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Tygodnik Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

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

„Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.” (Ps 85, 8)
Na naszych oczach dzisiaj św. Piotr niemal nie uto-

nął, bo przestraszył się żywiołu. Na szczęście zwrócił się
do Jezusa o ratunek. Jakże ważne jest, abyśmy szli do
Jezusa, by nas wyzwalał z wszelkiej trwogi. Nie musisz
trwać w strachu, który paraliżuje miłość. Przejście św. Piotra po wodzie niech nas
inspiruje do wiary w to, że nic i nigdy nie zatrzyma nas przed zbliżaniem się do
naszego Oblubieńca, którego dał nam Wspaniały Ojciec.

ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Poprzez cud rozmnożenia chlebów (Mt 14,13-21) Jezus chce wychować
swoich przyjaciół dnia wczorajszego i dzisiejszego do logiki Boga: logiki
brania  odpowiedzialności  za  drugiego.”  „Jakże  to  ważne,  by  umieścić
przebaczenie  Boże w centrum,  które  „rodzi  raj”  w nas i  wokół  nas!”

(2.08) „Popatrzmy na „świętych z sąsiedztwa”, którzy z prostotą odpowiadają na zło
dobrem, mają odwagę kochać nieprzyjaciół i modlić się za nich.” (3.08) „Módlmy się
za ofiary eksplozji w Bejrucie i ich rodziny. Módlmy się także za Liban, aby zza-
angażowaniem wszystkich grup społecznych, politycznych i religijnych mógł stawić
czoło tej tragicznej i bolesnej chwili.” „W nadchodzących tygodniach zapraszam was
do  wspólnego  podjęcia  pilnych  kwestii,  na  które  zwróciła  uwagę  pandemia,
zwłaszcza chorób społecznych. Uczynimy to w świetle Ewangelii, cnót teologalnych i
zasad nauki społecznej Kościoła.” (5.08) „Wpatrujmy się zawsze w jaśniejące oblicze
Boga,  które kontemplujemy w Przemienieniu  Chrystusa na górze Tabor:  On jest
światłem, które rozświetla wydarzenia dnia codziennego.” „Dziś, w 75. rocznicę wy-
buchu bomby atomowej w Hiroszimie pamiętajmy, że zasoby zużywane w wyścigu
zbrojeń,  mogą  i  powinny  być  wykorzystane  do  integralnego  rozwoju  narodów
i ochrony środowiska naturalnego.” (6.08) „Mężczyźni i kobiety modlitwy noszą na
swoich  obliczach  odblaski  światła:  bo  nawet  w  najmroczniejsze  dni  słońce  nie
przestaje ich oświetlać.” (7.08) „Wszyscy potrzebujemy Ojca, którzy trzyma nas za
rękę. Modlenie się do Niego, przyzywanie Go to nie ułuda. Ułudą jest sądzić, że
poradzimy sobie bez Niego! Modlitwa jest duszą nadziei.” (8.08)



ŚWIĘTA MYŚL OD ŚWIĘTYCH:
„Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć
krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg
ześle czy dopuści.” (św. Teresa Benedykta od Krzyża)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś,  w 19.  Niedzielę  w Ciągu  Roku,  prosimy  Ojca  o  to,  abyśmy jako  Jego

przybrane dzieci mogli osiągnąć obiecane nam przez Niego dziedzictwo.
2. W  poniedziałek  będziemy  obchodzili  wspomnienie  św.  Wawrzyńca,  diakona

i męczennika, we wtorek św. Klary, dziewicy, a w piątek św. Maksymiliana Marii
Kolbego, prezbitera i męczennika.

3. Również w najbliższy piątek zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Wyruszymy o 11:30. O 15:00 weźmiemy udział  w Nieszporach
przy „Domku Matki Bożej”, by potem uczestniczyć w tzw. Procesji Zaśnięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Na zakończenie, o 19:00, weźmiemy udział we Mszy św.
przy Grobie Matki Bożej. Powrót do Wręczycy planowany jest na około 22:30.

