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Drodzy Parafianie! Bracia i Siostry w Chrystusie!
Święty Kościele we Wręczycy!

„Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.” (Ps 145, 16)
Jednym z głównych pytań, które stawiamy sobie po

nawróceniu, jest to czy damy sobie radę z utrzyma-
niem ognia miłości do Boga. Nic tak nie wznieca tego
ognia jak czas spędzany sam na sam z Jezusem nie-
odłącznie związany ze wspólnym działaniem po nim. ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Prawdziwy pielgrzym potrafi  iść w tempie najwolniejszego z pielgrzy-
mów. Jezus też to potrafi. Towarzyszy naszej pielgrzymce. Nie przyspie-
sza tempa, ale szanuje naszą sytuację. Jest Panem cierpliwości.” (25.07)
„Królestwo  niebieskie  jest  przeciwieństwem  zbędnych  rzeczy,  które

oferuje świat, jest przeciwieństwem życia banalnego: jest skarbem, który codziennie
odnawia życie i otwiera je ku szerszym horyzontom.” „We wspomnienie świętych
Joachima  i  Anny,  „dziadków”  Jezusa,  chciałbym  zachęcić  młodzież  do  okazania
gestów  czułości  ludziom  starszym,  szczególnie  tym  najbardziej  osamotnionym
w swych domach i mieszkaniach. Drodzy młodzi każda z tych starszych osób jest
waszym dziadkiem!” (26.07) „Kiedy ktoś proponuje nam pomoc, nie powinniśmy
myśleć,  że to się  nam należy.  Podziękowanie,  wdzięczność są przede wszystkim
oznakami dobrego wychowania, ale także czymś, co wyróżnia chrześcijanina. Jest to
prosty,  ale  autentyczny znak królestwa Bożego.”  (27.07)  „Modlący  się  mężczyźni
i kobiety wiedzą, że nadzieja jest silniejsza niż zniechęcenie. Wierzą, że miłość jest
potężniejsza od śmierci  i  że na pewno kiedyś  zatriumfuje,  nawet  jeśli  teraz  nie
wiemy  kiedy  i  w  jaki  sposób  się  to  stanie.”  (29.07)  „Handel  ludźmi  wciąż  jest
otwartą raną na ciele współczesnej ludzkości. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na
rzecz  niewinnych  ofiar  komercjalizacji  osoby  ludzkiej.  Wciąż  tyle  pozostaje  do
zrobienia!” „Przyjaźń jest darem życia i darem Boga. Wierni przyjaciele, którzy są
u naszego boku w chwilach trudnych, są odbiciem miłości Pana, Jego pocieszenia
i  Jego miłującej  obecności.”  (30.07) „Św. Ignacy uczy nas pokory: pokory, która
uświadamia nam, że nie do nas należy budowanie Królestwa Bożego, ale zawsze
jest  to  łaska  Pana,  która  w  nas  działa,  kruchych  glinianych  naczyniach,  ale
w których znajduje się niezmierny skarb, który nosimy i dzielimy się nim.” (31.07)



Papieska intencja powszechna na sierpień 2020: Świat morza
Módlmy  się  za  wszystkie  osoby,  które  pracują  oraz  żyją  na  morzu,  łącznie  z
marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś, w 18. Niedzielę w Ciągu Roku, prosimy Ojca o trwałą odnowę naszego

życia i pomoc w tym, żebyśmy nie stracili nowego życia.
2. Wczoraj rozpoczął się miesiąc abstynencji w intencji trzeźwości narodu. Niech

Bóg udzieli siły i pokoju wszystkim, którzy podjęli post od napojów alkoholowych
według sprawdzonej zasady: „od abstynencji wielu do trzeźwości wszystkich.”

3. Jutro w ramach „Nocnego kołatania u Matki Najświętszej na progu beatyfikacji
Sługi  Bożego  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego”  na  Jasnej  Górze  czuwanie
będzie  prowadzić  Krucjata  Wyzwolenia  Człowieka.  Serdecznie  wszystkich
zapraszamy, a szczególnie uzależnionych w różnoraki sposób, ich rodziny i tych,
którzy kochają Polskę i Polaków. Niepokalana potrzebuje naszej pomocy.

