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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 35/429                      XXI   NIEDZIELA  ZWYKŁA                     23.08.2020 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   członków   parafii 
 

 

 

 

 

WAŻNIEJSZE  DATY 
 

1422 r. – pierwsza wzmianka o Jeżowej 
1441 – pierwsza wzmianka o Sierakowie 
1650 – przypuszczalne powstanie parafii 
1679 – najstarszy opis kościoła parafialnego w Sierakowie 
1727 – połączenie się kolonii w wioskę Wędzinę 
1750 – budowa pierwszej drewnianej kapliczki św. Jana we wsi 
1756 – powstanie zboru /kościoła/ protestanckiego w Molnej 
1813 – Ponoszów posiada własną szkołę 
1818 – powstanie szkoły katolickiej w Molnej 
1818, 1821 – remont kapliczki św. Jana 
1861 – poświęcenie murowanego kościoła parafialnego  w Sierakowie św. Piotra i Pawła 
1864 – zakup organów do kościoła parafialnego 
1868 – pierwszy remont kościoła Piotra i Pawła 
1870 – budowa murowanej kapliczki p.w. św. Jana Nepomucena 
1883 – powstanie kapliczki w Jeżowej 
1889 – zakup organów i remont posadzki w kościele parafialnym w Sierakowie 
1904 – rozbudowa kapliczki 
1908 – remont dachu, tynkowanie wieży oraz frontu kościoła w kościele parafialnym 
1909 – powiększenie cmentarza, powstanie postoju dla furmanek przy kościele Piotra  
   i Pawła 
1909 – remont dachu na kościele św. Jana 
1925 – nowy podział admin. kościelnej, na wschodzie pokrywa się z granicą państwa 
1940 – decyzja kardynała Bertrama, od parafii Sieraków odłączono na rzecz parafii Zbo-

rowskie część Ponoszowa, Zapiece /część Zborowskiego od strony Molnej/, Pla-
sczok oraz osiedle Nowy Dwór 

1946 – pierwsza Msza św. w Wędzinie, powstanie kościoła filialnego 
1950 – początek budowy kościoła w Jeżowej 
1960 – poświęcenie kościoła w Jeżowej 

 

C.d.n. – ks. Proboszcz 
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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08.  /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie EMILA CHMIEL. 
 

10.00 –1 int/ Do B. Op. i MB Częstoch. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę, zdrowie i miłość dla MARII i JÓZEFA WOŁEK w 45 rocz. ślubu. 

  

 2 int/ Za ++ męża i ojca Tadeusza Kucharczyk, rodziców z obu stron, brata 
Andrzeja i zięcia Dariusza. Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów. 

 

PONIEDZIAŁEK – 24.08. – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, 3 rocz. posługi duszp. ks. proboszcza 
  7.00 – Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodzin Sklorz, Hadzik, Jalowiecki, 

Kończak, Flak i Gansczyk. 
 

WTOREK – 25.08. – Diecezjalna  Pielgrzymka  LSO  do  Opola 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie dla KRYSTYNY CHMIEL z ok. rocz. urodzin.  
  

ŚRODA – 26.08. – UROCZYSTOŚĆ  N M P  CZĘSTOCHOWSKIEJ 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

w rodzinie NOWAK oraz za ++ z rodziny i pokr. 
 

18.00 – Za ++ matkę Florentynę Huć w 12 rocz. śm., ojca Franciszka, Matyldę i Augustyna 
Tyrała, siostrę Teresę, dziadków i wszystkich ++ z rodziny i pokr. 

 
 

CZWARTEK – 27.08. – Św. Moniki 
18.00 – Za + matkę Wiktorię Popanda w kol. rocz. śm. i ++ z pokr.  
 

PIĄTEK – 28.08. – Św. Augustyna 
18.00 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Gladys, Huberta Gruca, z rodziny i pokr. 
 

SOBOTA – 29.08. – Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela  
  7.00 – Intencja wolna. 
 

14.30 – /Roczek/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka FABIANA FILIPA oraz całej rodziny 
KULIBERDA. Błogosławieństwo rocznego dziecka. 

 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08. – DOŻYNKI  PARAFIALNE  /kolekta  inwestycyjna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie ERNESTA i JADWIGI LESIK. 
 

10.00 – /SUMA DOŻYNKOWA/ Do B. Op., Św. Urbana i Św. Rocha z podz. za otrz. łaski, 
plony ziemi i bezpieczne żniwa w intencji ROLNIKÓW i PARAFIAN, z prośbą  
o dalsze błog. Boże w pracy na roli, opiekę, ustanie epidemii, zdrowie, zgodę, 
miłość i szacunek w Rodzinach całej Parafii oraz za ++ Rolników.  

