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Tygodnik Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

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

„[Pan] sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.”

(Ps 100, 3)

W  pierwszym  czytaniu  dzisiejszej  liturgii  mszalnej
słyszymy  słowa:  „wy  będziecie  Mi  ludem  świętym.”
Starajmy  się  otwierać  wciąż  na  nowo  na  łaskę  wiary
w  to,  że  Bóg  zrealizuje  swój  zamiar  i  dzięki  Niemu
będziemy się stawali „ludem świętym” tu we Wręczycy.

Tak przeżywam towarzyszenie rodzinom, które prze-
żywają  obecnie  czas  wzmożonego  wysiłku  przygotowania  się  do  uroczystego
przyjęcia  przez  dzieci  Panowania  Jezusa  w  Pierwszej  Komunii  świętej  oraz  do
przyjęcia  odpowiedzialności  za  Kościół  i  dzieło  zbawienia  w  duchu  apostolskim
podczas Obrzędu Bierzmowania przez  młodzież. ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„W wielu krajach #COVID19 nadal pochłania wiele ofiar. Pragnę wyrazić
moją  bliskość  z  tymi  ludami,  z  chorymi  i  ich  rodzinami  oraz  ze
wszystkimi,  którzy  się  nimi  opiekują.”  (7.06)  „Błogosławieństwa  uczą
nas, że Bóg, by dać nam siebie, często wybiera drogi niewyobrażalne,

drogi naszych ograniczeń, naszych łez, naszych porażek.” (8.06) „Są dwie chrze-
ścijańskie odpowiedzi, aby wyrwać się ze spirali przemocy: modlitwa i dar z siebie.”
(9.06) „W chwilach ciemności, grzechu, zagubienia, jest zawsze spotkanie z Bogiem.
Dlatego właśnie nie możemy się lękać, gdyż Bóg zmieni nasze serce i udzieli nam
Swego błogosławieństwa, które jest zarezerwowane dla tych, którzy pozwalają się
Mu zmienić.” (10.06) „Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To zdarza się także
nam, w czasie każdej Mszy, w każdym kościele: Jezus z radością przyjmuje nas przy
swoim  ołtarzu,  na  którym  ofiaruje  samego  siebie.”  (11.06)  „Wiele  dzieci  jest
zmuszanych do pracy nieodpowiedniej do ich wieku, która pozbawia ich dzieciństwa
i  zagraża  ich  integralnemu  rozwojowi.  Apeluję  do  instytucji,  aby  podjęły  każdy
możliwy wysiłek, by chronić nieletnich.” „Jeśli czerpiemy miłosierdzie, przebaczenie
i czułość Boga z #SerceJezusa, wtedy także i nasze serce, stopniowo, będzie się
stawać cierpliwsze, hojniejsze, bardziej miłosierne.” (12.06)



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w przebieg Uroczystości Najświętszego

Ciała  i  Krwi  Chrystusa,  a  wśród  nich  Kołu  Gospodyń,  Strażakom,  Górnikom,
Chórowi  Parafialnemu  i  p.  Organiście,  Żywemu  Różańcowi,  Dzieciom,  Litur-
gicznej Służbie Ołtarza, a także tym, którzy pięknie i ofiarnie przygotowali ołta-
rze na procesję: parafianom z ul.  Szkolnej, rodzinie Ułamków i p. Danielowi,
członkom  Domowego  Kościoła  Ruchu  Światło-Życie,  rodzinie  Janików  oraz
p.  Ani,  p.  Marlenie,  p.  Ewelinie,  p.  Stefanowi,  p.  Sołtysowi  Tomaszowi,
p.  Jerzemu i  p.  Kościelnemu. P.  Andrzejowi dziękujemy za udokumentowanie
wydarzenia. Dziękujemy też za wypożyczenie palet. 

2. Gratulujemy dzieciom,  które  po epidemicznej  przerwie,  z  gorącą  miłością  do
Jezusa, zgłosiły się do udziału w spotkaniach „Dzieci Bożych”.