4. Za tydzień, 9. sierpnia w bazylice archikatedralnej w Czę-
stochowie odbędą się uroczyste obchody 76. rocznicy roz-
poczęcia Powstania Warszawskiego. Spotkanie rozpocznie
się od Mszy św. o 10:00 w intencji częstochowian, którzy
brali  czyny  udział  w  Powstaniu,  a  szczególnie  sierżanta
Bolesława  „Wojtka”  Omyły  oraz  kapitana  harcmistrza
Eugeniusza Stasieckiego, który przed wojną był nauczycie-
lem częstochowskim i komendantem hufca harcerskiego.

5. W „Oblubieńcu” znajdziemy między innymi głęboki i piękny
fragment z Adhortacji Apostolskiej  o Eucharystii, źródle i szczycie życia
i misji Kościoła pod tytułem „Eucharystia i Małżeństwo”.

6. We  wtorek  będziemy  obchodzili  wspomnienie  obowiązkowe  św.  Jana  Marii
Vianneya, prezbitera, we czwartek – święto Przemienienia Pańskiego, a w sobotę
– wspomnienie obowiązkowe św. Dominika, prezbitera.

7. W  tym  tygodniu  przypada  pierwszy  czwartek  i  piątek  miesiąca.  W  piątek
zapraszamy  do  przyjmowania  komunii  św.  wynagradzającej  Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. W tym dniu zaniesiemy Jezusa chorym i starszym.

8. Od najbliższego piątku do wtorku, czyli  od 7.  do 11.  sierpnia,  odbędą się w
naszej  parafii  piękne rekolekcje „Prawda i  wyzwolenie”.  Prosimy chętnych do
udziału  o  zgłaszanie  się  do  najbliższego  wtorku.  Podczas  tych  ćwiczeń
duchowych będziemy otwierać się na Boży dar miłości i wolności oraz odkrywać
drogi, którymi idąc będziemy mogli pomóc w wyzwoleniu braci. 

9. W najnowszym numerze Niedzieli poświęconym szczególnie aniołom, polecamy
też artykuł „Druga szansa” o człowieku, który stracił wszystko, gdyż nie żył po
chrześcijańsku  i  wszystko  odzyskał,  gdy  poszedł  drogą  wyznaczoną  przez
Chrystusa.

10. Bóg zapłać tym, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o potrzeby kościoła
parafialnego.  Na  renowację  i  bieżące  potrzeby  kościoła  Marianna  Machura,



Dorota  Janik  i  Bartosz  Nocuń  ofiarowali  260  zł,  a  na  odnowienie  figury
św. Antoniego anonimowy ofiarodawca wpłacił  na rachunek bankowy 100 zł.
Natomiast Róża Kaniewska na wyposażenie domu św. Józefa ofiarowała 1000 zł.

11. Parafialna piesza pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się 22. sierpnia, trady-
cyjnie w godzinach przedpołudniowych. Można już zgłaszać się do ks. Andrzeja.

Eucharystia i Małżeństwo
Fragment Adhortacji Apostolskiej Papieża Benedykta XVI

o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła

Eucharystia, sakrament oblubieńczy
27.  Eucharystia,  sakrament  miłości,  ukazuje  szczególny

związek  z  miłością  między  mężczyzną  i  kobietą,  którzy  są
złączeni  małżeństwem.  Koniecznością  szczególną  naszych
czasów jest  pogłębienie  tego  związku.  Papież  Jan  Paweł  II
wielokrotnie potwierdzał charakter oblubieńczy Eucharystii i jej
szczególny związek z sakramentem Małżeństwa: «Eucharystia
jest  sakramentem  naszego  Odkupienia.  Jest  sakramentem
Oblubieńca i Oblubienicy». Zresztą «całe życie chrześcijańskie