 Błogosławieństwo chleba, darów i korony żniwnej. 
  
 Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów. 
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1. Bardzo dziękuję Parafianom za noszenie masek do kościoła jako miejsca użytku publicznego 

oraz dystansowanie się stojących przed kościołem – to znak troski o zdrowie swoje i innych. 
 

2. Wolne intencje: 29.08. g.7.00, 29.09. g.18.00, 30.09. g.18.00, 5.10. g.18.00, 21.10. g.18.00, 29.10. 

g.18.00, 30.10. g.18.00, 31.10. g.18.00, 13.11. g.17.00, 18.11. g.17.00, 25.11. g.17.00, 27.11. 

g.17.00, 16.12. g.17.00, 17.12. g.17.00, 18.12. g.17.00, 19.12. g.8.00, 24.12. g.7.00.  

3. BÓG ZAPŁAĆ Gościowi z par. NSPJ w Kluczborku KS. MARIUSZOWI RADACZYŃSKIEMU  

za wygłoszone kazania. Ks. Mariusz będzie pełnił posługę rezydenta w kościele katedralnym  

w  Opolu, a następnie zostanie proboszczem w którejś z parafii diecezji opolskiej. 
 

4. Dziękuję Paniom za sprzątanie i czystość kościoła /U. Huć i H. Sklorz/ oraz p. M. Lesik za ku-

pno i wymianę nowej spłuczki w toalecie dla kobiet. 
 

5. Kolekty: dzisiejsza gospodarcza, w przyszłą niedzielę dożynkowa-inwestycyjna na pokrycie 

kosztów bram ogrodzenia przed kościołem – BÓG ZAPŁAĆ za ofiary! 
 

6. Dzisiaj o godz. 11.00 odpust w Borkach W. i Jubileusz 50-lecia kapł. ks. Leonarda Nowaka. 
 

7. W poniedziałek mija 3 rocznica posługi duszpasterskiej KS. PROBOSZCZA. Składam podzię-

kowania wszystkim PARAFIANOM, rodzinom, grupom parafialnym, organistom, współ-

pracownikom i sprzątającym kościół; także za wszystkie ofiary składane na utrzymanie ko-

ścioła, kaplicy pogrzebowej, cmentarza i plebanii, przede wszystkim GOSPODARCZO-INWE-

STYCYJNE, dzięki którym wykonaliśmy w tym czasie wiele potrzebnych renowacji. Dziękuję 

za ofiarowanie INTENCJI MSZALNYCH ZA ŻYWYCH I ZMARŁYCH w naszym kościele – to wyraz 

troski o kościół, kapłana i wspólnotę parafialną. BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie modlitwy, zro-

zumienie, cierpliwość w czasie pandemii, każde dobro, pomoc i zaangażowanie! Niech Pan 

Bóg Wam błogosławi i darzy zdrowiem! 
 

8. We wtorek Diecezjalna Pielgrzymka LSO do kościoła seminaryjnego Św. Jadwigi Śl. w Opolu. 

Dyplom Uznania za wieloletnią i wzorową służbę przy ołtarzu otrzyma w tym roku organista, 

lektor Szymon Jonek. Gratulujemy! /2018 r. dyplom M. Kubosz, 2019 r. K. Męcka/. Zbiórka mi-

nistrantów z naszej parafii o godz. 9.30 na parkingu przed kościołem. W ostatnim tygodniu 

wakacji będą wyjazdy ministrantów na kryty basen w Oleśnie. 
 

9. Parafian z Grucek i Marców proszę o skoszenie trawy na cmentarzu przed uroczystością Doży-

nek oraz przy starym kościele. 
 

10. W NIEDZIELĘ Uroczystość Dożynek Parafialnych i Sołeckich, w tym roku wyjątkowo z powo-

du pandemii bez przemarszu i festynu na boisku. O godz. 10.00 na sumę dożynkową zapra-

szam Parafian, proszę o chętną posługę przy wszystkich sztandarach parafialnych, będzie 

orkiestra z Borek W. Koronę żniwną przygotowują mieszkańcy Kowia. Dożynki to święto 

nie tylko Rolników i ich Rodzin,  ale całej Parafialnej Wspólnoty!  

11. Ogłoszenie społeczne: w dniach 1-15 września br. w Urzędzie Gminy Ciasna rodzice mogą skła-

dać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego – miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucz-

nia nie może przekraczać 528 zł netto. 


