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Tygodnik Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Drodzy Parafianie! Bracia i Siostry w Chrystusie!
Święty Kościele we Wręczycy! „Raduj się, duszo,

w Bogu, Zbawcy moim.”
(por. Iz 61, 10b)

Oby  rekolekcje,  które  dziś  się  kończą
przyspieszyły nie kończący się dziś proces
naszego uświęcenia i upodobnienia nas do
naszego Pana Jezusa Chrystusa, a naszych
rodzin do Świętej Rodziny z Nazaretu.

Życzę  także  trwałych  owoców  Roku
św. Józefa. ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Nawrócenie jest łaską, o którą należy prosić Boga z mocą. Jesteśmy
naprawdę nawróceni,  kiedy otwieramy się na piękno,  dobroć,  czułość
Boga, a następnie zostawiamy to, co fałszywe i ulotne, na rzecz tego, co
prawdziwe,  piękne  i  trwające  wiecznie.”  (6.12)  „Pragnę  być  blisko

wszystkich  lekarzy  oraz  pielęgniarek  i  pielęgniarzy  w  tym  momencie,  kiedy
pandemia wzywa nas do bycia blisko mężczyzn i kobiet, którzy cierpią. Dziękuję za
bliskość, dziękuję za czułość, dziękuję za profesjonalizm, z którym troszczycie się o
chorych.” (7.12) „Nie uda się nam naśladować nieskalanego piękna naszej Matki, a
jednak ono nas pociąga. Powierzmy się Jej i raz na zawsze powiedzmy „nie” dla
grzechu i „tak” dla łaski.” (8.12) „Bóg słyszy wołanie tych, którzy Go wzywają. Także
nasze prośby wymamrotane, również te, które pozostają w głębi serca. Ojciec chce
nam dać swojego Ducha, który ożywia każdą modlitwę i przekształca wszystko. To
kwestia  cierpliwości,  wytrwania  w oczekiwaniu.”  (9.12)  „Każdy jest  wezwany  do
wniesienia z odwagą i determinacją wkładu w poszanowanie podstawowych praw
człowieka każdej osoby, a szczególnie tych „niewidzialnych”: tych, którzy są głodni i
spragnieni,  którzy  są  nadzy,  chorzy,  obcy  lub  uwięzieni.”  „Panie  Boże,  przez
macierzyńskie wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy z Loreto, spraw, aby nasz
duch wznosił się w górę na skrzydłach wiary, nadziei i miłości. Strzeż wszystkich,
którzy  Jej  wzywają  jako  Niebieskiej  Patronki.”  (10.12)  „Wpatrując  się  w  obraz
Dziewicy z #Guadalupe, widzimy trzy rzeczywistości: obfitość, błogosławieństwo i
dar. Bóg zawsze daje się w obfitości mówiąc dobrze, błogosławiąc.” (12.12)



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Z  wielką  radością  przyjmujemy to,  że  w  miniony  wtorek,  8  grudnia,  Papież

Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia
Opiekuna  Jezusa  Patronem  Kościoła  Powszechnego,  który  zakończy  się
8 grudnia 2021 r.

2. Natomiast dzisiaj, w trzecią niedzielę Adwentu, tzw. „Niedzielę Gaudete” (z łaci-
ny: radujcie się) prosimy Boga Ojca, abyśmy dobrze „przygotowali nasze serca
i dzięki temu z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”.

3. W poniedziałek  będziemy obchodzić  wspomnienie  obowiązkowe św.  Jana  od
Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. 

4. We wtorek kończy się ogólnopolska nowenna do św. Andrzeja Boboli o ustanie
epidemii.

5. We czwartek rozpoczyna się druga część adwentu poświęcona bezpośredniemu
przygotowaniu  się  do  uroczystość  Narodzenia  Pańskiego.  Zachęcamy,  aby
każdego dnia w adwencie lub chociaż od czwartku codziennie medytować słowo
Boże z codziennej Mszy św.

