
BILANS  GOSPODARCZY  W  2020  ROKU 
 

Rok Pański 2020, w historii ludzkości i świata zapisze się jako wyjątkowo niespokojny i trudny  
w życiu społecznym, gospodarczym i religijnym na całym świecie z powodu PANDEMII. Pomimo 
lęku i zamętu, których razem doświadczamy widząc kruchość ludzkiego życia i materii, przy po-
mocy Bożej łaski, ale i zaangażowaniu środków materialnych, sprostaliśmy i w tym roku wielu 
zadaniom duszpasterskim i gospodarczym w naszej parafii – za co szczere BÓG ZAPŁAĆ!!! 

 

Poniżej wykonane w kolejności PRACE gosp. w kończącym się roku: 
 

 

1.  Montaż 4 przęseł ogrodzenia cmentarza /od parkingu/ 

2.  2 betonowe fund. pod bramy wjazdowe ogrodz. kościoła 

3.  Żeliwna ręczna pompa studni na cmentarzu z bet. podstawą /ofiarod./ 

4.  Drzwi metalowe pomieszczenia gosp. w kaplicy na cmentarzu 

5.  Rozdzielnia elektr. pomiesz. gosp. w kaplicy z malowaniem 

6.  Piorunochron na kaplicy pogrzebowej 

7.  Pomiary ochronne inst. elektrycznej 4 budynków kościelnych 

8.  Pomalowanie kotłowni kościoła i renowacja pieca c.o. /ofiarodawca/ 

9.  SZTANDAR ROLNICZY Św. Urbana /ofiarodawcy/ 

10.  Instrukcja bezp. przeciwpożarowego dla budynku kościoła 

11.  Renowacja 7 drzwi z futrynami na plebanii /ofiarodawca/ 

12.  3 bramy i 2 furtki ogrodzenia z przodu kościoła 

13.  Nowy klinkier/płyty murku wejścia do kotłowni 

14.  Malowanie 2 schodów do piwnic kościoła 

15.  2 obrazy do k-ła: Jezus Miłosierny i Św. Jan Paweł II /ofiarodawcy/ 

16.  Potrójny dzwonek – gong mosiężny do kościoła 

17.  Pocięcie płyt z drewnianego baraku /czyn społ./  

18.  2 grzejniki elektryczne EKO w zakrystii 

19.  3 lampy ewakuacyjne LED w kościele  

20.  2 kratki ściekowe przy piwnicach k-ła, pokrywa kanal. cmentarz  

21.  Wybudowanie GROTY LURDZKIEJ, chodnika, podświetlenie LED 

22.  Renowacja komina c.o. na plebanii 

INWESTYCJE:  ok. 68 tys. zł       /2019 r: ok. 74 tys. zł/ 
 

Nie uwzgl. kosztów bież.: prąd, opał, woda, śmieci, media, ubezp., podatek, kult religijny… 

        
 
 
    
 
 
 
 
 
 

GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 1/446                NIEDZIELA   ŚWIĘTEJ   RODZINY              27.12.2020 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   dla  członków   parafii 

BILANS  DUSZPASTERSKI  2020 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.  przyjęło 4 dzieci  /2019:  4/ 

I KOMUNIĘ  ŚW. przyjęło 6 dzieci   /2019 nie było/ 

BIERZMOWANIE  przyjęło 11 młodzieży  /2019: 3/ 

MAŁŻEŃSTWO zawarła 1 para  /2019: 4/ 

ZMARŁO  7 parafian  /2019: 10/ 

ROZDANO  ok. 18,3 tys. KOMUNII  ŚW. /2019 ok. 19 tys./ 

1 marca rozpoczęto miesięczną zmianę tajemnic  

w 9 RÓŻACH  RÓŻAŃCOWYCH 

8 marca utworzono drugą MARGARETKĘ z modlitwą  

o nowe powołania, trwanie w powołaniu i za ks. proboszcza 

W kwietniu wydano czwartą kolorową GAZETKĘ  

/poświęcenie kościoła w 2002 r./ 

We wrześniu wydano kolorowy JUBILEUSZOWY KALENDARZ na 2021 rok 
 

W listopadzie uszyto 5 nowych ALB dla lektorów 

W listopadzie zwiększono egz. Gościa Niedzielnego do 15 sztuk /było 5/ 
 

1 STYCZNIA 2021 r. parafia Św. Urbana w Wędzinie obchodzi 40 ROCZNICĘ odłączenia się jako 
FILIA od parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Sierakowie Śl. i bycie odtąd samodzielną PARAFIĄ  
w strukturach diecezji opolskiej. Niech ten okrągły JUBILEUSZ będzie wyrazem WDZIĘCZNOŚCI 
za swoją PARAFIĘ i KOŚCIÓŁ. W roku tego JUBILEUSZU w ramach prac inwestycyjnych jest 
zaplanowane ZEWNĘTRZNE MALOWANIE OBIEKTOW KOŚCIELNYCH. 

