
RELIKWIE  ŚW. ROCHA – patron od zarazy /20 grudnia 2020 r./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niewiele zachowało się pewnych wiadomości o św. 
Rochu. Jest pewne, że zmarł przed 1420 r. Jego rodzi-
ce mieli należeć do zamożniejszych w mieście, po ich 
śmierci rozdał majątek ubogim. Kult św. Rocha rozszedł się szybko po Europie. Częste epidemie, 
które dziesiątkowały ludność i wyludniały osady ludzkie, sprzyjały rozwojowi czci św. Rocha jako 
patrona od zarazy. Do rozpowszechnienia jego kultu przyczynili się franciszkanie, którzy uważają 
go za swojego tercjarza. W ikonografii św. Roch przedstawiany jest jako młody pielgrzym lub że-
brak w łachmanach, z psem liżącym jego rany albo biegnącym obok. Jego atrybutami są: anioł  
i pies trzymający w pysku chleb, pies, torba pielgrzyma. Niech wyprasza ustąpienie pandemii… 

        
 
 
    
 
 
 
 
 
 

GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 2/447                     II   NIEDZIELA   PO   ŚWIĘTACH                 3.01.2021 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   dla  członków   parafii 
 

DRODZY  PARAFIANIE 
 

Rok Pański 2020 niewątpliwe w nowożytnej historii 

świata i ludzkości zapisze się jako rok walki z pande-

mią Covid 19. Na pewno był to czas wielu trudności,  

z którymi musieliśmy się zmierzyć, a których wcze-

śniej nie znaliśmy i były po prostu nie do pomyśle-

nia. Doświadczaliśmy również lęku, obaw i niepokoju 

w rodzinach i w życiu społecznym, spowodowanych 

wprowadzanymi przez władze państwowe zasadami 

sanitarnymi. Także w życiu religijnym biskupi diece-

zjalni wydawali dekrety, które wymusiła pandemia,  

a które utrudniały ludziom wierzącym swobodny do-

stęp do sakramentów świętych, szczególnie Euchary-

stii poprzez limity wiernych w kościołach; co przyczy-

niło się do osłabienia ich wiary. Pomimo wielu niedo-

godności, Pan Bóg przychodził nam z pomocą i swoją 

łaską, odczuwaliśmy Jego opiekę i pomoc Matki Najświętszej Uzdrowienie Chorych. Za każde 

otrzymane dobro dziękujemy, a za wyrządzone krzywdy i zło przepraszamy. W Nowy Rok Pań-

ski 2021 wchodzimy z niepokojem w sercach, bo nie wiemy co przyniesie nadchodząca przyszłość. 

Patrząc z perspektywy człowieka wierzącego mamy jednak nadzieję i ufność w Bożym Miłosier-

dziu, że Pan Bóg nas nigdy nie opuści, że dalej będzie nam towarzyszył ze swoją łaską, miłością  

i pokojem, że ten uciążliwy dla wszystkich czas pandemii, zamętu, lęku i obaw w końcu ustąpi.                                                        
 

W Nowym Roku 2021 życzę wszystkim Parafianom i Rodzinom wielu łask Bożych, opieki  

Św. Rodziny z Nazaretu, ponadto zdrowia duszy i ciała, radości i pogody ducha.  
 

 

Wszystkie swoje plany i nadzieje zawierzmy opiece Św. Rodziny z Nazaretu, 

 Św. Rocha, Św. Urbana i Św. Jana Pawła II. 
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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3.01.  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za miniony rok, z prośbą o 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. 
 

PONIEDZIAŁEK – 4.01. 
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 13 rodzin z KIEROCIA 
/ul. Wyzwolenia/. ADORACJA. 

 

WTOREK – 5.01. 
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 DOMÓW 
CELNYCH i KOWIA /Gryga-Sklorz/. ADORACJA. 

 

ŚRODA – 6.01. – UROCZ.  OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI  /kolekta misyjna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinach dzieci – od M. Leschik. Błog. kadzidła, kredy i wody. 
 

10.00 – Za ++ ojca Józefa w 8 rocz. śm. i matkę Klarę Wolny. Błog. kadzidła, kredy i wody. 
 

11.30 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla MATEUSZA z ok. 5 rocz. urodzin i całej rodziny WICHER.  

 Błog. kadzidła, kredy i wody. 
 

I CZWARTEK – 7.01. – Czcimy Najświętszy Sakrament 
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 14 rodzin z WĘDZINY 
/ul. Wyzwolenia od Ł. Hadzik, ul. Szkolna, ul. Łąkowa/. ADORACJA – naboż. o powoła-
nia do Służby w Kościele i trwanie w powołaniu. 

