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GAZETKA   PARAFII   ŚWIĘTEGO   URBANA   W   WĘDZINIE 
NR 25/419                         XI   NIEDZIELA  ZWYKŁA                  14.06.2020 
 

 

DZIEJE  PARAFII  SIERAKÓW  ŚLĄSKI 
 

 

WIOSKI NALEŻĄCE W PRZESZŁOŚCI I OBECNIE DO PARAFII SIERAKÓW: 
 

WĘDZINA 
 

Wioska powstała ze wspomnianego w 1727 r. Kowia, Marców, Biadacza i majątku Wędzina. 
Daty jej powstania nie da się jednak ustalić. Z właścicieli majątku Wędzina znana jest z 1679 r. 
Anna Jarocka de Gaschin, zaś z 1819 r. rodzina von Spiegel. Pod względem zaludnienia wioska 
rozwijała się bardzo szybko, gdyż w 1867 r. liczyła 1104 mieszkańców, wysuwając się zdecydo-
wanie na pierwsze miejsce wśród parafii sierakowskiej. Molna liczyła wtedy–849, Jeżowa–593, 
Ponoszów–569, a sam Sieraków 502 mieszkańców. Wędzina spośród wszystkich wiosek w parafii, 
pierwsza usiłowała zrealizować plan usamodzielnienia się pod względem administracyjno–koś-
cielnym. Dążenia te swój początek wzięły ok. 1905 r. Jednak dopiero w 1943 r. proboszcz Alfons 
Rolnik zwrócił się do kurii wrocławskiej z prośbą o utworzenie lokalii /filii kościoła/ w Wędzinie. 
Zasłaniając się brakiem księży, wielu z nich służyło wtedy w armii, petycję tę załatwiono odmo-
wnie. Sprawa ta nie została już poruszona aż do zakończenia wojny. Dopiero 15 stycznia 1946 r. 
przedstawiciele gminy wędzińskiej wystosowali pismo do kurii biskupiej w Opolu, w którym pro-
sili o utworzenie w ich wiosce lokalu świątyni  z własnym księdzem. Chcąc poprzeć swoją petycję 
konkretnymi działaniami, parafianie w dniu 7 stycznia 1946 r. kupili za 100 tys. zł nierucho-
mość w Wędzinie, zwaną stary budynek celny. W jej skład wchodził dom mieszkalny, zabudowa-
nia gospodarcze oraz ok. 0,5 ha gruntu. Do petycji swoich parafian dołączył również proboszcz 
PiSmem z dnia 4 lutego 1946 r. Jednak i tym razem kuria opolska dała odpowiedź odmowną. 
Dopiero osobista interwencja proboszcza skłoniła ówczesnego administratora ks. bp Bolesława 
Kominka do ustnego przyrzeczenia, że wydaje zgodę na pozostanie w Wędzinie ks. Wiktorowi 
Bernaischowi, dawniejszemu wikaremu, który w tym czasie powrócił z sowieckiej niewoli do Się-
rakowa. Swoją pierwszą Mszę św. w Wędzinie ks. Bernaisch odprawił 14 marca 1946 r. i pozo-
stał na miejscu jako lokalista. Oczekując na remont swojego domu, mieszkał w tym czasie u go-
spodarza Antoniego Hadzika. W tym też czasie znacznie powiększono przydrożną kaplicę.  
Za czasów ks. Rajmunda Kocybika ponownie pojawiła się sprawa całkowitego usamodzielnienia 
się parafii. W tym celu odpowiednią prośbę wystosował ks. dziekan Rolnik do kurii biskupiej  
w Opolu w dniu 5 sierpnia 1957 r. I tym razem spotkał się z odmową. Jednak parafianie chcąc 
stworzyć warunki konieczne do usamodzielnienia się parafii z inicjatywy ks. Kocybika postano-
wili wybudować dom swojemu księdzu. Zmiany w granicach parafii Sieraków nastąpiły w 1940 r. 
Wtedy to dekretem kardynała Bertrama z 13 czerwca 1940 r. odłączono na rzecz parafii Zbo-
rowskie kolonie: Czarne /wschodnia część gminy Ponoszów/, Zapiece, Plasczok /część gminy Cia-
sna/ oraz osiedle Nowy Dwór. Utworzone wtedy granice obowiązują do dzisiaj.                                                   

Cdn. – ks. Proboszcz 
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XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06. – Dzień Fatimski /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinach CHMIEL i PIPA. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie w rodzinie BOGDANA KRAWCZYK z dziećmi i wnukami. 

 

 

14.30 – Różaniec fatimski w podziękowaniu za zdrowie i ocalenie od epidemii rodzin naszej 

parafii, o ustanie lęku i strachu, procesja eucharystyczna i z figurą MB Fatimskiej. 
 

PONIEDZIAŁEK – 15.06. 
18.00 – Za ++ rodziców Marię i Sylwestra, wujka Stanisława Kierpiec oraz ++ z rodziny 

Janeczko i Kłusak. Procesja euchar.  
 

