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Tygodnik Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

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

„Na wieki będę sławił łaski Pana.” (por. Ps 89, 2a)

Jestem dobrej myśli. Widzę ilu z Was walczy o wiarę
Maryi. Ileż nam pomaga przykład tej młodziutkiej Żony
św. Józefa, która nietknięta grzechem całą sobą pragnie
służyć Bogu. Obyśmy tylko jak Ona napełniali się świa-
tłem Bożym przez codzienne rozważanie Bożego działa-
nia i uwielbianie Ojca. ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Dziewica Maryja czekała w milczeniu na zbawcze Słowo Boże, którego
wysłuchała,  przyjęła,  a  następnie poczęła.  W niej  Bóg stał  się  bliski.
Dlatego Kościół nazywa Maryję  Przyczyną naszej radości.” „Błogosławię
figurki Jezusa, które zostaną umieszczone w żłóbkach. Kiedy modlicie się

z waszą rodziną w domu, przed szopką, dajcie się pociągnąć czułości Dzieciątka
Jezus, które narodziło się wśród nas ubogie i kruche, aby dać nam swoją miłość.”
(13.12)  „Adwent  jest  czasem,  który  został  nam  dany,  aby  przyjąć  Pana,  który
wychodzi nam na spotkanie, aby potwierdzić nasze pragnienie Boga, aby popatrzeć
naprzód i przygotować się na powrót Chrystusa.” (14.12) „Modlić się to zapalić w
nocy światło. Modlitwa budzi z letniości życia powierzchownego, wznosi spojrzenie
ku  górze,  przywraca  współbrzmienie  z  Panem;  pozwala  Bogu,  aby  był  blisko,
ponieważ wyzwala z samotności i daje nadzieję.” (15.12) „Proszę Boga, aby wzbu-
dził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, szczególnie najsłabszych
i bezbronnych oraz, aby udzielił siły tym, którzy ich przyjmują oraz otaczają troską,
również wtedy, kiedy wymaga to heroicznej miłości.” (16.12) „«Dusza nasza ocze-
kuje Pana: On jest naszą pomocą i tarczą. I w Nim raduje się nasze serce» (Ps 32,
20-21). Ufne oczekiwanie na Pana pozwala znaleźć umocnienie i odwagę w ponu-
rych chwilach życia.” (17.12) „Zachęcam was do poświęcenia czasu na modlitwę,
medytowania  w  świetle  Słowa  Bożego,  aby  Duch  Święty  zamieszkujący  w  nim
oświecił drogę, którą należy podążać oraz przemienił serce, w oczekiwaniu na naro-
dziny Pana Naszego Jezusa.” (18.12) „Choinka i żłóbek są znakami nadziei, szczegól-
nie w tym trudnym czasie. Nie zatrzymujmy się jednak na samym znaku, ale odkry-
wajmy jego znaczenie, tzn. pójdźmy do Jezusa, wejdźmy w miłość Boga, którą On



objawił, w nieskończoną dobroć, której pozwolił zabłysnąć nad światem.” (19.12) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Adwentu prosimy Boga Ojca, abyśmy dzięki łasce

wlanej w nasze serca przez mękę i krzyż Syna Bożego zostali doprowadzeni do
chwały zmartwychwstania.

2. Od poniedziałku do środy na 7:00 zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci,
na roraty, czyli  poranne adwentowe Msze św. ku czci Matki Najświętszej. We
czwartek o 9:00 – ostatnie roraty i przywitanie żłóbka.

3. W  tym  roku  zgodnie  z  zaleceniem  Księdza  Arcybiskupa  Metropolity  wizyta
duszpasterska zwana „kolędą”  odbędzie się  w nieco  zmienionej  formie.  Otóż
wizyta ma być krótka, zawierać modlitwę oraz błogosławieństwo mieszkańców
i domu, a także odbywać się na wyraźne zaproszenie. Dlatego też ogłaszamy, że
można już zgłaszać chęć zaproszenia księdza z modlitwą (osobiście w zakrystii
lub  kancelarii,  drogą  telefoniczną  –  rozmowa  lub  SMS  –  lub  przez  pocztę
elektroniczną). Można będzie również zaprosić księdza, gdy będzie przechodził
koło domu lub mieszkania. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nie będą
nam służyć ministranci.  Program wizyt zamieszczony zostanie w świątecznym
numerze „Oblubieńca”.