 

Z wyrazami UZNANIA i SZACUNKU – ks. Adam  Krzysztof Jankowski, prob. parafii 



PPOORRZZĄĄDDEEKK        NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW        2277..1122..22002200  ––  33..0011..22002211  rr.. 
 

 
 

NIEDZIELA – 27.12.2020 – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY Z NAZARETU  /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Za ++ męża i ojca Alojzego Lesik oraz z rodziny i pokr. 
 

10.00 – Za ++ ojca Ryszarda Kinscher w 1 rocz. śm. oraz matkę i żonę Annę. 
 

11.30 – Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie AGNIESZKI i PIOTRA HUĆ oraz dla babci AMELII. 

 

PONIEDZIAŁEK – 28.12.2020 – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW 
   9.00 – Do Dziec. Jezus i ku czci Św. Młodzianków, o błog. B., opiekę i zdrowie dla DZIE-

CI i MŁODZIEŻY szkolnej naszej parafii – błog. dzieci i młodzieży. 
 

17.00 – /Kolędowa/ Do B. Op., MBNP i Św. Urbana, z podz. za otrz. łaski w ciągu roku,  
z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie w Nowym Roku dla 16 rodzin z PAŹDZIERNI 
/od S. Kucharczyk oraz bloki nr 1 i 3/. Adoracja. 

 

WTOREK – 29.12.2020 – Szósty Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia 
  7.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz za odebr. łaski w minionym roku, z prośbą o błog. 

B., opiekę i zdrowie w Nowym Roku dla całej rodziny AGNIESZKI LESIK. 
 

17.00 – /Kolędowa/ Do B. Op., MBNP i Św. Urbana, z podz. za otrz. łaski w ciągu roku,  
z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowi w Nowym Roku dla 19 rodzin z PAŹDZIERNI 
/od Wędziny oraz bloki nr 5, 7 i 9/. Adoracja. 

 

ŚRODA – 30.12.2020 – Siódmy Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia 
  7.00 – Za ++ Teodora Kaczmarzyk w 3 rocz. śm., rodziców, braci i ojca Jerzego Gbur. 
 

17.00 – /Kolędowa/ Do B. Op., MBNP i Św. Urbana, z podz. za otrz. łaski w ciągu roku,  
z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie w Nowym Roku dla 12 rodzin z KIEROCIA 
/ul. Dębowa/. Adoracja. 

 

CZWARTEK – 31.12.2020 – Św. Sylwestra, papieża 
16.00 – Do B. Op., MBNP i Św. Urbana za żyjących i zmarłych PARAFIAN, BUDOWNI-

CZYCH i OFIARODAWCÓW parafii, z podz. za odebr. łaski w kończącym się 
roku, z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdrowie w Nowym Roku 2021.  

 

Naboż. dziękczynno-przebłagalne na zakończenie Starego Roku. 
 

I PIĄTEK – 1.01.2021 – UROCZ. ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Ku czci NSPJ z żyjących i ++ z Róży Róż. M. CHMIEL. 
 

10.00 – Za + brata Edmunda Wacławik. 
 

15.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże, dary 
Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla EMILII z ok. 12 rocz. urodzin oraz opiekę 
MBNP i zdrowie dla rodzin ROJ i PIECHOTA. 

 

I SOBOTA – 2.01.2021 – Św. Bazylego i Grzegorza,  czcimy Niep. Serce NMP 
  7.30 – Różaniec wynagradzający grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi.    

  8.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powoł. kapł., zak. i mis. oraz ++ duszpasterzy i osoby 
zakonne – od Róży Róż. M. Chmiel. Naboż. do Niep. Serca Maryi. 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3.01.2021  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za miniony rok, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w Nowym Roku w rodzinie ERNESTA LESIK, dary Ducha Św. oraz zdro-
wie dla dzieci i wnuków. 