4. W sobotę, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o 12:00 od-
będzie się Msza św. za Ojczyznę, podczas której będziemy dziękować za obronę
niepodległości  Polski  w  100-lecie  Bitwy  Warszawskiej  –  „cudu  nad  Wisłą”
oraz  błagać  o  świętość  rodzin  Polaków.  Po  Mszy św.  będziemy w modlitwie
zawierzać  nasze  rodziny  Najświętszej  Maryi  Pannie  przy  kopii  Cudownego
Obrazu Matki Bożej i udzielać indywidualnego błogosławieństwa.

5. Dziękujemy tym, którzy włączyli się w prowadzenie czuwania na Jasnej Górze w
ubiegły poniedziałek.

6. Od piątku, zgodnie z zapowiedzią i zaproszeniem, odbywają się w naszej parafii
rekolekcje „Prawda i wyzwolenie”, czyli Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia.
Życzymy wszystkim ich uczestnikom, gościom i naszym parafianom, aby ten czas
zaowocował  ich  głębszą  wolnością,  jednością  i  pokojem  w  rodzinach  oraz
nowym zapałem apostolskim.

7. W  „Oblubieńcu”  znajdziemy  między  innymi  tekst  o  kalwaryjskiej  Procesji
Zaśnięcia,  tekst ostatniej  katechezy Ojca Świętego, poprzez którą rozpoczyna
nowy ich cykl  o chorobach społecznych oraz wspomnienia św. Jana Pawła II
o „cudzie nad Wisłą”.

8. Natomiast w najnowszym numerze  Niedzieli, którego tytułem są słowa „Świat
zniewala, Chrystus wyzwala”, polecamy szczególnie wywiad z Markiem Jurkiem
zatytułowany: „Chcą wywrócić nasz świat do góry nogami” oraz tekst „To nie
wojna religijna, to polityka” o bulwersujących zmianach w świątyni Hagia Sophia
w Stambule.

9. Bóg zapłać tym, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o potrzeby kościoła
parafialnego.  Na  renowację  i  bieżące  potrzeby  kościoła  Bronisława  Lamik
i Jadwiga Sukiennik złożyły w sumie 220 zł, a ofiarodawca anonimowy na ołtarz
św. Jana Pawła II przekazał 400 zł.

10. Ponownie  zapraszamy  do  zapisywania  się  u  ks.  Andrzeja  na  naszą  pieszą
pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się 22. sierpnia.



Powołanie chrześcijan?
Katecheza Papieża Franciszka rozpoczynająca
nowy cykl poświęcony chorobom społecznym

Pandemia  nadal  powoduje  głębokie  rany,  obnażając
nasze  słabości.  Wiele  osób  zmarło,  bardzo  wielu  jest
chorych, na wszystkich kontynentach. Sporo osób i wiele

rodzin  przeżywa  okres  niepewności,  z  powodu  problemów  społeczno-
gospodarczych, które dotykają szczególnie najuboższych.

Z tego powodu musimy mocno skierować nasze spojrzenie na Jezusa (por. Hbr
12, 2), poruszeni tą pandemią spojrzeć na Jezusa, i z tą wiarą ogarnąć nadzieję
królestwa Bożego, którą przynosi  nam sam Jezus (por.  Mk 1,  5; Mt 4,  17;  KKK
2816). Królestwo uzdrowienia i zbawienia, które jest już obecne pośród nas (por. Łk
10,  11).  Królestwo  sprawiedliwości  i  pokoju,  które  przejawia  się  w  uczynkach
miłosierdzia, które z kolei powiększają nadzieję i umacniają wiarę (por. 1 Kor 13,
13).  W  tradycji  chrześcijańskiej  wiara,  nadzieja  i  miłość  to  znacznie  więcej  niż
uczucia czy postawy. Są to cnoty wszczepione w nas przez łaskę Ducha Świętego
(por.  KKK, 1812-1813): dary,  które nas uzdrawiają i  czynią uzdrowicielami,  dary,
które  otwierają  nas  na  nowe  horyzonty,  także  gdy  płyniemy  po  wzburzonych
wodach naszych czasów.

