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

„W Twojej dobroci wysłuchaj
mnie, Panie.”

(Refren Psalmu)

Często mówi się w kościele o
tym, że trzeba naśladować Chry-
stusa.  Z  pewnością  nie  zapomi-
nają o tym w katechezie rodzin-
nej wszyscy wierzący rodzice, ale
warto też  pamiętać,  że naślado-
wanie Jezusa często nie oznacza czynienia dokładnie tego, co On. Przykład tego
znajdujemy  w dzisiejszej  Ewangelii.  Jezus  poleca  nam dzisiaj:  „Co  mówię  wam
w ciemności,  powtarzajcie  w  świetle,  a  co  słyszycie  na  ucho,  rozgłaszajcie  na
dachach.” Jezus jest dziś ukryty. Wielu nawet nie wierzy, że jest z nami. 

Ale  to  nie  zatrzyma Ewangelii,  bo  to  nasz  głos  ma być  wyraźnie  i  wszędzie
słyszalny.  Tak  wielu  ludzi  potrzebuje  naszego  świadectwa,  mozolnego  trudu
głoszenia. Nie bądź zatem głuchą lub zepsutą tubą Bożą. Bądź świadkiem w mocy
Ducha Świętego. Jeśli Ty  przyznasz się dziś do Jezusa, to On przyzna się do Ciebie
przed  Ojcem.  Nie  bój  się  tracić  z  powodu  Ewangelii,  mówiąc  że  nie  możesz
świadczyć,  bo „co ludzie powiedzą… Gdyby się dowiedzieli,  to wie ksiądz, co by
było... Chyba ksiądz wie, jacy są ludzie”. Na to wszystko Jezus odpowiada słowami:
„nie bójcie  się”  i  darami  Ducha Świętego.  To właśnie na tę chwilę  Pan daje  Ci
męstwo i bojaźń Bożą.

Niech  nie  zabraknie  Cię  jutro  o  18:00  kiedy  będziemy  wołać  o  moc  Ducha
Świętego i inne jego dary dla młodych z naszej parafii, którzy chcą wziąć apostolską
odpowiedzialność za Kościół.  Chcą by cały świat się dowiedział o tym, że należą
całkowicie do Jezusa, służą Mu i na zawsze są pod Jego opieką.

ks. Robert Grohs, Proboszcz

ŚWIĘTA MYŚL OD ŚWIĘTYCH:
„Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyż-
szył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (św. Jan Chrzciciel)



PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Wyciągnij  rękę  do  ubogiego (Syr  7,32).  Starożytna  mądrość
postawiła przed nami te słowa jako uświęcone polecenie, który ma
być wprowadzone w życie.” „Prośmy o łaskę, byśmy każdemu, jak
bratu, wychodzili na spotkanie i w nikim nie widzieli nieprzyjaciela.”
(13.06) „Pan wie, że zło i grzechy nie są naszą tożsamością; są to
choroby,  infekcje.  I  przychodzi  je leczyć Eucharystią,  w której  są