3. Dziś, w 11. Niedzielę w Ciągu Roku, prosimy Umiłowanego Ojca o to, „aby nasza
wola i nasze czyny były poddane Jego przykazaniom”.

4. Do czwartku w naszym kościele, oprócz codziennych procesji eucharystycznych
podczas  nabożeństw  czerwcowych,  będzie  też  czas  adoracji  Najświętszego
Sakramentu,  od  17:00  z  przerwami  na  Msze  święte,  z  racji  Roku  Duszpas-
terskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii (od dziś do wtorku – do 21:00,
w środę – do 20:00, we czwartek – do 19:30).

5. Nabożeństwa czerwcowe, odbywają się pół godziny przed ostatnią Mszą św.
6. W środę – w dniu wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego – od 16:00

odbędzie  się  kolejne  obowiązkowe  spotkanie  kandydatów  do  bierzmowania
z klas pierwszych.

7. Nadal zachęcamy do zgłaszania się chętnych do udziału w naszym parafialnym
czuwaniu na Jasnej Górze, które odbędzie się w najbliższą środę, 17. czerwca od
21:00 do północy, w ramach dzieła „Nocne kołatanie u Matki Najświętszej na
progu  beatyfikacji  Sługi  Bożego  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego”.  Jeśli  ktoś
chce wziąć udział we wspólnym przejeździe na Jasną Górę i z powrotem to też
proszę to zgłosić. Będzie to dla nas wszystkich wielki przywilej, by czuwać przy
Sercu Maryi tak blisko Jej wizerunku, przy ołtarzu Pańskim.

8. Od środy do piątku, od 20:30, w bazylice archikatedralnej odbywać się będzie
spotkanie „Triduum ku czci Jezusa, Jedynego Zbawiciela i Pana”, szczególnie dla
kapłanów, ale także innych chętnych (szczegóły na stronie jezusjestpanem.pl).

9. Kandydaci  dopuszczeni  do  bierzmowania  już  w  tym tygodniu,  od  piątku  do
niedzieli od 16:00, odbędą rekolekcje bezpośredniego przygotowania.

10. W najnowszym numerze  Niedzieli pt.  Nowe zagrożenia polecamy artykuł  Naj-
świętsze Serce świata o Sercu Pana Jezusa.  Są jeszcze egzemplarze poprze-
dniego numeru ze zdjęciem naszego kościoła i krótkim tekstem o naszej parafii.

11. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowuje się Kamil Pietrzak i Barbara
Chudy z Wręczycy Wielkiej. Gdyby ktokolwiek wiedział o przeszkodach do zawar-
cia tego małżeństwa, zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej. 

12. Bóg zapłać tym, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o potrzeby kościoła
parafialnego. Na renowację kościoła i bieżące potrzeby Krystyna i Tadeusz Le-
wiccy, Barbara i Krzysztof Dądelowie oraz Helena Cebula złożyli w sumie 500 zł.



„Nocne kołatanie u Matki Najświętszej
na progu beatyfikacji

Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”

To inicjatywa modlitewna, do której zaprasza abp
Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Rozpoczęła  się  ona  dnia  28  maja,  w  dzień  39.
rocznicy śmierci Kardynała Wyszyńskiego, a zakończy
25  sierpnia,  czyli  w  przeddzień  Uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

„Każdego  dnia  w  tym  czasie,  przed  Obliczem
Królowej  Polski  w  Kaplicy  Cudownego  Obrazu  na
Jasnej Górze, zanosić będziemy naszą modlitwę o to,
byśmy jak  najszybciej  mogli  doczekać tej  wyczeki-
wanej uroczystości i radować się tym darem, że Prymas Tysiąclecia zostanie przez
Kościół ogłoszony błogosławionym” – napisał abp Depo w apelu zamieszczonym na
stronie internetowej archidiecezji częstochowskiej.