nosi  znamię  oblubieńczej  miłości  Chrystusa  do  Kościoła.  Już  Chrzest  św.  jako
wejście do wspólnoty Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin.  Jest on, jeśli  tak
można  powiedzieć,  obmyciem  weselnym,  które  poprzedza  ucztę  weselną  —
Eucharystię».  Eucharystia  wzmacnia  w  sposób  niewyczerpany  jedność  i
nierozerwalną  miłość  każdego  chrześcijańskiego  małżeństwa.  W  nim,  na  mocy
sakramentu,  węzeł  małżeński  jest  wewnętrznie  powiązany  z  jednością
eucharystyczną Chrystusa-Oblubieńca z Kościołem-Oblubienicą (por.  Ef 5,  31-32).
Wzajemne wyrażenie zgody, którą mąż i żona wypowiadają w Chrystusie, i która
czyni  z  nich  wspólnotę  życia  i  miłości,  ma  również  wymiar  eucharystyczny.  W
rzeczywistości w teologii Pawłowej miłość małżeńska jest znakiem sakramentalnym
miłości Chrystusa do swego Kościoła, miłości, która ma swój punkt kulminacyjny w
Krzyżu,  który  jest  wyrazem Jego  «zaślubin»  z  ludzkością,  a  zarazem źródłem i
centrum  Eucharystii.  Dlatego  Kościół  okazuje  szczególną  bliskość  duchową
wszystkim,  którzy  oparli  swoją  rodzinę  na  sakramencie  Małżeństwa.  Rodzina  —
Kościół  domowy  — jest  podstawową przestrzenią  życia  Kościoła,  szczególnie  ze
względu na jej  decydującą rolę w chrześcijańskim wychowywaniu dzieci.  W tym
kontekście Synod polecił również uznanie szczególnej misji kobiety w rodzinie i w
społeczeństwie, misji, której należy bronić, strzec oraz którą trzeba popierać. To, że
kobieta  jest  małżonką  i  matką,  stanowi  rzeczywistość,  której  nigdy  nie  należy
pomijać ani deprecjonować.

Eucharystia i jedność małżeństwa
28.  Właśnie  w  świetle  tej  wewnętrznej  relacji,  zachodzącej  pomiędzy

małżeństwem, rodziną i Eucharystią, jest możliwe rozważenie niektórych problemów
duszpasterskich.  Wierna,  nierozerwalna i  wyłączna więź,  która łączy Chrystusa z



Kościołem i która znajduje wyraz sakramentalny w Eucharystii, łączy się z pierwotną
antropologiczną zasadą, według której mężczyzna winien być złączony w sposób
definitywny z jedną tylko kobietą i, na odwrót, ona z jednym tylko mężczyzną (por.
Rdz 2, 24; Mt 19, 5). W tym horyzoncie myślowym Synod Biskupów podjął temat
praktyki duszpasterskiej w odniesieniu do tych, którzy spotykają się z głoszeniem
Ewangelii, a pochodzą z kultur, w których jest praktykowana poligamia. Tym, którzy
się znajdują w takiej sytuacji i otwierają się na wiarę chrześcijańską, należy pomóc,
by zintegrowali swój program życiowy z radykalną nowością w Chrystusie. Podczas
katechumenatu Chrystus dotyka ich w specyficznej ich kondycji i wzywa do pełnej
prawdy o miłości, do której dochodzi się poprzez konieczne wyrzeczenia, mając na
względzie pełną kościelną komunię. Kościół niech im towarzyszy duszpasterstwem
pełnym łagodności,  ale  zarazem stanowczości,  ukazując  nade  wszystko  światło,
które  promieniuje  z  tajemnicy  wiary  chrześcijańskiej  na  naturę  ludzką  i  ludzkie
uczucia.