6. Nadal  zapraszamy  wszystkich,  a  szczególnie  dzieci,  na  roraty,  czyli  poranne
adwentowe  Msze  św.  ku  czci  Matki  Najświętszej,  które  celebrujemy  od
poniedziałku do piątku o 7:00, a w soboty o 9:00.

7. Wyrażamy wielką wdzięczność ks. Pawłowi Wróblowi, naszemu adwentowemu
Rekolekcjoniście za gruntowne, serdeczne i głębokie prowadzenie nas w czasie
rekolekcyjnych ćwiczeń, modlitwę za nas, a także za wiele inspirujących myśli na
dalsze nasze życie. Życzymy Mu radości ze służby Bogu i obfitych łask Bożych,
aby  zdołał  przejść  przez  życie  drogą  wskazaną  nam  przez  Pana.  Księżom
z Dekanatu Truskolaskiego dziękujemy za wczorajszą posługę w konfesjonale.

8. Przypominamy,  że  najbliższe  spotkanie  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej
odbędzie się 21 grudnia o 18:00.

9. Można jeszcze nabyć świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Minimalny
koszt zakupu świecy małej to 7 zł, a koszt zakupu świecy dużej – 15 zł.

10. Polecamy nowy numer Niedzieli poświęcony szczególnie „Polskim grudniom 1970
i 1981”, a w nim artykuł pt. „Solidarność wpisana w krzyż” oraz „Kapucynki lubią
wyzwania” o Siostrach Kapucynkach prowadzących dom dziecka.

11. Dziękujemy tym, którzy w ostatnim tygodniu ofiarowali dar serca na potrzeby
naszej  świątyni,  cmentarza  i  wspólnoty  parafialnej.  Jolanta  Kała,  Marzena
i  Tomasz  Kałowie,  Cecylia  Moll  złożyli  350  zł  na  ogrodzenie  i  oświetlenie
cmentarza, a Stanisław Soluch i anonimowy ofiarodawca – 250 zł na potrzeby
kościoła.  Natomiast  drugi  darczyńca  anonimowy  złożył  100  zł  na  bieżące
potrzeby parafii.

12. Dziękujemy tym,  którzy  zanieśli  opłatki  do  naszych  domów.  Prosimy  jeszcze
o pomoc parafian z ul. Śląskiej, części ul. Szkolnej, części ul. Częstochowskiej,
części  ul.  Mickiewicza,  części  ul.  Zamkowej  oraz  z  ul.  Prusa,  Sportowej,
Spokojnej, Miodowej, Gwiezdnej i przyległych.

13. Wczoraj  odbył  się  pogrzeb  zmarłego  we  czwartek  śp.  Ryszarda  Matysiaka
z ul. 3-Maja, l. 70. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.



List Apostolski Patris Corde
Ojca świętego Franciszka

z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa
Patronem Kościoła Powszechnego – cz. 1

Patris corde - ojcowskim ser-
cem: tak Józef umiłował Jezusa,
nazywanego  we  wszystkich
czterech  Ewangeliach  „synem
Józefa”[1].

Mateusz i Łukasz, dwaj ewan-
geliści,  którzy  ukazali  jego  pos-
tać, niewiele mówią, ale wystar-
czająco  dużo,  aby  zrozumieć,
jakim był  ojcem oraz  misję  po-
wierzoną mu przez Opatrzność.

Wiemy,  że  był  skromnym
cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczo-
nym z dziewicą Maryją (por. Mt 1,
18; Łk 1, 27); „człowiekiem spra-
wiedliwym”  (Mt  1,  19),  zawsze
gotowym  na  wypełnianie  woli
Boga  objawiającej  się  w  Jego
Prawie  (por.  Łk  2,  22.27.39)
i w czterech snach (por. Mt 1, 20;

2,  13.19.22).  Po  długiej  i  żmudnej  podróży  z  Nazaretu  do  Betlejem,  zobaczył
Mesjasza  rodzącego  się  w  stajni,  bo  gdzie  indziej  „nie  było  dla  nich  miejsca”
(Łk 2,  7).  Był  świadkiem oddawania Jemu czci  przez pasterzy (por.  Łk 2,  8-20)
i  Magów (por.  Mt 2,  1-12),  którzy reprezentowali  odpowiednio lud Izraela i  ludy
pogańskie.