Nowe spotkanie z Ewangelią wiary, nadziei i miłości zaprasza nas do podjęcia
twórczego i odnowionego ducha. W ten sposób będziemy zdolni do przekształcania
korzeni  naszych  słabości  fizycznych,  duchowych  i  społecznych.  Będziemy  mogli
dogłębnie uzdrowić niesprawiedliwe struktury i destrukcyjne działania, oddzielające
nas jedni od drugich, zagrażające rodzinie ludzkiej i naszej planecie.

Misja  Jezusa  daje  wiele  przykładów  uzdrowienia.  Kiedy  leczy  dotkniętych
gorączką (por. Mk 1, 29-34), trądem (por. Mk 1, 40-45), paraliżem (por. Mk 2, 1-12);
kiedy przywraca wzrok (por. Mk 8, 22-26; J 9, 1-7), mowę lub słuch (por. Mk 7, 31-
37), leczy w istocie nie tylko chorobę fizyczną, która jest prawdziwie nieszczęściem,
ale uzdrawia całą osobę. W ten sposób również prowadzi ją na nowo do wspólnoty,
wyzwala z jej izolacji, gdyż ją uzdrowił.

Pomyślmy o przepięknej historii uzdrowienia paralityka w Kafarnaum (por. Mk 2,
1-12), którą usłyszeliśmy na początku audiencji. Gdy Jezus głosił naukę przy wejściu
do domu, czterech mężczyzn przyniosło swojego przyjaciela paralityka do Jezusa,
a nie mogąc wejść, bo były tam tak wielkie tłumy, uczynili otwór w dachu i spuścili
przed Nim nosze. Jezus głosił naukę, i przed Nim spuścili łoże z paralitykiem. „Jezus,
widząc ich wiarę, rzekł  do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy»”
(w. 5). A potem, jako widoczny znak, dodał: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”
(w. 11).

Jakże to wspaniały przykład uzdrowienia! Działanie Chrystusa jest bezpośrednią
odpowiedzią na wiarę tych osób, na nadzieję, jaką w Nim pokładają, na miłość, jaką
okazują sobie nawzajem. Zatem Jezus uzdrawia, ale nie leczy jednie paraliżu: Jezus
leczy  wszystko  -  odpuszcza  grzechy,  odnawia  życie  paralityka  i  jego  przyjaciół.



Sprawia, że rodzą się na nowo. Jest to uzdrowienie fizyczne i duchowe, obejmujące
jedno i  drugie,  będące owocem spotkania osobistego i  społecznego. Wyobraźmy
sobie,  jak  ta  przyjaźń  i  wiara  wszystkich  obecnych  w tym domu wzrosły  dzięki
gestowi Jezusa. Było to uzdrawiające spotkanie z Jezusem!

I tak  zadajemy sobie pytanie:  w jaki  sposób możemy pomóc w uzdrowieniu
naszego dzisiejszego świata? Jako uczniowie Pana Jezusa, który jest lekarzem dusz i
ciał,  jesteśmy wezwani  do kontynuowania „Jego dzieła  uzdrawiania  i  zbawiania”
(KKK 1421) w sensie fizycznym, społecznym i duchowym.