„Modlitwa rozpoczynać się  będzie Apelem Jasnogórskim o godzinie 21:00,  po
którym  poszczególne  grupy  podejmą  swoje  czuwanie.  O  godzinie  23:00
sprawowana będzie Msza święta, która zakończy nasze „kołatanie”. Sformułowanie
to zostało zaczerpnięte z zapisków Prymasa Wyszyńskiego, który tak określił nocną
modlitwę  w  intencji  jego  zdrowia,  podjętą  na  Jasnej  Górze  przez  członkinie
stworzonego przez niego Instytutu” – podkreślił abp Depo. [za  ekai.pl]

Każdego dnia czuwają wierni poszczególnych parafii archidiecezji częstochowskiej
oraz wspólnoty zakonne.

W pierwszym „Nocnym kołataniu…” udział  wzięła Akcja Katolicka Archidiecezji
Częstochowskiej.  Modlitwie  apelu  jasnogórskiego  przewodniczył  o.  Samuel
Pacholski, przeor Jasnej Góry. „Będzie to nasza gorliwa modlitwa do Ciebie, kochana
Matko, w której będziemy prosić o rychłą beatyfikację Sługi Bożego, bo rozumiemy
ten akt jako błogosławiony dar dla Kościoła, który jeszcze teraz, w okresie wciąż
trwającej pandemii,  trzeba wyprosić na kolanach. I dlatego tak właśnie czynimy.
Maryjo, Jasnogórska Pani wyproś nam tę łaskę… Razem z Prymasem Kardynałem
Stefanem Wyszyńskim, którego 39. rocznicę śmierci dziś przeżywamy, wypowiadamy
nasze: 'jestem, pamiętam, czuwam'. Te słowa to nasze wyznanie miłości do Ciebie
Matko,  to  nasza  odpowiedź  na  miłość,  jaką  jesteśmy  odwiecznie  umiłowani…
Chcemy być choć trochę podobni do Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego,
który  nieraz  powtarzał,  że  kocha  Polskę  bardziej  niż  własne  serce.  Dziś,
wypowiadając  nasze  zawierzenie,  chcemy  ponowić  i  umocnić  nasze  codzienne
apelowe: jestem, pamiętam, czuwam. Niech ono przyjmie kształt odnowy miłości do
Boga poprzez miłość do Ciebie Maryjo, poprzez miłość do naszej Ojczyzny i każdej
rodziny  na  polskiej  ziemi.  Zawierzamy  i  oddajemy  się  Tobie  Maryjo!”  –  mówił
podczas rozważania o. Samuel Pacholski. [za jasnagora.com]



Modlitwa Jakuba uczy nas ufności
do błogosławiącego nam Boga

Papież Franciszek, fragmenty katechezy z 11.06.2020

Kontynuujmy  naszą  katechezę  na  temat  modlitwy.  Księga
Rodzaju, poprzez historie mężczyzn i kobiet z dawnych czasów,
opowiada  nam  historie,  w  których  możemy  dostrzec
odzwierciedlenie naszego życia.  Pośród patriarchów znajdujemy

również człowieka, który z przebiegłości uczynił swój najlepszy talent: Jakuba. [...]
Także  imię  „Jakub”  oznacza  kogoś,  kto  potrafi  poruszać  się  krętymi  drogami,
oznacza ten spryt w poruszaniu się. [...]

Jakub - powiedzielibyśmy nowoczesnym językiem - jest człowiekiem, który „sam
doszedł do wszystkiego”, swoim geniuszem i sprytem udaje mu się zdobyć wszys-
tko, czego pragnie. Ale czegoś jemu brakuje – żywej relacji ze swymi korzeniami.

Pewnego dnia usłyszał wezwanie, by powrócił do domu, swojej dawnej ojczyzny,
gdzie nadal żył Ezaw, brat, z którym zawsze był w złych relacjach. Jakub wyruszył w
długą podróż z karawaną ludzi i zwierząt, aż dotarł do ostatniego przystanku, nad
potokiem Jabbok. W tym miejscu Księga Rodzaju oferuje nam kartę, której nie da
się  zapomnieć  (por.  32,  23-33).  Mówi,  że  patriarcha,  po  tym  jak  przeprawił
wszystkich swoich ludzi i bydło, którego było bardzo wiele, przez potok, pozostał
sam na obcym brzegu. I pomyślał: co go czeka następnego dnia? Jaką postawę
przyjmie jego brat Ezaw, któremu ukradł jego pierworództwo? Jakub jest owładnięty
nawałą myśli... A gdy zapadł zmrok, nagle ktoś obcy go pochwycił i zaczął z nim
walczyć. Katechizm Kościoła wyjaśnia: „Duchowa tradycja Kościoła widziała w tym
opisie  symbol  modlitwy  jako  walki  wiary  i  zwycięstwa  wytrwałości”  (Katechizm
Kościoła Katolickiego, 2573).

