
Oktawa Małżeńska 2019 

26 maja – 2 czerwca 

Parafia Rzymsko katolicka Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 

ul. Świątnicka 32 Wrocław – Księże Małe pragnie zaprosić małżeństwa – bez względu na staż małżeński! – 

na trzecią edycję Parafialnej Oktawy Małżeńskiej, której myślą przewodnią będzie „Prawda fundamentem 

małżeństwa”. 

 A oto program tegorocznej Oktawy Małżeńskiej: 

• 26 maja (niedziela), godz.12.00 – uroczyste rozpoczęcie Oktawy Małżeńskiej Mszą Świętą pod 

przewodnictwem Jego Ekscelencji Ojca Biskupa Jacka Kicińskiego; podczas Eucharystii nastąpi 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz udzielenie Sakramentu Bierzmowania 

• 27 maja (poniedziałek), godz.18.00 – Msza Święta oraz prelekcja pani Małgorzaty Kramarz 

(terapeuty z wieloletnim doświadczeniem) pt. „Cała prawda o teściowej” 

• 28 maja (wtorek), godz.18.00 – Msza Święta, a zaraz potem Wieczór Randkowy czyli romantyczna 

kolacja dla par małżeńskich przygotowana w budynku nowego domu parafialnego – obowiązują 

zapisy w zakrystii (od 19.05) 

• 29 maja (środa), godz.18.00 – Msza Święta oraz świadectwo państwa Ludmiły i Władysława 

Puzanowskich (małżonków z wieloletnim stażem, rodziców dziewięciorga dzieci i założycieli 

Wspólnoty Duży Dom) pt. „Wierność we wspólnocie życia” 

• 30 maja (czwartek), godz. 18.00 – Msza Święta oraz prelekcja pani profesor Marii Straś-

Romanowskiej pt. „Piękno dojrzałego małżeństwa – o przeżywaniu małżeństwa w wieku 

senioralnym„ 

• 31 maja (piątek), godz. 18.00 – Msza Święta oraz słowo O.Wojciecha Bartnickiego pt.„Prawda o 

sobie, prawda o nas”; 

tego dnia po Eucharystii zacznie się całonocne czuwanie małżeństw przy Najświętszym 

Sakramencie, które potrwa do godz. 7.00 w sobotę – listy do wpisywania się na adorację będą 

wyłożone na stoliku przy tylnych ławkach kościoła  

• 1 czerwca (sobota), godz.18.00 – Msza Święta a po niej spotkanie przy grillu z panem Krzysztofem 

Wiatrowskim (byłym komandosem, sportowcem ekstremalnym, przedsiębiorcą, a przede wszystkim 

mężem i ojcem). Temat spotkania to „Rodzina na zakrętach życia” 

• 2 czerwca (niedziela) – zakończenie Parafialnej Oktawy Małżeńskiej odnowieniem przyrzeczeń 

małżeńskich podczas każdej Mszy Świętej. 

Parafialna Oktawa Małżeńska? Co to jest? 

Dlaczego właśnie Oktawa? Małżeństwo jest sprawą tak doniosłą, tak wspaniałą, że warte i godne jest 

celebrowania tak jak w tradycji kościoła katolickiego świętujemy największe uroczystości: oktawa 

Zmartwychwstania, oktawa Bożego Narodzenia…. Użycie terminu oktawa ma również znaczenie 

symboliczne poprzez analogię do skali muzycznej, gdzie oktawa to tzw. konsonans doskonały. Dlatego 

właśnie oktawa. To brzmienie Waszego małżeństwa ma szansę się doskonalić, ale wymaga częstego 

strojenia, jak instrument, czy orkiestra przed każdym koncertem. Oktawa to dźwięki wyraźnie określone, 

czysto brzmiące i ułożone w odpowiednim stałym porządku. Zachowanie tych reguł jest konieczne, aby 

symfonia Waszego małżeństwa ubogaciła wykonawców, czyli Was, oraz słuchaczy, czyli wszystkie 

osoby, które stanęły lub staną na Waszej drodze życia, tj. dzieci, rodziców, sąsiadów, szefów, 

podwładnych itd. 

Jeżeli pragniecie doświadczyć czegoś, co pogłębi Waszą więź, co pomoże Wam szlifować Wasz związek jak 

diament, to zapraszamy. 

Serdecznie zapraszamy! 