Eucharystia i nierozerwalność małżeństwa
29.  Skoro  Eucharystia  wyraża  nieodwracalność  miłości  Boga w Chrystusie  do

swego Kościoła, to jest zrozumiałe, dlaczego ta miłość zawiera, w odniesieniu do
sakramentu  Małżeństwa,  tę  nierozerwalność,  której  każda  prawdziwa  miłość  nie
może nie pragnąć gorąco. Więcej niż uzasadniona jest zatem uwaga duszpasterska,
jaką Synod poświęcił bolesnym sytuacjom, w których niemało wiernych się znalazło,
gdy  po  zawarciu  sakramentu  Małżeństwa  rozwiedli  się  i  zawarli  nowy  związek.
Chodzi o delikatny i złożony problem, o prawdziwą plagę w dzisiejszych społecznych
stosunkach,  która  coraz  bardziej  niszczy  również  i  katolickie  kręgi.  Pasterze,  z
miłości  dla  prawdy,  są  zobowiązani  dobrze  rozeznawać  różne  sytuacje,  aby  w
stosowny sposób wspierać duchowo wiernych, których to dotyczy. Synod Biskupów
potwierdził  praktykę  Kościoła,  opartą  na  Piśmie  Świętym  (por.  Mk  10,  2-12),
niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki,
ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie zaprzeczają tej jedności w
miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która wyraża się i realizuje w Eucharystii.
Niemniej  jednak  osoby  rozwiedzione,  które  zawarły  ponowne  związki,  nadal  —
pomimo  ich  sytuacji  —  przynależą  do  Kościoła,  który  ze  szczególną  troską  im
towarzyszy  w  ich  pragnieniu  kultywowania,  na  tyle,  na  ile  to  jest  możliwe,
chrześcijańskiego  stylu  życia  poprzez  uczestnictwo  we  Mszy  św.,  choć  bez
przyjmowania  Komunii  św.,  słuchanie  słowa  Bożego,  adorację  eucharystyczną,
modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy
ojcem  duchownym,  oddawanie  się  czynnej  miłości,  dziełom  pokuty  oraz
zaangażowaniu w wychowanie dzieci.

Tam  gdzie  rodzą  się  uprawnione  wątpliwości  co  do  ważności  małżeństwa
sakramentalnie  zawartego,  należy  podjąć  takie  kroki,  które  są  konieczne  dla
zweryfikowania ich zasadności. Należy też z całkowitym poszanowaniem dla prawa
kanonicznego zapewnić obecność trybunałów kościelnych na danym terytorium, ich
duszpasterski  charakter  oraz  ich  poprawną  i  szybką  działalność.  Trzeba,  aby  w
każdej  diecezji  była  wystarczająca  liczba  osób  przygotowanych  dla  sprawnego



funkcjonowania trybunałów kościelnych. Przypominam, że «poważnym obowiązkiem
jest staranie się o to, aby działania instytucyjne Kościoła w trybunałach stawały się
coraz bliższe wiernym».  Jednak trzeba unikać traktowania troski  duszpasterskiej,
jakby była ona przeciwstawna wymogom prawa. Należy nade wszystko wychodzić z
założenia,  iż  fundamentalnym  punktem  spotkania  prawa  i  duszpasterstwa  jest
miłość prawdy: ta zaś nigdy nie jest abstrakcyjna, ale «konkretyzuje się w ludzkiej i
chrześcijańskiej drodze każdego wiernego». W końcu, w przypadku gdy nieważność
węzła małżeńskiego nie jest stwierdzona i gdy występują obiektywne okoliczności,
które sprawiają, iż życie wspólne jest nieodwracalne, Kościół zachęca tych wiernych,
aby zobowiązali się przeżywać swój związek według wymogów prawa Bożego, jako
przyjaciele, jak brat i siostra; w ten sposób będą oni mogli ponownie przystępować
do stołu eucharystycznego, uwzględniając wymogi przewidziane przez sprawdzoną
kościelną praktykę. Taka droga, aby była możliwa i owocna, winna spotkać się ze
wsparciem duszpasterzy  oraz  odpowiednich  inicjatyw kościelnych,  unikających  w
każdym przypadku błogosławienia tychże związków, aby nie powodowało to wśród
wiernych zamieszania odnośnie do wartości małżeństwa.