Chociaż  Kościół  jest  szafarzem  Chrystusowej  łaski,  uzdrawiającej  poprzez
sakramenty,  i  chociaż  zapewnia  opiekę  zdrowotną  w najodleglejszych  zakątkach
Ziemi, nie jest ekspertem w zapobieganiu ani w leczeniu pandemii. Pomaga chorym,
ale  nie  jest  ekspertem.  Nie  podaje  też  konkretnych  wskazówek  społeczno-
politycznych (por. ŚW. PAWEŁ VI, List apostolski  Octogesima adveniens, 14 maja
1971,  4).  Jest  to  zadaniem przywódców  politycznych  i  społecznych.  Jednak  na
przestrzeni wieków, w świetle Ewangelii,  Kościół  wypracował pewne podstawowe
zasady społeczne (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 160-208), zasady,
które  mogą  nam  pomóc  pójść  naprzód,  by  przygotować  przyszłość,  jakiej
potrzebujemy.  Cytuję  najważniejsze,  które  są  ze  sobą  ściśle  powiązane:  zasada
godności  osoby,  zasada  dobra  wspólnego,  zasada  preferencyjnej  opcji  na  rzecz
ubogich,  zasada  powszechnego  przeznaczenia  dóbr,  zasada  solidarności,  zasada
pomocniczości, zasada troski o nasz wspólny dom. Zasady te pomagają rządzącym,
odpowiedzialnym za życie społeczne w rozwijaniu i jak w tym przypadku pandemii –
uzdrowienia tkanki osobowej i społecznej. Wszystkie te zasady wyrażają, na różne
sposoby, cnoty wiary, nadziei i miłości.

W nadchodzących tygodniach zapraszam was do wspólnego zajęcia się pilnymi
kwestiami, na które zwróciła uwagę pandemia, zwłaszcza chorobami społecznymi.
Uczynimy  to  w  świetle  Ewangelii,  cnót  teologalnych  i  zasad  nauki  społecznej
Kościoła. Przeanalizujemy razem, w jaki sposób nasza katolicka tradycja społeczna
może pomóc rodzinie ludzkiej w uzdrowieniu tego świata, cierpiącego na poważne
choroby. Moim pragnieniem jest wspólna refleksja i praca, jako uczniowie Jezusa,
który uzdrawia,  aby budować lepszy świat,  pełen nadziei  dla przyszłych pokoleń

(por. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 24 XI 2013, 183).

Jan Paweł II o Bitwie Warszawskiej
"Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie,

kiedy bolszewicy szli  na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od
urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli
walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem.

(...)  Przed chwilą  nawiedziłem Radzymin miejsce szczególnie ważne w naszej
historii  narodowej.  Ciągle  żywa  jest  w  naszych  sercach  pamięć  o  Bitwie
Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogę
spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej historycznej bitwy o naszą i waszą
wolność. Naszą i Europy. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że



nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane
"Cudem nad Wisłą". To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową.
Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu Sercu
Jezusa i oddał go pod opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku
tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miejscach tej historycznej
bitwy oddali  swoje  życie,  broniąc Ojczyzny i  jej  zagrożonej  wolności.  Myślimy o
żołnierzach,  oficerach.  Myślimy o Wodzu,  o wszystkich,  którym zawdzięczamy to
zwycięstwo  po  ludzku.  Wspominamy,  między  innymi,  bohaterskiego  kapłana
Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd, pod Ossowem. Dusze wszystkich
poległych polecamy Miłosierdziu Bożemu. O wielkim “Cudzie nad Wisłą” przez całe
lata trwała zmowa milczenia, jak już powiedział ksiądz biskup. Na nową diecezję
warszawsko-praską  Opatrzność  Boża  niejako  nakłada  dzisiaj  obowiązek
podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i
całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy (...)

(...)  Nie  mógłbym stąd  odjechać  nie  wspominając  jeszcze  jednego  ważnego
szczegółu.  Wielu  Polaków  przybywa do  Rzymu,  niektórzy  odwiedzają  też  Castel
Gandolfo.  Kiedy  znajdą  się  w  kaplicy  domowej  tej  rezydencji  Papieża,  o  dziwo
spotkają  się  tam z  freskami  na  ścianach  bocznej  kaplicy  upamiętniającymi  dwa
wydarzenia z dziejów naszych, polskich. Pierwszy, to obrona Jasnej Góry, a drugi to
"Cud nad Wisłą".