4. Są jeszcze w zakrystii świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Minimalny
koszt zakupu świecy małej to 7 zł, a koszt zakupu świecy dużej – 15 zł.

5. Można jeszcze odebrać opłatki w zakrystii lub w kancelarii. Prosimy o przekaza-
nie ich także swoim sąsiadom, szczególnie tym, którzy nie mogą wyjść z domu.

6. Polecamy nowy numer Niedzieli, a w nim artykuł „Po co nam Kościół” oraz tekst
poświęcony nowej książce Papieża Franciszka pt.  „Powróćmy do marzeń”. Do
świątecznego  wydania  będzie  dołączony  kalendarz  ścienny,  modlitewnik  z
modlitwami codziennymi oraz książka z kolędami i obrzędem wigilijnym.

7. Dziękujemy tym, którzy w ostatnim tygodniu ofiarowali dar serca na potrzeby
naszej świątyni, cmentarza i wspólnoty parafialnej. Krystyna i Tadeusz Lewiccy,
Krystyna  i  Stefan  Pietrzakowie  oraz  ofiarodawca  anonimowy  na  potrzeby
kościoła  ofiarowali  900  zł.  Inny  darczyńca  na  cele  parafialne  złożył  500  zł.
Natomiast Renata Przytulska na cele naszej Diakoni Miłosierdzia 100 zł.

8. Jutro zakończy się remont łazienki w mieszkaniu ks. Wikariusza. Dziękujemy za
pomoc finansową w realizacji tego dzieła, a p. Jerzemu i Arturowi oraz p. Janowi
i Tomaszowi za wykoanie. Rozpoczął się dalszy etap osuszania i remontu piwnic
plebanii. 

9. Na pomoc dla szpitala w Kłobucku do skarbony św. Antoniego złożono w ubiegłą
niedzielę 212,12 zł. Dziękujemy także za ofiarowanie artykułów spożywczych.

10. Przypominamy i  zachęcamy do odprawienia  sakramentu  pokuty  i  pojednania
przed każdą Mszą św.,  a także na żądanie i  w Wigilię  Narodzenia Pańskiego
przed Mszą św. poranną i po niej, do 12:00.

11. W ubiegłym tygodniu odeszła do domu Ojca śp. Henryka Skęda z ul. 3-Maja,
l.  82  (pogrzeb 28 grudnia)  oraz  śp.  Eugenia  Soluch  z  ul.  Mickiewicza,  l.  96
(pogrzeb 23 grudnia). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.



List Apostolski Patris Corde
Ojca świętego Franciszka

z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa
Patronem Kościoła Powszechnego – cz. 2

1. Ojciec umiłowany

Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa.
Jako  taki  „stał  się  sługą powszechnego zamysłu zbawczego”,  jak mówi  św.  Jan
Chryzostom[7].

Św.  Paweł  VI  zauważa,  że jego ojcostwo wyrażało się  konkretnie  w tym,  że
„uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z
nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej
Rodzinie,  aby  złożyć  całkowity  dar  z  siebie,  ze  swego  życia,  ze  swej  pracy;
przekształcił  swe ludzkie powołanie do rodzinnej  miłości  w ponadludzką ofiarę z
siebie,  ze  swego  serca  i  wszystkich  zdolności,  w  miłość  oddaną  na  służbę
Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu”[8].

Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, św. Józef jest ojcem, który zawsze był
miłowany  przez  lud  chrześcijański,  o  czym świadczy  fakt,  że  na  całym  świecie
poświęcono  mu  wiele  kościołów;  że  wiele  instytutów zakonnych,  bractw  i  grup
kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię; że od wieków odbywają
się  na  jego  cześć  różne  święte  misteria.  Wielu  świętych  było  jego  gorliwymi
czcicielami,  wśród nich Teresa z Avila,  która przyjęła go jako swego adwokata i
pośrednika,  często  powierzała  mu  siebie  i  otrzymywała  wszystkie  łaski,  o  które
prosiła;  zainspirowana  swoim doświadczeniem,  Święta  zachęcała   innych  do  tej
pobożności[9].

W każdej  książeczce  do  nabożeństwa  można  znaleźć  jakąś  modlitwę  do  św.
Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza
przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony[10].

Ufność ludu do św. Józefa streszcza się  w wyrażeniu: „Ite ad Ioseph”,  które
odwołuje się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on
odpowiedział: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55).
Chodziło o Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany z zazdrości przez swoich
braci (por. Rdz 37, 11-28) i który – według narracji biblijnej – stał się później rządcą
Egiptu (por. Rdz 41, 41-44).

