
Montaż szafki rozdzielni elektr. w bud. gosp. kaplicy pogrzebowej   /kwiecień/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Malowanie bud. gospodarczego w kaplicy  pogrzebowej     /kwiecień/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA   PARAFII   ŚWIĘTEGO   URBANA   W   WĘDZINIE 
NR 19/413               IV  NIEDZIELA    WIELKANOCNA            3.05.2020 
 

W lekturze Dziejów Apostolskich wraca pierwsza katecheza Kościoła wygłoszona przez 

św. Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego. Słuchacze – przypadkowi, bo przecież 

przybyli do Jerozolimy na żydowskie święto Pięćdziesiątnicy – „przejęli się do głębi 

serca”. A skutkiem tego niepokoju ducha było pytanie: „Co mamy czynić?”. I tu po raz 

pierwszy w Dziejach Apostolskich pada wezwanie: „Nawróćcie się!”. Ciekawa rzecz,  

że w przekazie najstarszej z Ewangelii, a więc tej napisanej przez św. Marka, ten sam apel 

rozpoczyna publiczne nauczanie Jezusa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Pierwsze wezwanie to po-

niekąd program, oś, centrum i punkt odniesienia. W warstwie znaczeniowej polski cza-

sownik „nawracać się” posiada najpierw ideę zmiany kierunku. „Nawróć się” to znaczy: 

porzuć obraną drogę, nawet nie skręć, ale wręcz zawróć. Gdy bierzemy do ręki orygi-

nalny grecki tekst Nowego Testamentu, znajdujemy tam czasownik „metanoeo”. Pod 

względem budowy jest słowem złożonym. Składa się z przedrostka „meta” i rdzenia 

„noeo”. Ów przedrostek nadaje greckim słowom sens przemiany. Łatwo go uchwycić,  

bo w języku polskim mamy szereg takich zapożyczeń. Dla przykładu: metabolizm to 

przemiana materii, a metafora to przenośnia, zmiana znaczenia na dalsze niż dosłowne. 

Pewne zaskoczenie przynosi natomiast rdzeń „noeo”. A znaczy on: używać rozumu, my-

śleć. I tak to nawrócenie rozpoczyna się od zmiany sposobu myślenia. W kręgu przeżyć 

religijnych jest to bardzo ważne, bo przypomina, że wiara – jak chcieliby niektórzy – nie 

jest jedynie uczuciem. Wiara jest aktem, który obejmuje całego człowieka. Nawet jeśli 

pozostaje sferą tajemnicy /bez niej byłaby czystą wiedzą, a nie wiarą/, to przecież 

domaga się rozumowych uzasadnień i argumentów. Na nich buduje odpowiedź wola.                

Czy taki proces towarzyszył sercom słuchaczy św. Piotra? 
 

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz 
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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, DOBREGO PASTERZA – 3.05. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla URSZULI i BOGDANA MĘCKA z ok. 30 rocznicy ślubu. 
 

10.00 – Do B. Op. i wstaw. Św. Floriana, w int. żyjących i ++ STRAŻAKÓW z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wędzinie i ich RODZIN  /SZTANDAR STRAŻACKI/. 

 

 

11.30 – Do B. Op., MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, zdrowie, pokój 
serca, ustanie epidemii w int. PARAFIAN i o deszcz. 

 

14.30 – Naboż. majowe w int. o deszcz, zdrowie i ustanie epidemii. 
  

PONIEDZIAŁEK – 4.05. – Św. Floriana, męczennika, patrona Strażaków 
18.00 – Za ++ rodziców Antoniego i Józefę Parkitny, teściów Jana i Marię Kompała, 

męża Jerzego Kompała, brata Stanisława Parkitny z żoną, 2 siostry Zofię i Ma-
riannę z mężami, bratową Mariannę Parkitny, + szwagra Czesława Sykulskiego. 

  Naboż. majowe. 
 

WTOREK – 5.05. 
18.00 – Za + męża Józefa Jelonek w kol. rocz. śm. i + syna Mariusza.  
  Naboż. majowe. 
 

ŚRODA – 6.05. – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 
18.00 – Za ++ rodziców Stanisława i Antoninę Bator oraz ++ z rodziny i pokr. 
  Naboż. majowe. 
 

I CZWARTEK – 7.05. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Kapłaństwo 
18.00 – Za ++ Klarę i Antoniego Woś, + męża Antoniego Woś i ++ dziadków. 
  Naboż. majowe o powołania kapłańskie, zakonne i trwanie w powołaniu. 
 

PIĄTEK – 8.05. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA 
18.00 – Za + mamę Leonardę Matacz w 2 rocz. śm. – of. od J. i M. Wołek. 
 Naboż. majowe. 
 

SOBOTA – 9.05. 
  7.00 – Za + matkę Martę Hadzik w kol. rocz. śm., + męża Benedykta, ++ ojców Pawła  

i Ryszarda, ++ z tego miejsca i szwagra Jana. Naboż. majowe. 
 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wolny oraz z rodzin Wolny i Huć 
 

10.00 – Za ++ rodziców Leona i Waleskę Urbańczyk, ojca Józefa, ++ z rodzin Urbań-
czyk, Bienek, Małyska, Greliński i Borecki. 

  

11.30 – Do B. Op. i Św. Urbana, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę, zdro- 
wie, dobre urodzaje w rodzinie BERNARDA i BARBARY SKLORZ oraz za ++ rodzi-
ców Franciszka Sklorz oraz Teresę i Gerarda Mazoń. 

 

14.30 – Naboż. majowe. 
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1. Od 1 maja przy ołtarzu mogą służyć ministranci od 13 roku życia, zostaje przywrócona 

zwyczajowa forma pogrzebu, w kościele dalej do 30 osób oraz zasłonięte usta i nos. 
 

2. Wolne intencje: 3.06. g.18.00, 5.06. g.18.00, 8.06. g.18.00, 25.06. g.18.00, 30.06. g.18.00, 3.07. 
g.18.00, 6.07. g.18.00, 9.07. g.18.00, 16.07. g.7.00, 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. Zachęcam 

rodziny Rolników o zamówienie Mszy św. o dobrą pogodę, plony i szczęśliwe żniwa. 
 

3. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /B. Goinda i I. Gruca/. 
 

4. Kolekty dzisiejsza i w następne niedziele na potrzeby gospodarcze kościoła. Zostały już za-
montowane: środkowa BRAMA i 2 FURTKI, z których proszę korzystać odpowiedzialnie. 
Bardzo proszę zamykać FURTKI przy wchodzeniu i wychodzeniu z terenu kościoła. W osta-
tnim już etapie MODERNIZACJI CAŁEGO OGRODZENIA KOŚCIOŁA I PLEBANII /ok. 280 m/ 
będą zainstalowane 2 duże BRAMY WJAZDOWE. 
 

5. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza – Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. 
Święcenia diakonatu w naszej diecezji zostały przesunięte z 9 maja na 13 czerwca.  

 

6. ZAPRASZAM do udziału w nabożeństwach majowych.  

 

7. Od maja wznowiliśmy odwiedzanie rodzin przez 2 kapliczki MB Szensztackiej – przypomi-
nam, że kapliczkę zawsze przekazujemy rodzinie, która jest następna w miesięcznej rozpisce! 

 

8. W zakrystii jest nowy Rycerz Niepok. dla Róż Różańcowych oraz dla dzieci Mały Gość. 

 

9. Na stoliku możemy nabyć gazetkę z poświęcenia kościoła w 2002 r. 

 
 


