alojzego 
Lesik z ok. 86 rocz. urodzin, ++ wnuka Sebastiana Lesik i siostrę Matyldę Lesik.
  

11.30 – Do B. Op., wstaw. Św. Jana Pawła II i Św. Urbana, o błog. B., opiekę, zdrowie, 
ustanie epidemii w int. PARAFIAN i o deszcz dla ziemi.  

 

14.30 – Naboż. majowe ze Św. Janem Pawłem II. 

PONIEDZIAŁEK – 18.05. – Dni Krzyżowe – modlitwa w okresie zasiewów 

18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie, dobre 
urodzaje i deszcz w intencji rolników i mieszkańców MARCÓW, GRUCEK i KIE-
ROCIA. Naboż. błagalne. 

 

WTOREK – 19.05. – Dni Krzyżowe – modlitwa o uświęcenie ludzkiej pracy 
18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie, dobre 

urodzaje i deszcz w intencji rolników i mieszkańców KOWIA. Naboż. błagalne. 

ŚRODA – 20.05. – Dni Krzyżowe – modlitwa za głodujących 

18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie, dobre 
urodzaje i deszcz w intencji rolników i mieszkańców WĘDZINY, DOMÓW CEL-
NYCH i PAŹDZIERNI. Naboż. błagalne. 

CZWARTEK – 21.05. – Św. Jana Nepomucena 
18.00 – Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Kubosz w 1 rocz. śm. Naboż. majowe. 
 

PIĄTEK – 22.05. 
18.00 – /Szk/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdro-wie dla FRANCISZKA WACŁAWIK w 2 rocz. urodzin i RODZICÓW w 3 rocz. 
ślubu. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 

 

SOBOTA – 23.05. 
  7.00 – Za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz  

+ bratową Dorotę. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
17.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. B., opiekę i zdrowie dla Jubilatów SYBILLI i WALTRA WOŚ z ok. 25 rocznicy 
ślubu i całej rodziny. 

 

NIEDZIELA – 24.05. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – Odpust Parafialny Św. Urbana 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

dary Ducha Św., opiekę MB nad dziećmi i zdrowie w rodzinie BEATY i MARIANA 

KOMPAŁA. 
 

10.00 – SUMA ODPUSTOWA: 1/ Ku czci Św. Urbana za żyjących i ++ PARAFIAN, BUDO-
WNICZYCH i DOBRODZIEJÓW kościoła.  

  

 2/ Do B. Op. i Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie HALINY i JANA WICHER. Naboż. majowe i Now. do Ducha Św. 
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1. Od niedzieli 17 maja na Mszach św. w kościołach zwiększa się limit wiernych /1 os. na 10 
m2/, w naszym kościele może być 40 osób, na twarzach maski, odległości od siebie do 2 m, 
a przy ołtarzu mogą już służyć wszystkie dzieci bez ograniczeń wiekowych.  

 

2. Wolne intencje: 8.06. g.18.00, 25.06. g.18.00, 3.07. g.18.00, 17.07. g.18.00, 21.07. g.18.00, 
27.07. g.18.00, 28.07. g.18.00, 29.07. g.18.00, 30.07. g.7.00, 31.07. g.18.00, 3.08. g. 7.00, 4.08. 
g.18.00, 6.08. g.18.00, 11.08. g.18.00, 20.08. g.18.00, 26.08 g.18.00, 27.08. g.7.00, 31.08. g.18.00, 
2.09. g.18.00, 4.09. g.18.00, 9.09. g.18.00, 10.09. g.18.00, 12.09. g.7.00, 14.09. g.18.00, 16.09. 

g.18.00, 17.09. g.18.00, 24.09. g.18.00, 28.09. g.18.00, 29.09. g.18.00, 30.09. g.18.00. Zachęcam 
rodziny Rolników o zamówienie Mszy św. o deszcz, dobre plony i szczęśliwe żniwa. 
 

3. Dziękuję za sprzątanie kościoła /R. Nikiel i B. Nikiel/.  

 

4. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na potrzeby parafii, za tydzień inwestycyjna odpustowa na nowy 
sztandar parafialny-rolniczy z wizerunkiem Św. Urbana – patrona Rolników, jako dar wszyst-
kich Parafian – Rolników.  

 

5. Od poniedziałku do środy DNI KRZYŻOWE z modlitwą o deszcz i dobre urodzaje – w tym 
roku wyjątkowo bez procesji do 3 Krzyży, tylko Msze św. z nabożeństwami błagalnymi w ko-
ściele. Zapraszam Parafian, szczególnie ROLNIKÓW Z RODZINAMI, proszę ministrantów,  
organistów, sztandar rolniczy oraz o wystrój miejsc przy naszych Krzyżach, którymi opiekują 
się niektóre Rodziny. To święte dni wszystkich pracujących i korzystających z dóbr tej ziemi! 

 

6. W tygodniu zapraszam na nabożeństwa majowe. 

 

7. W piątek o g. 18.00 Msza św. szkolna, od piątku Nowenna przed Zesłaniem Ducha Św.  

 

8. W przyszłą niedzielę Odpust Parafialny ku czci Św. Urbana, Patrona kościoła i parafii.  
O godz. 10.00 Suma odpustowa, kazania wygłosi w tym roku O. KAPISTRAN MARTZALL fran-
ciszkanin z Borek Wielkich; zapraszam poczty sztandarowe, po Mszy św. nabożeństwo bez 
procesji eucharystycznej, wyjątkowo nie będzie w tym roku orkiestry z Borek Małych. 

 

9. Parafian z Grucek i Marców proszę o skoszenie trawy i przycięcie krzewów na cmentarzu 
przed odpustem i troskę w sezonie letnim.  
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