
TABLICA  PAMIĄTKOWA  DO  GROTY  MARYJNEJ   /styczeń/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

        
 
 
    
 

 

 

 

 

 

GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 7/452                             V  NIEDZIELA   ZWYKŁA                          7.02.2021 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   członków   parafii 

  

„Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Jezusowi o niej. On podszedł 

do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała”. Zwróćcie 

uwagę na dwa słowa: „podniósł ją” i „usługiwała im”. Jako że cud jest zawsze jakimś 

pouczeniem, ewangelista chce nam dziś pokazać, że moc Jezusa może nas podnieść, 

abyśmy stali się tymi, którzy służą. Wszystko zatem dzieje się w „domu”. A kobieta, którą 

Jezus stawia na nogi, jest jego wspaniałą gospodynią. Kiedy gościem jest Jezus, wszyscy 

chcą świętować! Na razie obecni są tylko czterej wybrani: Piotr, Andrzej, Jakub i Jan,  

ale już wkrótce będzie ich dwunastu, a z nimi ich żony i dzieci. I tłum! Marek opowiada 

dalej: „Tłum się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli”. Nie są to zbyt miłe sytuacje dla 

pani domu, która widzi, że jej suflet z serem zaczyna opadać. Wyobrażamy sobie teściową 

Piotra (szkoda, że nie znamy jej imienia) stawiającą wszystkiemu czoło, jak to czyni tak 

wiele kobiet, obdarzonych prawdziwym zmysłem gościnności, wymagającym hojności  

i dyskrecji. „I usługiwała im”. Warto w tym rozważaniu pomyśleć o „tych, które służą”. Być 

może sami jesteśmy wezwani do tego powołania, a może trzeba, abyśmy zastanowili się 

nad naszą postawą wobec wszystkich kobiet pełniących z wielkim oddaniem różne 

posługi. Być może przy okazji tej Ewangelii jest czas, ażeby, wobec Pana, który leczy  

złe gorączki, zastanowić się nad swoim postępowaniem i słowami. Nas wszystkich, którzy 

jesteśmy „obsługiwani”, opowieść o kobiecie, która służy, powinna zachęcić do rachunku 

sumienia. Czy jesteśmy wdzięczni albo choćby po prostu ludzcy? To prawda, że spotykane 

w życiu codziennym kelnerki, sprzedawczynie, urzędniczki nie zawsze są uprzejme, ale czy 

nam łatwo byłoby się uśmiechać po wielu godzinach wyczerpującej pracy, w której 

bylibyśmy narażeni na kontakt z nieuprzejmymi klientami? Może chociaż my moglibyśmy 

rozjaśnić ich dzień? 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.02. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK oraz Dary Ducha Św. dla córek z rodzinami, 
wnuków i prawnuka KUBUSIA. 

 

10.00 – Za ++ Parafian i dusze w czyśćcu cierpiące – of. ze skarbonki. 
 

11.30 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla Jubilatki KLARY MARZETZ z ok. 80 rocznicy urodzin oraz dary Du-
cha Św. dla męża, dzieci, wnuków i prawnuków. 

 
 

PONIEDZIAŁEK – 8.02. 
17.00 – Za + Franciszka Kuliberda – od sąsiadów. 
 

17.30 – Katecheza dla dzieci I-komunijnych. 
 

WTOREK – 9.02. 
17.00 – Za dusze ++ w czyśćcu cierpiące – od U. Kuzaj. 
 

18.00 – Spotkanie rodziców dzieci I-komunijnych.  
 

ŚRODA – 10.02. – Św. Scholastyki 
  7.00 – Do B. Op., MBNP i Uzdr. Chorych, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w pewnej intencji. 
20.00 – Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej /reżim sanitarny/. 

 

CZWARTEK – 11.02. – Najśw. Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorych 
  7.00 – Za ++ ojca Teodora w rocz. śm., męża Jerzego oraz ++ z rodzin Roj, Hadzik, Leś  

i Respondek. 
 

17.00 – Za + męża i ojca Pawła Paprotny w 30 dzień po śm.  
 