 

PIĄTEK – 8.01. 
17.00 – /Kolędowa/ Do B. Op., MBNP i Św. Urbana, z podz. za odebr. łaski w ciągu roku,  

z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie w Nowym Roku dla 15 rodzin z WĘDZINY 
/ul. Lompy/. ADORACJA. 

 

SOBOTA – 9.01. 
  8.00 – /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 7 rodzin z GRUCEK 
/Kucharczyk-Gbur/. ADORACJA. 

 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 10.01. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdro-

wie w rodzinie PIOTRA WOLNY oraz za ++ rodziców z obu stron i siostrę Ger-
trudę. 

 

10.00 – Intencja wolna. 
 

15.00 – Do B. Op., MBNP i Św. Rocha, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW z okazji 40 rocznicy urodzin  
KS. PROBOSZCZA, za żyjących i ++ z rodziny i pokr. 
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1. ZACHOWUJMY SIĘ ROZSĄDNIE: dezynfekcja rąk, maski/przyłbice oraz dystans w miejscach 
publicznych. W naszym kościele może przebywać do 25 osób /nie wlicza się służby liturgicz-
nej przy ołtarzu/. 

2. Wolne intencje: niedziela 10.01. g.10.00, niedziela 17.01. g.11.30, 2.02. g.17.00, 4.02. g.17.00, 
5.02. g.17.00, niedziela 7.02. g. 10.00 i 11.30, 8.02. g. 17.00, 9.02. g.17.00, 10.02. g.17.00, 12.02. 
g.17.00, niedziela 14.02. g. 11.30, 15.02. g.17.00, 16,02. g.17.00, Rekolekcje: 17.02. g.8.00, 18.02. 
g. 8.00 i 18.00, 19.02. g.18.00, 20.02. g.18.00, niedziela 21.02. g.11.30, niedziela 28.02. g.11.30. 
Proszę rezerwować w zakrystii. 

3. DZIĘKUJĘ za przywiezienie jeszcze w starym roku drewna na opał do kościoła /Ł. Roj/ oraz  
za posprzątanie i czystość w kościele /B. Urbańczyk i M. Drzyzga/. 

 

4. BÓG ZAPŁAĆ za kolekty dzisiejszą i za tydzień na płatności parafialne i diecezjalne /roczne 
ubezpieczenie 4 budynków kościelnych/, ofiary 6 stycznia, jak co roku na dzieła Misyjne. 

5. W tym tygodniu kontynuujemy Msze św. kolędowe w intencji rodzin naszej parafii: w tygo-
dniu godz. 17.00, w sobotę godz. 8.00. Przynosimy wodę do poświęcenia, na zakończenie 
Mszy św. ADORACJA i błogosławieństwo sakramentalne. Otrzymamy zestaw kolędowy: kre-
dę, kadzidło i mirrę z modlitwą i folder ze słowem noworocznym ks. Biskupa Andrzeja Czai,  
na drzwiach domów napiszmy C+M+B 2021. W dniu Mszy św. kolędowej, w swoich domach  
przy stole kolędowym /obrus, krzyż, świece, woda święcona/ niech wszyscy domownicy odmó-
wią modlitwy o błogosławieństwo Boże i zdrowie na cały Nowy Rok. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary 
kolędowe /malowanie/, które składamy do koszyka w przedsionku kościoła, z przeznaczeniem 
na konto INWESTYCYJNE PARAFII.                      /kolekta inwest. 27.12. 1600 zł/ 

 

6. Msze św. kolędowe w następnym tygodniu: poniedziałek 11 stycznia g. 17.00 MARCE  
/13 rodzin/, wtorek 12 stycznia g. 17.00 KOWIE /Gruca-Gbur, 14 rodzin/ i środa 13 stycznia 
KOWIE /Sykulski-Goinda, 11 rodzin/.  

 

7. W środę uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli, porządek Mszy św. świą-
teczny: g. 8.00, 10.00 i 11.30 z błogosławieństwem kredy, kadzidła i wody. 

 

8. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, kończy się Okres Narodzenia Pańskiego, ale wystrój 
świąteczny w kościele tradycyjnie będzie do 2 lutego /Ofiarowanie Pańskie, MB Gromn./. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

                        O S P  Wędzina  
 
                    Ścinanie dębu przy stawie  
  
                        Transport do kościoła 