Miał  odwagę  podjąć  się  prawnego  ojcostwa  Jezusa,  któremu  nadał  imię
objawione przez Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów” (Mt 1, 21). Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia
osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie
Księgi Rodzaju (por. 2, 19-20).

W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował Dziecię
Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do
Jezusa i Maryi (por. Łk 2, 22-35). Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał
w Egipcie jako obcy (por.  Mt 2,  13-18).  Po powrocie do ojczyzny zamieszkał  w
ukryciu,  w małej, nieznanej  wiosce Nazaret w Galilei  – skąd, jak mówiono, „nie
powstaje żaden prorok” i „nie może być nic dobrego” (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko
od  Betlejem,  swego  miasta  rodzinnego,  i  od  Jerozolimy,  gdzie  wznosiła  się



świątynia.  Kiedy  właśnie  podczas  pielgrzymki  do  Jerozolimy  zgubili
dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali  Go w udręce i  znaleźli  w świątyni,
kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa (por. Łk 2, 41-50).

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle
miejsca, co Józef, Jej oblubieniec. Moi poprzednicy pogłębili orędzie zawarte w kilku
danych przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę
w  historii  zbawienia:  błogosławiony  Pius  IX  ogłosił  go  «Patronem  Kościoła
katolickiego»[2], czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników»[3],
a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela»[4]. Ludzie przyzywają go jako
«patrona dobrej śmierci»[5]. 

Dlatego też, w 150. rocznicę ogłoszenia go przez bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r.,
Patronem Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi
refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego
z nas, aby – jak mówi Jezus – „usta wyrażały to, co obfituje w sercu” (por. Mt 12,
34).  Pragnienie  to  narastało  w  ciągu  minionych  miesięcy  pandemii,  w  których
możemy doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane
i  wpierane  przez  zwykłe  osoby  –  zazwyczaj  zapominane –  które  nie  występują
w  tytułach  gazet  i  magazynów,  ani  na  wielkiej  scenie  ostatniego  show,  lecz
niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii  – są
nimi  lekarze,  pielęgniarki  i  pielęgniarze,  pracownicy  supermarketów,  sprzątacze,
opiekunowie  i  opiekunki,  kierowcy  samochodów  dostawczych,  siły  porządkowe,
wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje
się sam. [...] Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją,
starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków
i babć, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak
stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok
i zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra
wszystkich”[6].   Wszyscy  mogą  znaleźć  w  św.  Józefie,  mężu,  który  przechodzi
niezauważony,  człowieku codziennej  obecności,  dyskretnej  i  ukrytej,  orędownika,
pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci
wszyscy,  którzy są pozornie ukryci  lub na „drugiej linii”,  mają wyjątkowy czynny
udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.

Przypisy:
[1]  Łk 4, 22; J 6, 42; por. Mt 13, 55; Mk 6, 3.
[2] Święta Kongregacja Kultu Bożrego, Quemadmodum Deus (8 grudnia 1870).
[3]  Przemówienie  do  członków ACLI  z  okazji  Uroczystości  św.  Józefa  Robotnika

(1 maja 1955).
[4] Św. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris custos (15 sierpnia 1989).
[5] Katechizm Kościoła Katolickiego, 1014.
[6] Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii (27 marca 2020 r.).



Odpusty na Rok św. Józefa
PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET
Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć

Świętego  Józefa,  zarządzonego  przez  Papieża  Franciszka  dla  godnego  uczczenia
150.  rocznicy  dnia,  w  którym Święty  Józef  został  ogłoszony  Patronem Kościoła
Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat,  od kiedy Dekretem  Quemadmodum Deus Błogosławiony
Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się
Kościół  prześladowany przez wrogów, ogłosił  Świętego Józefa Patronem Kościoła
Katolickiego.