(...) Jak to się stało, jak do tego doszło? Otóż te malowidła kazał w kaplicy w
Castel Gandolfo wymalować papież Pius XI, który podczas bitwy warszawskiej, w
1920  roku  był  nuncjuszem  apostolskim  w  Warszawie.  To  jego  decyzja,  jego
inicjatywa  sprawiła,  że  Papież  Polak  zastał  tam,  w  tej  kaplicy,  dzieje  swojego
narodu.  A  w  szczególności  wydarzenia  tak  bardzo  mi  bliskie,  bo  —  jak  już
powiedziałem w Radzyminie — właśnie wtedy, w 1920 roku, gdy bolszewicy szli na
Warszawę, wtedy się urodziłem (...)

(...) W każdym razie wiem, że wobec tych, którzy polegli w bitwie o Warszawę,
w "Cudzie nad Wisłą", zaciągnąłem szczególny dług wdzięczności (…)"

[za archpoznan.org.pl]

Procesja „Zaśnięcia Maryi”
Nieszporami  maryjnymi  przy  kaplicy  „Domku”  Matki

Bożej  rozpoczęła  się  w  sanktuarium  w  Kalwarii
Zebrzydowskiej tradycyjna procesja „Zaśnięcia Maryi” –

jedna z  najbardziej  widowiskowych  i  oryginalnych  procesji  w Kościele  katolickim
w Polsce. Wierni z figurą Maryi niesioną w trumnie dotrą po kilku godzinach do
kościoła  „Grobu”  Matki  Bożej.  Tutaj  na  zakończenie  piątkowych  uroczystości
odprawiona zostanie Msza św. […] Dziś rzesze pątników, kilkadziesiąt asyst i orkiestr
idzie kalwaryjskimi Dróżkami. To zasadnicza część uroczystości odpustowych u stóp
góry Żar. […] Procesję zakończy Msza św. przy kościele „Grobu” Matki Bożej. […]
Barwna  procesja  nawiązuje  do  apokryficznych  przekazów  o  zaśnięciu  Maryi
i  zabraniu jej we śnie do nieba. Tę tradycję kultywuje przede wszystkim Kościół



Wschodni. Tam właśnie śmierć Matki Jezusa nazywana jest „zaśnięciem”.
Autorem  specjalnej  inscenizacji  Misterium  Zaśnięcia  Matki  jest  o.  Augustyn

Chadam. Przed wiekami procesje „Pogrzebu” i „Chwały” były skromniejsze. Dopiero
w latach 30.  XVII  w.  pojawiła  się  specjalna  kapela  i  oddział  wojska.  Następnie
procesjom towarzyszyły salwy armatnie,  palono pochodnie,  maszerowało wojsko.
Do dziś specjalne, uprzywilejowane miejsce w procesji ma asysta cieszyńska, która
po  raz  pierwszy  pojawiła  się  na  procesji  w  1740  r.  Aby  wziąć  udział  w  tym
wydarzeniu, do kalwaryjskiego sanktuarium przyjeżdżają tysiące pielgrzymów z całej
Polski.

[…] Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii  Zebrzydowskiej  jest najstarszą i
największą  w  Polsce  kalwarią.  Jej  nazwa  pochodzi  od  nazwiska  założyciela  –
wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego. 

