
KOSZTY  INWESTYCJI  W  PARAFII  2019 R.  
 

1. Metalowy zestaw pogrzebowy /1500 zł ofiarodawca/ 

2. Montaż bramy i furtki przed plebanią /3000/ 

3. Rozbiórka drewn. baraku w ogrodzie pleb. /parafianie/ 

4. Montaż nierdz. napisów na Krzyżu Misyjnym /1500/ 

5. W ogrodzie usunięcie drzew i korzeni, nawóz ziemi /ok. 12 

przyczep/ i zasianie nowej trawy /300 koparka/ 

6. Montaż nowego płotu od strony plebanii /10000/. 

7. Renowacja murku klinkierowego przed kościołem 

 /1600/, podbitki zadaszeń wejść na plebanię, cokołu plebanii 

i zjazdu garażowego /1000/ 

8. 2 nowe krzyże: na Kowiu i na Marcach /ofiarodawcy/ 

9. Instalacja 3 mikrofonów w kościele /1600/ 

10. Montaż 3 nierdz. poręczy na schodach k-ła i zakr. /2600/ 

11. Podświetlenie obiektu kościoła /6000/ 

12. Montaż nowego płotu za kościołem /11200/ 

13. Podśw. prezbiterium starego k-ła /p. Wójt/ 

14. Zadaszenia 2 wejść na plebanię /5200/ 

15. Renow. drew. tabernakulum, sztandarów /500/ 

16. Remont kapliczki maryjnej na Marcach /ofiarodawca/ 

17. Montaż wentylatora w kaplicy pogrzeb. /1200/ 

18. Montaż bram i furtki na cmentarzu /3000/ 

19. Montaż napisów nierdz./ na kaplicy /1500 ofiarodawca/ 

20. Podświetlenie napisów na kaplicy pogrzeb. i solar krzyża  

k. Szulca /2100/ 

21. Brama wjazd. do garażu /4300 ofiarodawca/ 

         c.d. na 3 str. 
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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 10/455         II  NIEDZIELA   WIELKIEGO  POSTU           28.02.2021 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   członków   parafii 
 

MODLITWY W ROKU ŚW. JÓZEFA 
 

Modlitwa do św. Józefa z Listu Apostolskiego Patris Corde  
Papież Franciszek 

Witaj, Opiekunie Odkupiciela, i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.  Tobie Bóg powierzył 

swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty 

Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam 

łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 
 

Modlitwa do św. Józefa o ustanie epidemii koronawirusa  
Papież Franciszek 

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju. Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspó-

lne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się o osoby powierzone ich odpowie-

dzialności. Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich 

środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dba-

ją o potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarki  i pielęgniarzy, lekarzy, którzy po-

zostają na pierwszej linii troski  o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa 

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go znakiem i na-

rzędziem Twojego światła i Twojej dobroci. Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją 

cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, szczególnie pamię-

taj o najmłodszych. Amen. 
 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02. – Ad Gentes /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

dla KAMILA z ok. rocz. urodzin i dla całej rodziny MĘCKA. 
 

10.00 – Za ++ męża i ojca Jerzego Gaida oraz z rodziny i pokr. 
 

11.30 – Za ++ ojca Rudolfa, brata Krzysztofa i z rodziny. 
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

        

PONIEDZIAŁEK – 1.03. 
17.00 – Za ++ matkę i babcię Gertrudę Kurpiel w rocz. śm., ojca Teodora, męża Fran-

ciszka, z rodziny i ++ z tego miejsca. 
   

WTOREK – 2.03. 
17.00 – Za + ks. prob. Alojzego Muszalika, ++ Waleskę Muszalik w rocz. urodzin i imie-

nin  oraz siostrę Helenę. 
 

ŚRODA – 3.03. 
  7.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla ANTONIEGO i ZUZANNY ROJ z ok. rocz. urodzin oraz rodzin 
ROJ i PIECHOTA. 