 

10.00 – Za + matkę Wiktorię Woś w rocz. śm. 
 

11.30 – Za ++ Lidię Kuzaj i Edmunda Kuzaj – od rodzin Pipa. 
   

WW YY DDAA RR ZZ EE NN II AA   PPAARR AA FFII AA LLNN EE   
  

 
 

1. ZACHOWUJMY SIĘ w duchu przykazania miłości bliźniego: dezynfekcja rąk, maski/przyłbice 
oraz dystans w miejscach publicznych. W naszym kościele może przebywać do 25 osób /nie 
wlicza się służby liturgicznej przy ołtarzu/. 
 

2. Bóg Zapłać Parafianom za zbudowanie stajenek w kościele i przy dawnym kościele, także dzie-
ciom i młodzieży z Liturgicznej Służby Ołtarza za pomoc i zaangażowanie w ustawianiu i przy-
strojeniu choinek w kościele oraz czyszczenie sprzętu liturgicznego, za inne prace… 

 

3. Paniom dziękuję za świąteczne posprzątanie kościół /K. Huć i K. Kulik/. 
 

4. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę inwestycyjną /MALOWANIE/, w Nowy Rok i w przyszłą niedzielę  
na noworoczne płatności /2021 r. ubezp. budynków kośc. 1700 zł,, 5 żywych choinek w ko-
ściele z metalowymi stojakami ok. 900 zł, w 2019 r. nowe oświetlenia świąteczne 1500 zł/.  

 

5. W tym roku, z powodu pandemii i na mocy Dekretu Ks. biskupa A. Czai, nie będzie Kolędy  
w tradycyjnej formie. Od poniedziałku 28 grudnia o godz. 17.00 Msze św. kolędowe w in-
tencji Rodzin z poszczególnych części naszej parafii. Przynieśmy ze sobą wodę do poświęce-
nia, na zakończenie będzie Adoracja Najśw. Sakramentu i błogosławieństwo. Na pamiątkę 
otrzymamy zestaw kolędowy: kredę, kadzidło i mirrę. Na drzwiach domów i mieszkań na-
piszmy C+M+B 2021. Wychodząc z Mszy św. można złożyć OFIARĘ KOLĘDOWĄ, którą 
przeznaczamy na przyszłoroczne MALOWANIE KOŚCIOŁA /ministranci będą stać z koszykami 
w przedsionku kościoła/ – BÓG ZAPŁAĆ za kolędową ofiarność na ten potrzebny CEL!  
W dniu Mszy św. kolędowej nakryjmy stół obrusem, ustawmy krzyż, zapalmy świece i w gro-
nie rodziny odmówmy modlitwy kolędowe o błogosławieństwo Boże w całym Nowym Roku. 
 

 

6. W czwartek ostatni dzień Starego Roku. O godz. 16.00 zapraszam PARAFIAN na Mszę św. 
dziękczynną z nabożeństwem przebłagalnym na zakończenie roku. 

 

7. W piątek 1 stycznia 2021 r. – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój na Świecie. W tym dniu mija 40 lat od utworzenia samodzielnej parafii Św. 
Urbana w Wędzinie /Dekret Ks. biskupa Alfonsa Nossola 1 stycznia 1981 r./ Mija 1 rocznica 
powstania w naszej parafii Róży Różańcowej Rodziców z modlitwą za swoje dzieci i dzieci po-
zostałych członków róży. 

 

8. W tym tygodniu: I piątek i sobota m-ca, zmiana tajemnic w Różach Różańcowych. 
 

9. Odwiedziny chorych będą dopiero w lutym. 
 

10. Do nabycia podwójny numer Gościa Niedzielnego, Mały Gość dla dzieci, Rycerz Niep. dla Róż 
Różańcowych oraz dwumiesięcznik Drogi Misyjne. 

 

11. O. Franciszkanie w Borkach Wielkich zapraszają, jak co roku do odwiedzin stajenki. 
 

Wszystkim Parafianom, Rodzinom i Gościom życzę błogosławionego i radosnego 
czasu świąt Bożego Narodzenia, wielu łask od Dzieciątka Jezus, a w Nowym Roku 

2021 zdrowia duchowego, psychicznego i cielesnego, więcej pokoju w sercu,  

wzajemnej życzliwości, zrozumienia, cierpliwości i DOBRA. 
KS. PROBOSZCZ 