Zważywszy na złożoność kulturalnego kontekstu, w którym Kościół żyje w wielu
krajach,  Synod  polecił  też  dołożyć  maksymalnej  troski  duszpasterskiej  w
przygotowanie nowożeńców i w uprzednie zweryfikowanie ich przekonań odnośnie
do  niepodważalnych  zobowiązań  wpływających  na  ważność  sakramentu
Małżeństwa. Poważne rozeznanie tego zagadnienia może pomóc uniknąć sytuacji, w
których poruszenia uczuciowe i płytkie racje skłaniają dwoje młodych do podjęcia
odpowiedzialności,  której nie potrafią potem uszanować. Zbyt wielkie jest dobro,
którego Kościół i całe społeczeństwo oczekują od małżeństwa i od rodziny na nim
opartej,  aby  nie  zaangażować  się  dogłębnie  w  to  specyficzne  zadanie
duszpasterskie. Małżeństwo i rodzina są instytucjami, które powinny być wspierane i
bronione  przed  każdą  możliwą  dwuznacznością  w  pojmowaniu  prawdy  o  nich,
ponieważ  wszelka  szkoda  im  wyrządzona  jest  w  rzeczywistości  raną  zadaną
ludzkiemu współżyciu jako takiemu.

Św. Jan Paweł II o Powstaniu Warszawskim
1 sierpnia 1984 r., z okazji 40 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Papież

Jan Paweł II, przypomniał w Watykanie słowa wypowiedziane na Placu Zwycięstwa
podczas  pierwszej  pielgrzymki  do  Polski:  „Nie  sposób  zrozumieć  tego  miasta,
Warszawy, Stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z
najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na
walkę,  w której  legła pod własnymi gruzami,  jeśli  się  nie pamięta,  że pod tymi
samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim Krzyżem sprzed Kościoła
na  Krakowskim  Przedmieściu”.  „Przypominam  te  słowa  –  mówił  dalej  Papież  –
wypowiedziane  na  Placu  Zwycięstwa  w  Warszawie,  podczas  mojej  pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny. Przypominam je dzisiaj, w czterdziestą rocznicę Powstania
Warszawskiego, aby oddać hołd wszystkim jego Bohaterom: poległym i żyjącym.
Równocześnie zaś oddaję Bożej Opatrzności przez Panią Jasnogórską moją Ojczyznę



i  Naród,  który w straszliwych zmaganiach drugiej  wojny światowej  nie szczędził
ofiar, aby potwierdzić prawo do niepodległego bytu i stanowienia o sobie na własnej
ojczystej ziemi. Powstanie warszawskie było krańcowym tego wyrazem” - mówił Jan
Paweł II. [za janpawel2.pl]

Nadzieja życia jest początkiem i kresem naszej wiary
Początek Listu przypisywanego Barnabie

Synowie i Córki! W imię Pana, który nas umiłował, pokój
wam i pozdrowienia.

Ponieważ  wielkie  i  obfite  są  dobrodziejstwa  Boże
względem was,  dlatego wasze święte i  szlachetne dusze
napawają mnie  ogromną radością.  Otrzymaliście  bowiem

zaszczepioną w was łaskę, duchowy dar. Z tego powodu raduję się także nadzieją
własnego zbawienia, bo widzę Ducha wylanego na was z przeobfitego źródła Pana.
Oto,  jak  wielce  urzeczony  jestem  waszą  postawą  tak  bardzo  przeze  mnie
upragnioną.

Tak  właśnie  przekonany  jestem  i  w  pełni  tego  świadom,  bo  wiele  do  was
przemawiałem. Pan towarzyszył mi na tej świętej drodze. I to właśnie jest dla mnie
wezwaniem, aby miłować was bardziej niż siebie samego. Doskonała bowiem wiara
i miłość mieszkają w was poprzez nadzieję życia wiecznego. Wiedząc przeto, iż jeśli
dołożę starania, aby się podzielić z wami tym, co sam otrzymałem, moją zapłatą
będzie posługiwanie takim jak wy, postanowiłem napisać wam krótko, abyście wraz
z wiarą mieli też doskonałą wiedzę.