18.45 – Katecheza dla dzieci I-komunijnych /salka/. 
 

WTOREK – 16.06. 
18.00 – Do NSPJ za + matkę i babcię Anastazję Wacławik w kol. rocz. śm. oraz ++ z ro-

dziny. Procesja euchar. 
 

ŚRODA – 17.06. – Św. Brata Alberta Chmielowskiego 

18.00 – Do NSPJ za + ojca Józefa Szafrańskiego w 5 rocz. śm. – of. od córki M. Wołek. 

  Procesja euchar. 
 

CZWARTEK – 18.06. – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 
18.00 – Za ++ ojca Teodora Gruca w kol. rocz. śm., matkę Julię oraz Matyldę i Emila 

Chmiel. Procesja euchar. – poświęcenie wianków i ziół. 
 

PIĄTEK – 19.06. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  
18.00 – /Szk/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B, pomoc  

i zdrowie w rodzinie SYKULSKI oraz za + ojca Czesława.  
 Naboż. do NSPJ. Katecheza dla bierzm. z kl. 8 podst. i 1 kl. ponadpodst./salka/. 
 

SOBOTA – 20.06. – Wspomnienie Niepokalanego Serca N M P 

  7.00 – Za ++ rodziców Ignacego i Stefanię Matysiak, brata Stanisława z żoną Zofią, 
Michalinę Wręczycką, Juliusza i Gertrudę Wicher oraz ++, którzy pracowali  
w tym gospodarstwie. 

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06. /kolekta gospodarcza/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla ŁUCJI KUBOSZ. 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie LUCYNY i JERZEGO JELONEK.  

 Naboż. do NSPJ. 
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1. Wolne intencje w 2020 r.: 4.08. g.18.00, 11.08. g.18.00, 18.08. 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, 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, 28.09. g.18.00, 29.09. g.18.00, 30.09. g.18.00, 1.10. 

g. 17.30, 2.10. g.17.00, 13.10. g.17.30, 14.10. g.17.30, 15.10. g.17.30, 17.10. g.7.00, 19.10. 

g.17.30, 21.10. g.17.30, 26.10. g.17.30, 27.10. g.17.30, 29.10. g.17.30, 30.10. g.17.30, 31.10. 

g.17.30. 6.11. g.17.00, 12.11. g.17.00, 13.11. g.17.00, 18.11. g.17.00, 19.11. g.17.00, 21.11. g.8.00, 

25.11. g.17.00, 27.11. g.17.00, 28.11. g.8.00, 4.12. g.17.00, niedziela 6.12. g.8.00, 12.12. g.8.00, 

14.12. g.17.00, 15.12. g.17.00, 16.12. g.17.00, 17.12. g.17.00, 18.12. g.17.00, 19.12. g.8.00,  

niedziela 20.12. g.8.00, g. 10.00, 21.12. g.17.00, 24.12. g.7.00. Proszę o ich zamawianie w za-

krystii albo telefonicznie. 
 

2. Dziękuję za sprzątanie kościoła /U. Męcka i K. Męcka/, za prace przy kościele i plebanii oraz 

Parafianom za przygotowanie ołtarzy, trasy i liczny udział w procesji Bożego Ciała.  
 

3. Przez najbliższe tygodnie letnich miesięcy ofiary będą przeznaczone na CELE GOSPO-

DARCZE. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Wydział Teolog. Uniw. Opol-

skiego. Koszty opału za sezon zimowy 2019/2020 8100 zł, energia elektr. w 2019 r. 6170 zł, 

obowiązkowe 5-letnie pomiary ochronne całej instalacji elektr. 3 budynków kościelnych 

1350 zł, instalacja piorunochronu na kaplicy przedpogrzebowej 1560 zł. 
 

4. Dzisiaj o godz. 14.30 zapraszam wszystkich Czcicieli MB na Różaniec fatimski w podzięko-

waniu za ocalenie od epidemii rodzin naszej parafii z procesją eucharystyczną i figurą MB  

Fatimskiej wokół kościoła. Figurę tym razem niech poniosą 4 panie z Zespołu Caritas. 
 

5. W tygodniu po Mszach św. procesje eucharystyczne, proszę o posługi przy sztandarach, bal-

dachimie, ministrantów i organistów oraz dzieci sypiące kwiatki z rodzicami, w czwartek 

na zakończenie dawnej oktawy Bożego Ciała poświęcenie wianków i ziół. 
 

6. W poniedziałek o 18.45 katecheza przygotowująca dzieci kl. III do I Komunii Świętej. 
 

 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna i katecheza dla bierzmowańców z kl. 8 podstawówki 

i 1 kl. ponadpodstawowej. Sakrament bierzmowania w środę 16 września br. o godz. 16.30 

w Ciasnej. 
 

8. W przyszłą niedzielę odpust w Chudobie ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. 
 

9. W zakrystii proszę uregulować prenumeratę Gościa Niedzielnego za III kwartał.  