Jakub walczył przez całą noc, nie puszczając swego przeciwnika. W końcu został
pokonany, ugodzony przez rywala w nerw kulszowy i od tej chwili będzie kaleką na
całe życie. Ten tajemniczy zapaśnik zapytał patriarchę o jego imię i powiedział do
niego:  „Odtąd  nie  będziesz  się  zwał  Jakub,  lecz  Izrael,  -  nie  będziesz  już
człowiekiem chodzącym krętymi drogami, ale prosto: zmienia jemu imię, zmienia
życie, zmienia postawę – będziesz się zwał Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi,
i zwyciężyłeś!” (w. 29). Wtedy Jakub też go zapytał: „Powiedz mi, proszę, jakie jest
Twe imię?”. Nie ujawnił mu tego, ale w zamian go pobłogosławił. I Jakub zdał sobie
sprawę, że spotkał Boga „twarzą w twarz” (por. ww. 30-31).

Zmaganie  z  Bogiem jest  metaforą  modlitwy.  Wcześniej  Jakub  wykazywał  się
zdolnością  do  dialogu  z  Bogiem,  do  odczuwania  Go  jako  obecności  przyjaznej
i  bliskiej.  Lecz  tej  nocy,  poprzez  długotrwałe zmaganie,  w którym niemal  uległ,
patriarcha wyszedł zmieniony, - zmiana imienia, zmiana stylu życia, to przemiana
osobowości, wychodzi zmieniony, bowiem tym razem nie jest już panem sytuacji,
nie  jest  potrzebny  już  jego  spryt,  nie  jest  już  strategiem  i  człowiekiem
wyrachowanym. Bóg sprowadza go do jego prawdy jako śmiertelnego człowieka,
który drży i się lęka, bo Jakub odczuwał w zmaganiu lęk. Choć jeden raz Jakub nie
ma nic  innego  do przedstawienia  Bogu,  jak  tylko  swoją  kruchość  i  bezradność,



a także swoje grzechy. I to właśnie ten Jakub otrzymuje błogosławieństwo od Boga,
i  z  tym  błogosławieństwem  wkracza  kulejąc  do  Ziemi  Obiecanej:  bezbronny
i  zraniony,  ale z  nowym sercem. Kiedyś słyszałem starszego człowieka,  dobrego
chrześcijanina, lecz grzesznika, który opowiadał, że mając wielką ufność w Bogu
mawiał. „Bóg mi pomoże, nie zostawi mnie samego, wejdę do nieba, kulejąc, ale
wejdę”.  Wcześniej  był  człowiekiem  pewnym  siebie,  ufał  w  swój  spryt.  Był
człowiekiem nieprzenikalnym dla łaski, opornym na miłosierdzie – nie wiedział, co to
miłosierdzie,  był  pyszny – „tu jestem ja,  to ja tutaj  rządzę” – odczuwał,  że nie
potrzebuje miłosierdzia. Ale Bóg ocalił to, co było zagubione, uświadomił mu, że był
ograniczony, że był grzesznikiem, że potrzebował miłosierdzia, i tak go ocalił.