Otóż  trzy  są  nauki  Pana:  nadzieja  życia,  początek  i  kres  naszej  wiary;
sprawiedliwość,  początek  i  kres  sądu;  miłość,  radosne  i  pogodne  świadectwo
czynów sprawiedliwych.  Pan bowiem dał  nam przez  proroków znajomość rzeczy
przeszłych  i  obecnych  oraz  pozwolił  zakosztować  rzeczy  przyszłych.  Skoro  zaś
widzimy, że wszystko dokonuje się w zapowiedzianym porządku, powinniśmy coraz
pilniej postępować drogą bojaźni Bożej. Ja zaś, nie jako nauczyciel, ale wasz brat,
udzielę wam pouczeń, z których moglibyście zaczerpnąć otuchy na dni obecne.

Ponieważ "dni są złe", a przeciwnik działa, trzeba nam czuwać nad sobą i pilnie
strzec  woli  Bożej.  Otóż  wiarę  naszą  wspierają  bojaźń  i  wytrwałość,
sprzymierzeńcami są cierpliwość i opanowanie. Jeśli te cnoty pozostaną nietknięte
przed Panem, wtedy z radością dołączą się do nich: mądrość, rozumienie, poznanie i
wiedza.

Pan bowiem pouczył za pośrednictwem wszystkich proroków, iż nie potrzebuje
ofiar, całopaleń ani obiat. Oto, co kiedyś powiedział: "Co Mi po mnóstwie waszych
ofiar - mówi Pan. Syt jestem całopaleń i tłuszczu baranów, krwi wołów i kozłów nie
pragnę.  Nie  przychodźcie,  by  stanąć przede Mną.  Któż  tego żądał  od  was?  Nie
wydeptujcie  moich przedsionków. Gdy przyniesiecie ziarno, będzie to na próżno.
Obrzydła Mi woń kadzideł; nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości".

[II czytanie z Godziny Czytań z XVIII Niedzieli w Ciągu Roku]



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 2.08 – XVIII Niedziela w Ciągu Roku
7:00 Wypominki
7:30 Msza św. za zmarłych wymienionych w wypominkach rocznych
10:00 † Krystynę (r.) i Mieczysława Paruzelów, Leona (r.) i Pelagię Francików
12:00 O Boże błogosławieństwo dla Kacpra Paszkiewicza, jego rodziców

i chrzestnych z okazji chrztu św.
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Igora

w 17. ur. od rodziców
17:00 † Kazimierza Kurzacza (15 r.), Krystynę i Ryszarda Kulejów
Poniedziałek 3.08 
18:00 † Arkadiusza Rybaka od chrzestnej Krystyny
23:00 Na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej:

W intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego 
oraz wszystkich uzależnionych i współuzależnionych

Wtorek 4.08 – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
18:00 † Adelę Suchanek od chrześnicy Celiny z rodziną
Środa 5.08 
18:00 Nowenna do św. Józefa i Msza św. 

1.) W intencjach znajdujących się w skrzynce modlitewnej
2.) O oddalenie epidemii koronawirusa oraz za zarażonych, ich rodziny

i Służbę Zdrowia
3.) O zdrowie dla Jacka i siły dla jego rodziny
4.) O powrót do zdrowia dla ks. Andrzeja Kuliberdy oraz Ireneusza
5.) O siły i cudowne wyzdrowienia dla Marii i Stefana
6.) O Boże błogosławieństwo dla Michaliny
7.) Za wszystkich, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim
8.) † Ryszarda Dawidowicza od chrześniaka Tomasza z rodziną 
9.) † Władysławę, Stefana i Jana Marczyków, Katarzynę i Piotra 

Pawełczaków, Edmunda Solucha, Stanisławę Żyłkę
10.) † Henrykę Garbuzik od rodziny Przewłoków