 

I CZWARTEK – 4.03. – Święto Św. Kazimierza, Królewicza, czcimy Najśw. Sakrament 
  7.00 – Do Ciepr. Chrystusa i MB Bol. za ++ ojca Bernarda Lesik, Ryszarda Osyra, brata 

Józefa siostrę Bernadetę, szwagrów Benedykta, Gerharda, dziadków Lesik, Hadzik, 
Osyra i Wiendlocha oraz dusze ++ z tego miejsca. Naboż. o powołania do Służby  
w Kościele. 

 

I PIĄTEK – 5.03. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ w int. żyjących i ++ z Róży Róż. B. SKLORZ. Naboż. do NSPJ. 
 

17.00 – Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 
 

17.30 – /Szk/ Za + ojca Marian Karolak w 102 rocz. urodzin – od synów. 
 

I SOBOTA – 6.03. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  7.30 – Różaniec wynagradzajmy za grzechy i zniewagi wobec Serca Jezusa i Maryi. 

  8.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  
++ kapłanów i osoby zakonne – od Róży Różań. B. SKLORZ. Naboż. do Niep. Serca Ma-
ryi.    

  9.30 – Odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.03.  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Urbana o błog. B., dobrą pogodę i zdrowie dla ROLNIKÓW na czas 

zasiewów i prac polowych. 
 

10.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za ++ syna Krzysztofa Wiener, męża i ojca Józefa 
Winer, męża i ojca Józefa Kasprzik, rodziców Józefa i Marię oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 

11.30 – Za + syna Jana Kompała w 30 dzień po śm. – od mamy. 
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę inwestycyjną, przed kościołem zbiórka na Dzieło Pomocy Misjona-

rzom, za tydzień na bież. płatności parafii. Drugi kosztorys malowania obiektów kościelnych 

firma Kowalik w Kosorowic k. Opola wyceniła na 156 708 54 zł. 
 

2. Dziękuję za sprzątanie kościoła /W. Roj i K. Roj/ oraz Panom za połupanie i ułożenie dębu 
oraz  złożenie reszty drewna /gontów/ do kotłowni. 

 

3. Wolne intencje: 17.03. g.17.00, 18.03. g.17.00, 30.03. g.18.00, poniedziałek 5.04. g.11.30, 10.04. 
g.7.00, 21.04. g.18.00, 27.04. g.18.00, 28.04. g.18.00, 30.04. g.18.00. Proszę zamawiać w zakry-
stii. 
 

4. Dzisiaj o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

5. W poniedziałek zmiana tajemnic w Różach Różańcowych, nie ma już drukowanego grafiku, 
każdy już sam pilnuje, jaką tajemnicę ma w danym miesiącu. 

 

6. We wtorek po Mszy św. wieczornej o. godz. 17.30 na plebanii spotkanie kobiet, które należą do 
Róży Różańcowej p. A. Kaczmarzyk, celem wybrania nowej Zelatorki. 
 

7. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
 

8. Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 16.30. 
 

9. W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z wypominkami i Msza św. szkolna. 
 

10. Katecheza dla dzieci I-komunijnych na plebanii we wtorek 9 marca o godz. 17.30, o godz. 
18.00 przymiarka strojów dla dzieci na I Komunię Św. 

 

11. Do nabycia Gość Niedzielny oraz Drogi Misyjne. 
 

 

 

22. Montaż rynien na kaplicy pogrzebowej /2300 zł/ 

23. Wyrwanie starych tuj, montaż płotu od zach. /10000/ 

24. Nowa figura MB Fatimskiej /1500 ofiarodawca/ 

25. Zakup czarnego ornatu i czarnej kapy /650/ 

26. Malowanie słupków płotu cmentarza /600/ 

27. Kostkowanie k. Krzyża Misyjnego i plebanii /3200/ 

28. Zakup oświetl. zewnętrznego na święta /2600/ 

29. Zakup z Niemiec 6 dużych figur do szopki k. dawego ko-

ścioła /500 euro, pozostały materiał…/ 

30. Zakup kamery z rejestratorem do szopki k. dawnego ko-

ścioła /1700 ofiarodawca/ 
 

KOSZT CAŁKOWITY: ok. 74 tys. zł 