Jako potomek Dawida (por. Mt 1, 16-20), z którego korzenia miał się narodzić
Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana (por. 2 Sm 7), oraz
jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między Starym a
Nowym Testamentem.

Przypisy:

[7] In Matth. Hom., V 3: PG 57, 57 n.

[8] Homilia (19 marca 1966): Insegnamenti, IV (1966), 110.

[9] Por. Libro della vita, 6, 6-8.



[10]  Codziennie,  od  ponad  czterdziestu  lat,  po  jutrzni,  odmawiam  modlitwę  do  św.  Józefa,
zaczerpniętą z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic
Jezusa  i  Maryi,  która  wyraża  pobożność,  ufność  i  pewną  prowokację  wobec  św.  Józefa:
„Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co
niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę
sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój
ukochany Ojcze,  w Tobie pokładam całą ufność moją.  Niech nie  mówią,  że  przyzywałem
Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja
dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen”.

Ujednolicone przez Episkopat Polski
teksty niektórych modlitw, cz. 4

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Przyjmuje się ujednolicone brzmienie tekstów z Koronki do Miłosierdzia Bożego

wg  tekstu  zatwierdzonego  dla  Archidiecezji  Krakowskiej  przez  kard.  Franciszka
Macharskiego, metropolitę krakowskiego, w dniu 16 lutego 1980, potwierdzonego w
oficjalnych modlitewnikach Jezu, ufam Tobie (imprimatur w 1993) oraz Bóg bogaty
w Miłosierdzie. Rozważania i modlitwy do Miłosierdzia Bożego (imprimatur 2014): 

• Ojcze  Przedwieczny,  ofiaruję  Ci  Ciało  i  Krew,  Duszę  i  Bóstwo
najmilszego  Syna  Twojego,  a  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,  na
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

• Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

• Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem. 

W wersecie "Miej miłosierdzie dla nas i całego świata" (wersja dostosowana do
norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne
brzmienie  "świata  całego".  W  modlitwie  "O  Krwi  i  Wodo...",  pochodzącej  z
Dzienniczka Św. Siostry Faustyny i mającej już w oryginale różne brzmienia (Dz 84,
187, 309, 813), a którą można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, także przed lub
po  Koronce  do  Bożego  Miłosierdzia,  przyjmuje  się  jako  obowiązujące  brzmienie
ujednolicone według sformułowań biblijnych ("wypłynęła" zamiast "wytrysnęła", por.
J  19,  34),  zatwierdzone we wspomnianym modlitewniku "Jezu,  ufam Tobie"  i  w
takiej  formie  używane  przez  Zgromadzenie  Sióstr  Matki  Bożej  Miłosierdzia,  z
majuskułą w wyrażeniu "Krwi i Wodo" (ze względu na kult do Krwi Chrystusa oraz
na majuskułę w słowie "Tobie"): 

• O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie. 

Lektura na dziś
Kazanie św. Bernarda, opata, ku czci Najświętszej Maryi Panny

Usłyszałaś, Dziewico, że poczniesz i porodzisz Syna; usłyszałaś, że stanie się to
nie za sprawą człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo



trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał. Oczekujemy i
my,  o  Pani,  na  słowo  zmiłowania,  nieszczęśni  i  przygnieceni
wyrokiem  potępienia.  Oto  jest  Ci  ofiarowana  cena  naszego
zbawienia:  jeśli  się  zgodzisz,  natychmiast  będziemy  wyzwoleni.
Wszyscy zostaliśmy powołani do życia przez odwieczne Słowo Boże,
a musimy umierać. Dzięki Twemu słowu mamy zostać odnowieni i
przywróceni życiu. Błaga Cię o to, Panno litościwa, nieszczęsny Adam
wygnany z raju razem z nieszczęśliwym swoim potomstwem; błaga
Cię Abraham, błaga i Dawid. O to się dopominają wszyscy pozostali
święci  ojcowie,  którzy  byli  Twoimi  przodkami,  bo  i  oni  mieszkają
jeszcze w cieniu śmierci i mroku. Tego wyczekuje cały świat, do stóp
Twoich się ścielący. I słusznie, ponieważ na Twoich ustach zawisło