Czwartek 6.08 – święto Przemienienia Pańskiego, pierwszy czwartek
18:00  † Piotra Marczyka (67 r.), Anielę, Stefanię i Mariana Marczyków, 

Władysława i Józefę Bogusów, Eryka i Felicję Dłubaków
Modlitwa o święte powołania kapłańskie i zakonne

oraz za realizujących powołanie

Piątek 7.08 – pierwszy piątek miesiąca 
18:00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (do 21:30)
Sobota 8.08 – wspomnienie św. Dominika, prezbitera 
9:00 † Edwarda Kałę od chrześniaka Andrzeja z rodziną
18:00 † Stanisława Piskorka, Stanisława i Władysławę Ochęduskich



Niedziela 9.08 – XIX Niedziela w Ciągu Roku
7:30 † Grzegorza (7 r.) i Wacława Rykałów oraz za zmarłych z rodziny Rykałów, 

Chęcińskich, Siewierskich i Sobalów
10:00 † Mieczysława (30 r.), Rozalię i Franciszka Sztanderów, Jana, Władysławę

i Bogdana Kandorów, Donatę Szymańską
12:00 O Boże błogosławieństwo dla Samuela Sosnowskiego, jego rodziców

i chrzestnych z okazji chrztu św.
O Boże błogosławieństwo dla Franciszka Rokosy z okazji 1. urodzin
Dziękczynna za otrzymane łaski przez Jolantę i Wiesława w 40. rocz. ślubu

17:00 † Janinę, Stefana, Annę, Stanisława, Marię i Franciszka Jędryszczaków, 
Marię i Stanisława Lupów

Msze św. w niedziele i święta wolne od pracy  7:30, 10:00, 12:00, 17:00
Msze św. w dni powszednie
7:00, 17:00 (w niektóre dni, według intencji mszalnych), 9:00 (soboty), 
18:00 (od poniedziałku do soboty)
Nowenna do św. Józefa w środy o 18:00
Nabożeństwa  I-czwartkowe i I-piątkowe o 18:40; I-sobotnie o 9:40
Krąg biblijny  w każdą środę o 19:15 w domu św. Józefa; wstęp wolny
Adoracja Najświętszego Sakramentu  piątek, 18:40 - 21:30
Próby chóru parafialnego  czwartek, 20:00 – 21:30
Codzienna modlitwa różańcowa 
W niedzielę o 6:50; od poniedziałku do piątku 7:30; w sobotę 9:40
Odwiedziny chorych z obrzędem Komunii św. poza Mszą św.
Pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca oraz na żądanie
Grupy  Ministranci – soboty o 10:00; lektorzy – czwartek o 19:00, 
Spotkania dla młodzieży – piątek o 19:00, 
Akcja Katolicka – poniedziałek o 20:00, 
Żywy Różaniec – pierwszy wtorek miesiąca, Dzieci Boże – sobota o 11:00, 
Koło misyjne dzieci – sobota o 11:00,
Diakonia miłosierdzia – pierwszy wtorek miesiąca o 16:30 (kontakt: 609136447), 
Diakonia wyzwolenia – drugi poniedziałek miesiąca o 19:00.
Biblioteka parafialna  w domu św. Józefa, czynna od 17:00 do 17:45
Księgarnia parafialna w domu św. Józefa, czynna od poniedziałku do piątku  
od 17:00 do 19:20 i w soboty od 11:00 do 12:00 oraz na życzenie
Kancelaria parafialna
Poniedziałek, środa i piątek po wieczornej Mszy św.; pilne sprawy - tel. 504843975
Poradnia Życia Rodzinnego
Siedziba w „Domu św. Józefa”, umawiamy się indywidualnie – tel. 609136447
Kontakt  ul. 3-Maja 4, 42-130 Wręczyca Wielka, 
parafiawreczyca.pl, tel. 34 3170213, oblubieniec@parafiawreczyca.pl
Konto parafialne
Parafia Katolicka św. Józefa, PKO Bank Polski  66 1020 1664 0000 3802 0331 2881 

mailto:oblubieniec@parafiawreczyca.pl