Celem  utrwalenia  ufności  całego  Kościoła  w  szczególny  patronat  Opiekuna
Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż
do  dnia  8  grudnia  2021,  dnia  rocznicy  ogłoszenia  owego  Dekretu  oraz  dnia
poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i  Oblubienicy najczystszego
Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni
będą  mogli  na  jego  wzór  wzmacniać  codziennie  własne  życie  wiary,  w  pełni
realizując wolę Bożą.

A  zatem  niech  wszyscy  wierni,  poprzez  modlitwy  i  dobre  czyny,  z  pomocą
Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę
i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność  względem  Opiekuna  Odkupiciela  rozwinęła  się  bujnie  w  historii
Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego
Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego
Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z
Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”
(Mt 13,52).

Aby  wypełnić  ten  upragniony  cel,  najwyższą  pomocą  będzie  dar  Świętych
Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa
poprzez  niniejszy  Dekret,  wydany  zgodnie  z  wolą  Jego  Świątobliwości  Papieża
Franciszka.

Udziela  się  Odpustu zupełnego pod zwykłymi  warunkami (tzn.  sakramentalna
spowiedź,  Komunia  eucharystyczna  oraz  modlitwa  zgodna  z  intencjami  Ojca
Świętego)  wiernym,  którzy  odrywając  się  w  duchu  od  wszelkiego  grzechu,
uczestniczyć  będą  w  Roku  Świętego  Józefa  w  okolicznościach  i  na  sposoby
określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy
odkrywali  synowską więź  z  Bogiem Ojcem,  odnawiali  naszą  wierność  modlitwie,
przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej.
Udziela  się  zatem  odpustu  zupełnego  wszystkim,  którzy  przez  co  najmniej  pół
godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu



skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
b. W Ewangelii  przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy”

(Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca
i  duszy”,  czyli  uczestnik  tajemnicy  Boga  i  przez  to  szczególny  patron  forum
wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości
w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób
wzorowy  przez  Józefa  jest  pełnym  przylgnięciem  do  prawa  Bożego,  będącego
prawem  Miłosierdzia,  „bowiem  to  właśnie  miłosierdzie  Boga  prowadzi  do  pełni
prawdziwej sprawiedliwości”.  Dlatego ci,  którzy na wzór  Świętego Józefa spełnią
uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar
odpustu zupełnego.

c.  W powołaniu Józefa najważniejsze stało się  jego bycie opiekunem Świętej
Rodziny  z  Nazaretu,  oblubieńcem  Najświętszej  Maryi  Panny  i  prawnym  ojcem
Jezusa.  Aby  wezwać  rodziny  chrześcijańskie  do  odtwarzania  tego  przykładu
wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się
odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i
pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa
Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi
i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z
równym  podziałem  uprawnień  i  obowiązków”.  Dlatego  udziela  się  odpustu
zupełnego  każdemu,  kto  powierzać  będzie  codziennie  swoją  działalność  opiece
Świętego  Józefa,  a  także  każdemu  wiernemu,  wzywającemu  Rzemieślnika  z
Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli
znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie
człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie
ucieka,  gdzie  doświadcza  odrzucenia  i  opuszczenia”.  Udziela  się  zatem odpustu
zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji
łacińskiej)  lub  Akatyst  do  Świętego  Józefa,  w  całości  lub  przynajmniej  w
odpowiedniej  części  (w  tradycji  bizantyjskiej),  lub  też  jakąś  inną  modlitwę  do
Świętego  Józefa,  przypisaną  jako  własna  w  różnych  tradycjach  liturgicznych,  w
intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia
wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta  Teresa  z  Avila  uznała  w  Świętym  Józefie  patrona  we  wszystkich
okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania
nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z
własnego  doświadczenia,  dał  władzę  wspomagania  nas  we  wszystkich”.  W
niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład
Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej  aktualności  w
związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”.