PIĄTEK – 12.02. 
17.00 – /Szk/ Za ++ męża i ojca Teodora Lelonek, rodziców z obu stron, Józefa Kubik  

i Piotra Świerczok.  
  

SOBOTA – 13.02. 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie dla IRENY i PAWŁA LOOSE z ok. 55 rocz. urodzin i 65 rocz. urodzin. 
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.02. – Adoracja Najświętszego Sakramentu /kolekta na OPAŁ/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie oraz za ++ z rodziny – od. M. Leschik. 
 

10.00 – Za ++ męża i ojca Marka Korczowskiego w 30 rocz. śm. oraz z rodziny i pokr. 
 

11.30 – Za ++ Lidię Kuzaj i Edmunda Kuzaj– od rodziny P. i A. Huć. 
 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – godziny adoracyjne. 
 

15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne.  
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1. STOSUJMY SIĘ DO ZASADACH SANITARNYCH: dezynfekcja rąk, maski/przyłbice oraz dystans  
w miejscach publicznych. W naszym kościele może przebywać do 25 osób. 

 

2. Wolne intencje: niedziela 7.03. g.11.30, 13.03. g.8.00, niedziela 14.03. g.11.30, 16.03. g.17.00, 
17.03. g.17.00, 18.03. g.17.00, 30.03. g.18.00, niedziela 4.04. g.11.30, poniedziałek 5.04. g.10.00 
i 11.30, 9.04. g.18.00, 10.04. g.7.00, niedziela 11.04. g.11.30, 12.04. g.18.00, 13.04. g.18.00, 15.04. 
g.18.00, niedziela 18.04. g.11.30, 21.04. g.18.00, 22.04. g.18.00, 26.04. g.18.00, 27.04. g.18.00, 
28.04. g.18.00, 30.04. g.18.00. Proszę zamawiać w zakrystii. 
 

3. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /K. Kuzaj i K. Loose/ oraz kwiaty jubileuszowe. 
 

4. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary dzisiejsze i za tydzień na potrzeby kościoła /opał 4 tys. zł, kolekta 

inwest. 31 stycznia  1100 zł/. 
 

5. W poniedziałek o godz. 17.30 na plebanii katecheza dla dzieci I-komunijnych, a we wtorek  
o godz. 18.00 spotkanie rodziców tych dzieci. 

 

6. W środę o godz. 20.00 na plebanii posiedzenie dla Radnych parafii dotyczące inwestycji ze-
wnętrznego malowania kościoła, wieży, budynku gospodarczego i plebanii. Wpłynął już kosz-
torys z firmy malarskiej Poloczek z Łowkowic k. Kluczborka, przyjedzie właściciel firmy w celu 
przedstawienia swojej oferty. 
 

7. W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorych.  
 

8. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna. 
 

9. W przyszłą niedzielę o godz. 12.30 rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu przed 
Wielkim Postem według następującego planu: 
 

  12.30 – Marce, Grucki,  13.00 – Kowie    

  13.30 – Październia  14.00 – Kierocie, Domy Celne 
   

14.30  – Wędzina Centrum 15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne. 
 

10. Do nabycia Gość Niedzielny, m.in. artykuł o uporczywej terapii chorych… 
 

11. Kartki na WYPOMINKI-ZALECKI są wyłożone na stoliku w przedsionku, wypisane możemy 
już składać w zakrystii. 
 

 

12. OGŁOSZENIA SPOŁECZNE: a/ we wtorek 9 lutego w Ciasnej można skorzystać z bezpłatne-
go komputerowego badania wzroku /szczegóły na plakacie w gablotce/ 

 b/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej informuję, że od lutego br. są wydawane 
karty żywności do Programu POPŻ Podprogram 2020 r. Kryterium dochodowe wynosi 1542,20 
zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwotę 1161,69 zł dla osoby w rodzinie oraz wystąpienie 
przynajmniej jednej przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się 
świadczeń 500+. Obowiązują dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie 
wydana karta. 

 
 

 