pocieszenie  nieszczęśliwych,  odkupienie  niewolników,  wyzwolenie  skazańców;
słowem, zbawienie wszystkich synów Adama, całego ludzkiego plemienia, które jest
i Twoim plemieniem.  Odpowiedz więc, Dziewico, co prędzej, odpowiedz aniołowi
i  nie zwlekaj;  odpowiedz  mu,  a przez  niego i  Panu.  Wyrzeknij  słowo i  przyjmij
Słowo; wypowiedz swoje i pocznij Boże; rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to,
które  jest  wiekuiste.  Czemu się ociągasz? I  czemu się lękasz? Uwierz,  wyznaj  i
przyjmij.  Niech  pokora  nabierze  śmiałości,  a  powściągliwość  ufności.  Choć  nie
przystoi, aby dziewica, będąc niewinną, zapomniała o roztropności, to jednak tutaj,
Dziewico roztropna, nie lękaj się śmiałości. Miła jest powściągliwość milczenia, lecz
teraz bardziej konieczne jest słowo zmiłowania.

O błogosławiona Dziewico! Otwórz Twoje serce dla wiary, usta wyznaniu, a łono
Zbawicielowi. Oto upragniony przez wszystkie narody stoi z zewnątrz i kołacze do
drzwi Twoich. Jeśli zaś Cię minie, bo się ociągasz, znów zaczniesz, bolejąc, szukać
Tego, którego miłuje dusza Twoja. Powstań więc, pobiegnij i otwórz. Powstań przez
wiarę,  pobiegnij  przez  oddanie,  otwórz  przez  wyznanie.  "Oto,  mówi  Maryja,  ja,
służebnica Pańska; niech mi się stanie według słowa twego".

Lektura na wigilijny poranek
Kazanie św. Augustyna, biskupa

Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem! "Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus". Dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się
człowiekiem. Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie. Przenigdy nie
byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała
grzechu.  Byłbyś  skazany  na  niemiłosierną  wieczność,  gdyby  Bóg  nie  okazał  ci
wiecznego  miłosierdzia.  Nie  byłbyś  przywrócony  życiu,  gdyby  On  nie  poddał  się
dobrowolnie prawu śmierci. Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie
przyszedł.  Świętujmy  więc  z  radością  nadejście  naszego  zbawienia  i  odkupienia.
Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym dniem
Ojca, zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności. On "stał się dla nas
mądrością  od  Boga i  sprawiedliwością,  i  uświęceniem,  i  odkupieniem,  aby jak  to
napisano, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi".

"Prawda z ziemi wyrosła". Chrystus, który powiedział o sobie "Ja jestem prawdą",



narodził się z Dziewicy. "A sprawiedliwość z nieba się wychyliła", bo ten, kto uwierzy
w Narodzonego,  dostępuje  usprawiedliwienia  nie  z  siebie,  lecz  od Boga.  "Prawda
z ziemi wyrosła", albowiem "Słowo Ciałem się stało"; a "sprawiedliwość z nieba się
wychyliła",  bo  "każde dobro,  jakie  otrzymujemy,  i  wszelki  dar  doskonały  zstępuje
z góry". "Prawda z ziemi wyrosła", to znaczy z łona Maryi, a "sprawiedliwość z nieba
się wychyliła", albowiem "człowiek nie może otrzymać niczego, co by nie było mu
dane z nieba". "Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowujemy pokój
z  Bogiem",  bo  "spotkały  się  sprawiedliwość  i  pokój"  przez  Pana  naszego,  Jezusa
Chrystusa, gdyż "prawda z ziemi wyrosła". "Dzięki  Niemu uzyskaliśmy przez wiarę
dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej". Apostoł
nie mówi "chwały naszej", lecz "chwały Bożej", albowiem sprawiedliwość nie pochodzi
od nas, lecz "z nieba się wychyliła". A więc ten, "kto się chlubi", niech się chlubi nie
w sobie, ale "w Panu".

Toteż i Panu, narodzonemu z Dziewicy, aniołowie śpiewają: "Chwała na wysokości
Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał". Skąd bowiem bierze się
pokój na ziemi, jeśli nie z tego, że "prawda z ziemi wyrosła", to znaczy, że Chrystus
narodził się z ciała? "On jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił
jednością", abyśmy byli ludźmi, w których sobie upodobał, złączeni więzią jedności
pełną słodyczy. Radujmy się więc, dostąpiwszy takiej łaski, a świadectwo sumienia
niech będzie naszą chlubą; wtedy będziemy się chlubili w Panu, a nie w sobie. Jest
bowiem powiedziane: "Ty jesteś moją chwałą, Ty głowę mą wznosisz". Czy mógł nam
Pan okazać większą łaskę? Swojego jedynego Syna uczynił Synem Człowieczym, a
synów ludzkich uczynił synami Bożymi. A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest w tym twoja
zasługa, jaki powód tak wielkiego daru i jaka twoja sprawiedliwość, to doszukując się
przyczyn, nie znajdziesz nic innego, jak tylko łaskę Boga.