Ponadto,  celem  potwierdzenia  powszechności  patronatu  Świętego  Józefa  w
Kościele,  poza  wspomnianymi  wyżej  okolicznościami,  Penitencjaria  Apostolska



udziela  odpustu  zupełnego  wiernym,  którzy  odmówią  dowolną  prawnie
zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie,
Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny
Jezusa,  Maryi  i  Józefa,  w  Niedzielę  Świętego  Józefa  (w  tradycji  bizantyjskiej),
19  dnia  każdego  miesiąca  i  w  każdą  środę,  będącą  dniem  poświęconym
wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu
zupełnego  w  sposób  szczególny  na  osoby  w  podeszłym  wieku,  na  chorych,
umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z
domu,  a  którzy  odrywając  się  w  duchu  od  wszelkiego  grzechu  oraz  z  intencją
wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu
lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa,
pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i
niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy
Kościoła,  Penitencjaria  Apostolska  prosi  zatem  usilnie,  aby  wszyscy  kapłani
wyposażeni  we  właściwe  uprawnienia,  ofiarnie  i  wielkodusznie  poświęcali  się
sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek
inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie,  w siedzibie  Penitencjarii  Apostolskiej,  dnia 8  grudnia
2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens

Ujednolicone przez Episkopat Polski
teksty niektórych modlitw, cz. 3

Ciąg dalszy  cyklu  poświęconego   ujednoliconym przez  Episkopat
Polski  tekstom  modlitw,  których  używamy  na  co  dzień  w  różnych  wersjach.
Zachęcamy do uważnego czytania i zwrócenia uwagi na różnice (także w pisowni).

DODATKOWA ORACJA W MODLITWIE "ANIOŁ PAŃSKI"

Odnośnie do modlitwy końcowej, to oprócz obecnie istniejącej w Wykazie odpustów
można zamiennie stosować orację z uroczystości Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z
zapisem adhortacji Marialis cultus św. Pawła VI (num. 41 przypis 109):

Boże,  z  Twojej  woli  w łonie Maryi  Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło
ludzkie  ciało;  †  spraw,  abyśmy  wyznając,  że  nasz  Odkupiciel  jest
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w
Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.



Jeśli po zatwierdzonym tekście z Wykazu odpustów dodaje się doksologię "Chwała
Ojcu..."  oraz  "Wieczny  odpoczynek",  to  formułę  za  zmarłych  należy  poprzedzić
specjalną formułą oddzielającą, np. "Módlmy się za zmarłych." albo "Za zmarłych".
Odnośnie do doksologii "Chwała Ojcu", nie ma normy dotyczącej jej powtarzania,
pozostawia się to prywatnej pobożności.

KOREKTA FORMUŁY "WIECZNY ODPOCZYNEK"

Obecnie  zatwierdzona  formuła  z  Wykazu  odpustów  zostaje  zmieniona  na
następującą  formułę  ujednoliconą  z  racji  duszpasterskich.  W formule  tej  można
stosować  odmianę  wyrazów  odnoszących  się  do  wielu  lub  jednego  zmarłego  /
jednej zmarłej.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im
świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

AKT STRZELISTY "O MÓJ JEZU"

Przyjmuje się ujednoliconą formułę aktu strzelistego z Fatimy, stosowaną w Różańcu
NMP. Formuła ujednolicona dla pożytku wiernych brzmi:

O  mój  Jezu,  przebacz  nam  nasze  grzechy,  zachowaj  nas  od  ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie
tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wspieramy chorych – Informacje diakonii miłosierdzia
Wszystkim  darczyńcom  społeczność  szpitala  w Kłobucku  składa  serdeczne

podziękowania. 
Nadal chcemy wspierać najbliższy nam terytorialnie szpital, a przede wszystkim

przebywających w nim  chorych na covid19.
Obecnie ogłaszamy zbiórkę:

• talerzy ( Głębokie i płytkie, bez uszkodzeń)
• sztućców (noże, widelce, łyżki)
• sztućców jednorazowych (łyżki)
• piżam (duże)
• pojników dla starszych ludzi (zbiórka pieniędzy)
• wody niegazowanej w butelkach 0,5 litrowych z korkiem „niekapkiem”

Pieniądze można składać do skarbony przy figurze św. Antoniego, a towary do
kartonu umieszczonego z tyłu kościoła.