W 1641 r. bernardyni otrzymali obraz Matki Bożej Płaczącej, podarowany przez
Stanisława z Brzezia Paszkowskiego. Obraz ten na polecenie biskupa krakowskiego
Jakuba Zadzika przeniesiono z kościoła do zakrystii, gdzie miał pozostawać do czasu
wyjaśnienia  jego cudownego charakteru.  Piętnaście  lat  później  władze kościelne
uznały obraz Matki Bożej Płaczącej za łaskami słynący i zezwoliły na jego publiczną
cześć  i  umieszczenie  ponownie  w  kościele  głównym.  Koronacji  obrazu  dokonał
15 sierpnia 1887 r. biskup krakowski Albin Dunajewski. Kalwaria Zebrzydowska była
ulubionym miejscem modlitwy św. Jana Pawła II. Od najmłodszych lat Karol Wojtyła
przybywał tu ze swoim ojcem z pobliskich Wadowic. Pielgrzymował również jako
kapłan i arcybiskup, a także dwukrotnie (w 1979 i 2002 r.) jako papież. 1 grudnia
1999  roku  sanktuarium  w  Kalwarii  Zebrzydowskiej  zostało  wpisane  na  listę
Światowego  Dziedzictwa  Kultury  i  Natury  UNESCO.  Eksperci  docenili  walory
krajobrazowe, kulturowe, artystyczne i kultowe tego miejsca: znakomite usytuowa-
nie między górą Żar i  Lanckoroną, niespotykane bogactwo architektoniczne oraz
trwająca tutaj nieprzerwanie od pokoleń tradycja misteryjna. Rocznie przybywa do
Kalwarii Zebrzydowskiej ponad milion pielgrzymów z kraju i zagranicy. [za gosc.pl]

INTENCJE MSZALNE
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

Poniedziałek 10.08 – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 
12:00 Za parafian
18:00 † Władysława Kłaka od Tomka z rodziną



Wtorek 11.08 – wspomnienie św. Klary, dziewicy
17:00 † Arkadiusza Rybaka od żony i dzieci
18:00 † Ryszarda Dawidowicza od córki Ani z mężem i dziećmi

Środa 12.08
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, Ireneusza, Stefana

i Marii
5.) † Emilię i Stefana Langnerów oraz zmarłych z rodziny Langnerów

i Spałków
6.) † Bogdana Trzepizura (7 r.), Leokadię, Edwarda, Ryszarda i Zofię 

Matysiaków, Weronikę, Jana i Teodora Tollów, Mariannę i Zdzisława 
Trzepizurów

7.) † Ignacego, Józefę i Annę Chudych, Stefana i Janinę Kałów
8.) † Waldemara Pawelaka i Kazimierza Kuleczkę od rodziny Pawelaków

Czwartek 13.08
18:00  † Władysława Jaszczyka od swatki Emilii z córką

Piątek 14.08 – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera
i nęczennika

Pielgrzymka do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej
11:30 Wyjazd
15:00 Nieszpory przy Domku Matki Bożej

Procesja Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
19:00 Msza św. przy Grobie Matki Bożej

Powrót około 22:30

18:00 † Mariannę Ryś, Henryka Sukiennika
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (do 21:30)

Sobota 15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
7:30 † Mariannę i Kazimierza Kempów
10:00 † Józefa, Eleonorę, Józefa i Helenę Majchrzaków, Franciszka, Aleksandrę

i Władysława Chadrianów, Tomasza, Józefę i Eugeniusza 
Klepuszewskich oraz Mariana Kluczniaka

12:00 Msza św. za Ojczyznę
Dziękczynna za obronę niepodległości Polski w 100-lecie Bitwy Warsza-
wskiej – „cudu nas Wisłą” oraz błagalna o świętość rodzin Polaków
Po Mszy św. modlitwa zawierzenia rodzin Najświętszej Maryi 
Pannie przy kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej
z indywidualnym błogosławieństwem

17:00 † Aleksandrę Kokot-Sygudę (2 r.) 



Niedziela 16.08 – XX Niedziela w Ciągu Roku
7:30 † Eugeniusza i Annę Głąbów, Mariana i Janinę Lochów
10:00 † Antoniego i Eleonorę Hyrów, Janinę, Franciszka i Tadeusza Puchałów, 

Artura Gierlattę
12:00 O Boże błogosławieństwo dla Oliwiera Bogusa, jego rodziców i chrzestnych

z okazji chrztu św.
17:00 † Danutę i Ryszarda Lizoniów, Irenę Sołtysiak, Darię Jackowską

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