Wszyscy  mamy spotkanie  w nocy z  Bogiem, w nocy naszego życia,  w wielu
nocach naszego życia, chwilach mrocznych, w momentach grzechów, dezorientacji –
tam jest zawsze wyznaczone spotkanie z Bogiem. On nas zaskoczy, gdy się tego nie
spodziewamy, gdy znajdziemy się naprawdę sami. Tej samej nocy, walcząc z nie-
znanym, uświadomimy sobie, że jesteśmy tylko biednymi ludźmi, powiedziałbym -
biedakami. Ale właśnie wtedy, w chwili, gdy czujemy się biedakami, nie będziemy
musieli się lękać: w tym właśnie momencie Bóg da nam nowe imię, które zawiera
sens  całego  naszego  życia,  zmieni  nam  serce;  i  da  nam  błogosławieństwo
zastrzeżone dla tych, którzy dali się Jemu przemienić. To piękna zachęta, byśmy dali
się Bogu przemienić. On wie, jak to uczynić, bo zna każdego z nas. „Panie Ty mnie
znasz” - tak może powiedzieć każdy z nas - „Panie Ty mnie znasz, przemień mnie”.

Patroni do poznania
Błogosławiona Jolenta, księżna, zakonnica,

15 czerwca

Węgierskie  imię  Jolenta  (Johelet)  jest  tylko  jedno
w wykazach hagiograficznych.  Sama Błogosławiona była
najczęściej  jednak  nazywana  za  życia  Heleną.  Według
Jana Długosza  imię  Helena  mieli  nadać  Jolencie  Polacy,
a księżna chętnie je przyjęła.

Jolenta urodziła się w 1244 r. w Ostrzyhomiu jako ósme
z rzędu dziecko węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesar-
skiego rodu Laskarisów. Z jej najbliższej rodziny aż 4 oso-

by dostąpiły chwały ołtarzy: obie jej siostry – św. Kinga i św. Małgorzata Węgierska,
ciotka - św. Elżbieta i stryjenka - bł. Salomea.

Ówczesnym zwyczajem jako kilkuletnia dziewczynka Jolenta przybyła do Krakowa
na dwór swej siostry, św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu się wychowywała.
Bela IV miał bowiem w planie wydać ją za kogoś z książąt piastowskich. W 1256 r.
zaręczył się z Jolentą książę kaliski, Bolesław. Miała wówczas 12 lat, podczas gdy
książę  liczył  wówczas  lat  35.  Uroczysty  ślub  odbył  się  jednak  dopiero  dwa lata
później za specjalną dyspensą papieską, gdy Jolenta miała lat 14. Z małżeństwa
tego urodziły się trzy córki: Jadwiga, Elżbieta i Anna.

Jolenta była wzorową żoną i matką. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na
otoczenie. W życie domowe wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności



i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się mężowi, że potomność nadała mu
przydomek Pobożnego. Jednak o jej udziale w zręcznej polityce męża wiadomości
nie mamy. W roku 1257 zmarł książę Wielkopolski, Przemysł I, i prawem spadku
cały  ten  obszar  przeszedł  pod panowanie  Bolesława.  Kochający  książę  Bolesław
wciągał do swoich rządów także bł. Jolentę. W dokumentach podpisuje się nieraz
sformułowaniem "umiłowana małżonka, pani Jolenta". Książę okazał się nie tylko
doskonałym  organizatorem  i  administratorem  książęcych  dzielnic  kaliskiej
i wielkopolskiej, ale również dobrym opiekunem Kościoła. Sprowadził franciszkanów
do  Kalisza,  Gniezna,  Obornik,  Pyzdr  i  Śremu;  uposażył  w  trzy  wsie  klaryski
w  Zawichoście,  gdzie  ksienią  była  wówczas  bł.  Salomea;  powiększył  także
uposażenie  cystersek  w Ołoboku  i  benedyktynów w Mogilnie.  Czynił  to  nie  bez
udziału żony. Jolenta chętnie opiekowała się także biednymi i chorymi.

Po  śmierci  męża  w  kwietniu  1279  r.  i  szwagra,  męża  św.  Kingi,  Bolesława
Wstydliwego,  zwolniona  już  od  obowiązków  rodzinnych,  postanowiła  oddać  się
wyłącznie  zbawieniu  własnej  duszy.  Wraz  z  siostrą  Kingą  wstąpiła  do  klasztoru
klarysek w Starym Sączu. Po śmierci  Kingi  przeniosła się w 1284 r.  do klarysek
w Gnieźnie. Nie wiemy, czy piastowała urząd ksieni (przełożonej), czy też wolała
zostać  zwykłą  siostrą.  Nekrolog  z  Lądu  podaje  jako  datę  jej  śmierci  w  opinii
świętości dzień 17 czerwca 1298 roku. Jej grób zasłynął wkrótce łaskami i cudami
i stał się miejscem pielgrzymek. 

Jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej oraz miasta Kalisza. [za brewiarz.pl]

INTENCJE MSZALNE
17:30 Nabożeństwo czerwcowe

Różaniec św. 
• do wtorku w kościele od 20:30
• w środę na Jasnej Górze w ramach parafialnego czuwania
• we czwartek i piątek o 19:00 w kościele parafialnym

Niedziela 14.06 – XI Niedziela w Ciągu Roku
7:30 † Weronikę i Marcelego Krysiaków, Helenę i Władysława Sygudów, 

Eleonorę i Józefa Janików
10:00 † Jana, Krzysztofa i Władysława Kłaków, Józefę, Czesława i Zbigniewa 

Garusów
12:00 Za parafian
17:00 † Mariannę (10 r.) i Czesława Nowaków, Marka Jeziorskiego, zmarłych

z rodziny Jeziorskich, Soluchów, Szleperów i Chłądów

Poniedziałek 15.06
17:00 1.) † Władysława Kłaka od cioci Zeni z synem

2.) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Tubek
18:00 † Kazimierza (9 r.), Mariannę, Julię i Stanisława Wałęgów, Michalinę, 

Józefa, Halinę i Zbigniewa Kędziorów, Walerię i Józefa Patyków, 
Dariusza i Henryka Blukacz, Juliannę Witt



Wtorek 16.06
7:00 † Władysława Jaszczyka od Zakładu Pogrzebowego Nekro
18:00 † Henrykę Garbuzik od synów z rodzinami

Środa 17.06 – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego
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 pracę dla bezrobotnych, którzy jej szukają
5.) O powrót do zdrowia dla Ireneusza i ks. Andrzeja Kuliberdy
6.) O dobre przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św.
7.) † Waldemara Pawelaka od rodziców
8.) † Jarosława ( 10 r.) i Edmunda Janików, Józefę, Antoniego, 

Mieczysława I Józefa Paruzelów
9.) † Adelę i Józefa Suchanków

Czuwanie parafialne na Jasnej Górze
przed cudownym obrazem

w ramach „Nocnego kołatania u Matki Najświętszej
na progu beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Śpiewy, konferencja, rozważanie i adoracja
22:15 Różaniec św.
23:00 Msza św. podczas czuwania na Jasnej Górze

O dar beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego 

Czwartek 18.06
17:00 Za parafian z ul. Częstochowskiej o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski, a wiernym zmarłym wieczny odpoczynek w Panu
od mieszkańców

18:00 † Andrzeja Trzepizura od siostry Pelagii z rodziną

Piątek 19.06 – Urocz. Najświętszego Serca Pana Jezusa
18:00 1.) † Alojzego i Jana Kałów, Pawła i Józefę Florków, 

Franciszka i Weronikę Kałów
2.) Dziękczynna za dar wiary oraz pogłębienie 

relacji z Bogiem Joanny i Janusza
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:00 Różaniec św.

Sobota 20.06 – wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
9:00 O Boże błogosławieństwo dla parafian z ulicy Mickiewicza i Zamkowej
18:00 † Piotra Marczaka, Władysława Dzieżę, Bronisława Dawidowicza, Weronikę

i Józefa Kałów



Niedziela 21.06 – XII Niedziela w Ciągu Roku
7:30 † Władysława, Aleksandrę i Franciszka Chadrianów, 

Natalię i Antoniego Karwalów
10:00 † Stanisława, Katarzynę i Antoniego Matusików, 

Bolesławę i Stanisława Brzęczków oraz zmarłych
z rodziny Brzęczków i Paprotnych

12:00 Za parafian
17:00 † Stanisława Ułamka (4 r.), Wacława, Romana

      i Helenę Pelikanów, Józefa i Józefę Dawidowiczów

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