Niestety, w tym roku Caritas zrezygnował (ze względu na pandemię) ze zbiórki
żywności  we  wręczyckich  sklepach.  Dlatego,  tym bardziej  zachęcamy do  zbiórki
żywności,  która  cały  czas  trwa  w  naszym  kościele.  Serdecznie  dziękujemy  za
ofiarowane  dotąd  produkty,  wszystkie  rozwieźliśmy.  Odbieramy,  również  coraz
więcej telefonów od osób, które wskazują nam osoby w potrzebie. Serdeczne Bóg
zapłać! Diakonia Miłosierdzia



Warto przeczytać – książka z parafialnej biblioteki
św. Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei”

„Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć próg nadziei,
nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić”.
„Bóg działa w świecie. Chrześcijaństwo nie jest tylko religią

poznania, kontemplacji, ale jest religią Bożego działania oraz
ludzkiego działania”. (cytaty z książki)

Po raz pierwszy przeczytałam „Przekroczyć próg nadziei”
w latach 90-tych, niedługo po ukazaniu się i wówczas był to
bestseller. To jedna z najbardziej znanych książek św. Jana
Pawła II,  w której  papież odpowiada na pytania zadawane
przez Vittoria Messoriego, włoskiego dziennikarza i publicysty.

Tematyka pytań jest bardzo szeroka i zróżnicowana, od kwestii związanych z  wiarą
i życiem Kościoła, po dotyczące innych religii i problemów współczesnego człowieka
i świata. 

We wstępie Vittorio Messori pisze: „Najważniejsze orędzie, z którym Papież chce
dotrzeć  do  każdego  człowieka,  jest  chyba  takie:  Zrozum,  że  kimkolwiek  jesteś,
jesteś kochany! Pamiętaj, że Ewangelia jest wezwaniem do radości! Nie zapominaj,
że masz Ojca i że każde życie, nawet najbardziej bezsensowne w oczach ludzi, ma
wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga! Mówił mi pewien wybitny teolog,
jedna z bardzo nielicznych osób, które miały możność przejrzeć ten tekst jeszcze w
rękopisie: Ta książka to objawienie - bezpośrednie, wolne od schematów i filtrów -
religijnego i intelektualnego świata Jana Pawła II, a tym samym także klucz do
odczytania  i  interpretacji  całego  jego  nauczania.  Ten  sam teolog  nie  wahał  się
nawet stwierdzić, że nie tylko współcześni komentatorzy, ale także przyszli historycy
nie będą mogli  zrozumieć pierwszego polskiego pontyfikatu, jeśli  nie przeczytają
tych stronic. Zapisane w porywie natchnienia, świadczące o czymś, co ktoś lękliwy
mógłby uznać za przejaw »porywczości« czy może wielkodusznej »nieroztropności«,
ukazują  nam  w  sposób  niezwykle  wyrazisty  nie  tylko  umysł,  ale  także  serce
człowieka, któremu zawdzięczamy tyle encyklik, listów apostolskich, przemówień.
Wszystko  znajduje  tutaj  swoje  korzenie:  jest  to  zatem  dokument  dla  dnia
dzisiejszego, ale także dla historii.  Istotnie, Czytelnik znajdzie na tych stronicach
szczególną mieszankę: wyznania osobiste, refleksję i wskazania duchowe, mistyczną
medytację,  spojrzenia w przeszłość i  przyszłość,  rozważania teologiczne, a także
filozoficzne. Chociaż więc każdą stronę trzeba czytać uważnie (kto spróbuje sięgnąć
pod powierzchnię prostego, potoczystego języka, natrafi na zdumiewającą głębię),
niektóre  fragmenty  wymagają  szczególnego  skupienia.  Dzięki  naszemu
bezpośredniemu  doświadczeniu  pierwszych  czytelników  możemy  wszystkich
zapewnić, że wysiłek z pewnością się opłaci. Czas i uwaga zainwestowane w lekturę
przyniosą obfite owoce. Pozwolą między innymi zauważyć, że ogromnej otwartości
Autora (w porywach niezwykle śmiałej: wystarczy zajrzeć do stronic o ekumenizmie)
towarzyszy zawsze ogromna wierność Tradycji. I że ramiona otwarte na przyjęcie