INTENCJE MSZALNE
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 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii Józefiny z okazji 

urodzin
17:00 † Alicję (31 r.), Edwarda i Henryka Sygudów

Poniedziałek 21.12
7:00 † Ryszarda Sobczaka od Zakładu Pogrzebowego „Gibert”
18:00 † Władysława Kłaka od kolegów z zakładu pracy

Wtorek 22.12
7:00 † Dariusza Czapnika od uczestników pogrzebu
18:00 † Władysławę i Stanisława Ochęduskich, Kazimierza Kołodziejczyka
20:00 Msza św. z Janem Pawłem II
21:00 Nabożeństwo różańcowe
21:37 Modlitwa do św. Jana Pawła II



Środa 23.12
7:00 † Franciszka Gajosa od Zakładu Pogrzebowego „Starczewski”
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, 

Ryszarda i Henryki
5.) O Boże błogosław. i opiekę św. Józefa dla Zofii Józefiny i jej rodziny
6.) † Waldemara Pawelaka od rodziny Gazdów z Zabrza
7.) † Dariusza Czapnika od kuzynki Zofii z rodziną
8.) † Ryszarda Sobczaka od Teresy Praskiej
9.) † Mariusza Kopkę od córki Anny z rodziną
10.) † Ryszarda Matysiaka od żony Aleksandry
11.) † Krystynę (3 r.), Anielę i Władysława Lamików od męża i synów

 12.) † Witolda, Feliksę i Romana Pieszaków, Józefę, Józefa, Jadwigę
i Marka Zawadów oraz zmarłych z rodziny Praskich i Zawadów

Czwartek 24.12
9:00 Zakończenie rorat i przywitanie żłóbka

1.) † Wincentego (r.) i Weronikę Soluchów, Mariannę, Stefana,
Włodzimierza, Katarzynę, Marcina i Marię Lamików

2.) O obfitość łask Bożych dla dzieci uczestniczących w roratach i ich rodzin
22:00 Msza św. wigilijna, pierwsza z Bożego Narodzenia w intencji chorych

Piątek 25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
0:00 Pasterka Za parafian
7:30 † Juliana (26 r.) i Mariannę Francików 
8:45 † Arkadiusza Rybaka od firmy „Kaniewski”
10:00 † Bartosza Flaka
12:00 O Boże błogosł., dary Ducha Świętego, świętość i zdrowie dla Janusza

i Krystyny Frach z okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa od dzieci
17:00 † Barbarę (r.) i Tadeusza, Władysławę i Jana Duszyńskich, Mariannę

i Wacława Soluchów

Sobota 26.12 –  Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
7:30 O zjednoczenie z Najświętszym Sercem Jezusa i moc Ducha Świętego

dla prześladowanych za wiarę
8:45 † Jarosława Głębiewskiego od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej
10:00 † Teodorę i Józefa Kożuchów, Cecylię i Franciszka Chudych, Łukasza 

Zająca, Bartosza Flaka
12:00 † Ryszarda Dawidowicza od kolegów i koleżanek syna Damiana z firmy 

„GlasHit” i „Formes Toys”
17:00 O Boże błogosławieństwo dla Liliany z okazji 5. urodzin i Marcela z okazji 

chrztu, dla rodziców i chrzestnych



Niedziela 27.12 – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
7:30 † Janinę Lamik od córki Edyty z mężem i dziećmi
8:45 O Boże błogosławieństwo dla wszystkich

małżeństw przeżywających swój okrągły
jubileusz zawarcia małżeństwa w 2020 r.

10:00 † Kazimierza Mazura  (29r.), Jana Zająca
12:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 

Matki Bożej dla Amelii
z okazji 9. urodzin od rodziców

17:00 † Jana (14 r.), Czesława, Katarzynę i Marcina 
Lamików, Mariannę i Marcina Warchołów,
Ewę i Józefa Kotów, Lidię Mazik

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