każdego nie przesłaniają bynajmniej tożsamości katolicyzmu, gdyż św. Jan Paweł II
ma pełną świadomość, że jest jej gwarantem i strażnikiem wobec Chrystusa, nie ma
bowiem ,,żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni'' (Dz 4, 12). 

Papież, odpowiadając na pytania, bardzo często powołuje się na Ewangelię.  W
kontekście  pytania o ewangelizację  mówi:  „Ewangelia  nie jest  obietnicą  łatwych
sukcesów.  Nie  obiecuje  też  nikomu  łatwego  życia.  Stawia  wymagania.
Równocześnie  zaś  jest  ona  Wielką  Obietnicą:  obietnicą  życia  wiecznego  –  dla
człowieka  poddanego  prawu  śmierci,  obietnicą  zwycięstwa  przez  wiarę  –  dla
człowieka zagrożonego tylu klęskami.  Zawiera się w Ewangelii  jakiś podstawowy
paradoks: żeby znaleźć życie, trzeba stracić życie; żeby się narodzić, trzeba umrzeć;
żeby się  zbawić,  trzeba wziąć krzyż.  To wszystko jest  istotną prawdą Ewangelii,
która zawsze i wszędzie będzie się potykać o sprzeciw człowieka. Zawsze i wszędzie
będzie ona  wyzwaniem dla ludzkiej słabości. Ale właśnie w tym wyzwaniu leży siła
Ewangelii. Człowiek może nawet podświadomie oczekuje takiego wyzwania, bowiem
jest  w  nim  potrzeba  przerastania  samego  siebie.  Przerastając  samego  siebie
człowiek w pełni jest człowiekiem (por. Blaise Pascal, Pensées, Ed. Brunschvicg, n.
434:  ,,apprenez  que  l'homme passe  infiniment  l'homme'').  Taka  jest  najgłębsza
prawda o człowieku. Tę prawdę zna przede wszystkim Chrystus. On prawdziwie wie,
„co w człowieku się kryje” (J 2, 25). On dotknął najgłębiej wewnętrznej prawdy
człowieka swoją  Ewangelią.  Dotknął  jej  przede wszystkim swoim krzyżem. Piłat,
który wskazując na Nazarejczyka cierniem ukoronowanego po biczowaniu, mówi:
Oto  Człowiek (J  19,  5).  Nie  zdawał  sobie  wówczas sprawy,  że  głosi  zasadniczą
prawdę, że wypowiada to, co zawsze i wszędzie pozostaje treścią ewangelizacji”. 

Św.  Jan  Paweł  II  żył  Ewangelią,  odważnie  głosił  Chrystusa  i   wiernie  Go
naśladował. Jego nauczanie nieustannie stanowi dla mnie ważny punkt odniesienia
w  kwestiach  wiary,  etyki  i  moralności,  ponieważ  jest  pozbawione  jakichkolwiek
dwuznaczności, zamętu czy uproszczeń.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!
Zachęcam do lektury.

Anna Knopik

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 13.12 – Trzecia Niedziela Adwentu – Gaudete
7:30 † Pawła i Bronisława Gwiazdę
8:45 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Pawła Rekolekcjonisty

i jego rodziny, a dla jego Taty – śp. Wiesława – o pokój wieczny
10:00 † Emiliana Sękiewicza (7 r.) i zmarłych z rodziny Sękiewiczów
12:00 Za parafian
17:00 † Irenę (7 r.), Anielę, Józefa, Iwonę i Kazimierza Zientalów, Janinę, 

Mariana i Joannę Najgebauerów, Tadeusza Trajdosa, Annę Rybak

Zakończenie Świętych Rekolekcji adwentowych



Poniedziałek 14.12 – wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera
 i doktora Kościoła

7:00 W intencji Księdza Proboszcza o potrzebne łaski
18:00 † Mieczysława Kwiędacza od żony

Wtorek 15.12
7:00 † Dariusza Czapnika od sąsiadów Peruckich i Matysiaków
18:00 † Jarosława Głębiewskiego od żony i córek

Środa 16.12
7:00 † Jarosława Głębiewskiego od uczestników pogrzebu
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.) † Antoniego (6 r.) i Józefę Kweców, Ignacego, Marcyjannę, Bronisławę, 

Władysława, Romana i Teresę Soluchów
6.) † Waldemara Pawelaka od rodziny Soboniaków i Pytlasów
7.) † Józefa i Jakuba Szleper, Stanisławę i Alfreda Soluchów, Zbigniewa 

Chwasta
8.) † Tadeusza (20 r.), Danutę, Andrzeja, Adama i Katarzynę Magierów, 

Józefa, Bronisławę i Stanisława Blukaczów, Zenona Dziublak, Alfredę
i Norberta Wittów, Stanisławę, Bronisława i Zdzisława Flaków, Danutę 
Boduś, Ewelinę Dryndę

9.) † Dariusza Czapnika od Anity z synem i rodzicami
10.) † Ryszarda Sobczaka od Firmy Glas-Hit i Formes Toys

 11.) † Mariusza Kopkę od ojca Stanisława
12.) † Mariana Kryślewicza
13.) † Czesława Tomczyka od żony Małgorzaty

Czwartek 17.12
7:00 † Ryszarda Sobczaka od uczestników pogrzebu
18:00 O Boże błogosławieństwo dla Marii Tubek

Piątek 18.12
7:00 O wszelkie łaski i opiekę Bożą dla Małgorzaty Skupień z okazji urodzin

od chrześnicy Ewy
18:00 † Macieja, Czesława i Mariannę Kluzów, Marcina, Anielę, Antoniego

i Walerię Soluchów
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (do 21:30) 
20:00 Adoracja prowadzona (do 21:00)



Sobota 19.12
9:00 † Franciszka, Marię i Władysława Peruckich, Zofię i Stanisława Matysiaków,

Reginę Jaszczyk
18:00 † Stanisławę, Józefa i Eugeniusza Skędów, Mariana Hamelę, Wiesława 

Flaka, Stanisławę, Stefana i Zdzisława Ściubidłów, Helenę Piekarską
Niedziela 20.12 – Czwarta Niedziela Adwentu
7:30 † Stanisława (13 r.) i Katarzynę Dorożyńskich, Jana i Czesławę Lamików, 

Zbigniewa Pasiekę
8:45 † Ryszarda Dawidowicza od Krystyny Lizurej i Małgorzaty Wilk
10:00 † Janinę i Mariana (r.) Koćwinów, Mieczysława (r.) i Krystynę Paruzelów
12:00 Za parafian
17:00 † Alicję (31 r.), Edwarda i Henryka Sygudów

Msze św. w niedziele i święta wolne od pracy 7:30, 8:45, 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 11:00; lektorzy – czwartek o 19:00, 
Spotkania dla młodzieży – piątek o 19:00, 
Akcja Katolicka – pierwszy poniedziałek miesiąca o 20:00, 
Żywy Różaniec – pierwszy wtorek miesiąca, Dzieci Boże – 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  
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