przeciwciała  dla  naszej  pamięci  chorej  na  negatywizm.  Z  Jezusem  możemy
uodpornić się na smutek.” „Pan, dając nam siebie tak prosto jak chleb, zachęca nas,
abyśmy  nie  marnowali  życia  goniąc  za  tysiącem  rzeczy  bezużytecznych,  które
powodują uzależnienia i pozostawiają we wnętrzu pustkę. Eucharystia gasi w nas
głód rzeczy i rozpala pragnienie służenia.”  „Wzywam organizacje międzynarodowe
oraz przywódców politycznych i wojskowych do poszukiwania drogi, która przyniesie
Libii pokój. Modlę się za tysiące migrantów, uchodźców i przesiedleńców, prosząc
wspólnotę  międzynarodową,  aby wzięła  sobie  do serca  ich  sytuację.”  „Światowy
Dzień  Krwiodawstwa  jest  okazją,  aby  pobudzić  społeczeństwo  do  większej
solidarności. Wyrażam moje uznanie dla wszystkich, którzy dokonują tego prostego,
ale  bardzo  potrzebnego  aktu  pomocy  bliźniemu.”  (14.06)  „Pandemia  #COVID19
pokazała, że nasze społeczeństwa nie są odpowiednio zorganizowane, aby zapewnić
w  nich  miejsce  dla  osób  starszych,  z  należnym szacunkiem dla  ich  godności  i
kruchości. Tam, gdzie brak opieki nad chorymi, tam nie ma przyszłości dla młodych.”
„Duch Święty jest zasadą naszej jedności. On przypomina nam, że przede wszystkim
jesteśmy  umiłowanymi  dziećmi  Boga:  przychodzi  do  nas,w  całej  naszej
różnorodności  oraz  słabościach,  aby  powiedzieć  nam,że  mamy  jedynego  Pana,
Jezusa, jednego Ojca, i dlatego jesteśmy braćmi i siostrami” (15.06) „Pan pobudza,
aby pamiętać,  naprawiać, odbudowywać,  i  aby czynić to wspólnie,  i  nigdy nie
zapominać o tym, który cierpi.” (16.06) „Modlić się, to znaczy wstawiać się na za
światem, pamiętając,  że on, pomimo swojej  kruchości,  należy zawsze do Boga.”
(17.06)  „Pan  nie  może  wejść  do  serc  zatwardziałych  i  zideologizowanych.  Pan
wchodzi do serc, które są na Jego wzór: serc otwartych i współczujących.” (18.06)
„Pan patrzy na nas zawsze z miłosierdziem. Nie bójmy się zbliżyć do Niego! Ma
miłosierne  serce!  Jeśli  ukażemy mu nasze  wewnętrzne rany,  nasze  grzechy,  On
zawsze nam je przebaczy! Jest samym miłosierdziem! Pojdźmy do Jezusa!” „Dzisiaj,
W dniu walki z przemocą seksualną podczas konfliktów, przypominamy, że kobieta
reprezentuje sobą opiekę nad życiem, wspólnotę ze wszystkim, podejmowanie troski
o  wszystko.  Od  tego  jak  traktujemy  ciało  kobiety  zależy  nasz  poziom
człowieczeństwa.” „Zapraszam was do modlitwy za kapłanów, aby poprzez wasze
modlitwy Pan umocnił ich w powołaniu,  podnosił  na duchu w ich posłudze, aby
zawsze byli sługami radości Ewangelii dla wszystkich ludzi.” (19.06) „Drodzy lekarze
oraz pielęgniarki i pielęgniarze, świat mógł zobaczyć, ile dobra uczyniliście w sytuacji
wielkiej  próby.  Także  wyczerpani,  kontynuowaliście  zaangażowanie  z
profesjonalizmem i samozaparciem. To rodzi nadzieję. Wyrażam wam swoje uznanie
i szczere podziękowanie!” (20.06)



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Gratulujemy  dzieciom,  które  pięknie  czciły  Jezusa  podczas  procesji

Eucharystycznych i nabożeństw.
2. Dziękujemy  tym,  którzy  przygotowali  i  poprowadzili  nasze  piękne  parafialne

czuwanie na Jasnej Górze.
3. Dziś, w 12. Niedzielę w Ciągu Roku, prosimy Ojca szczególnie o łaską bojaźni

Bożej i miłości do Niego.
4. Jutro  podczas  Mszy  św.  o  18:00  Ksiądz  Biskup  Andrzej  Przybylski  będzie

sprawował  Mszę  św.  z  udzieleniem  sakramentu  bierzmowania.  Jest  to
wydarzenie wielkiej wagi dla naszej wspólnoty parafialnej, a nie prywatne czy
też dotyczące części rodzin.

5. Nabożeństwa czerwcowe, odbywają się pół godziny przed ostatnią Mszą św.
6. W piątek o 8:00 odbędzie się Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji całej

społeczności wręczyckiej Szkoły Podstawowej.
7. W  najnowszym  numerze  Niedzieli polecamy  kilka  artykułów  o  przemocy

seksualnej,  które  choć traktują o wielkich dramatach niosą też  dużo Bożego
światła i nadziei.

8. W Oblubieńcu  zawarto piękną homilię Ojca świętego Franciszka o uzdrowieniu
przez  Eucharystię  oraz  słowo  Papieża  Benedykta,  które  wygłosił  z  okazji
przypadającej w najbliższą środę uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

9. 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. 

10. Bóg zapłać tym, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o potrzeby kościoła
parafialnego. Na renowację kościoła i bieżące potrzeby Józef Gładysz, Natalia
Paturej, Leon Staszczyk, Jerzy Kończak i jeden ofiarodawca anonimowy złożyli w
sumie 400 zł.

11. W ubiegłym tygodniu odszedł od nas do Ojca śp. Arkadiusz Rybak z ul. Konopni-
ckiej,  l.  54.  Wieczny  odpoczynek  racz  mu  dać,  Panie,  a  światłość  wiekuista
niechaj mu świeci.

Eucharystia Pamiątką uzdrawiającą naszą pamięć
Papież Franciszek

homilia z Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
14.06.2020

„Pamiętaj  na  wszystkie
drogi, którymi Cię prowadził
twój  Pan  Bóg”  (Pwt  8,2).
Pamiętaj:  tą  zachętą
Mojżesza otworzyło się dziś
Słowo Boże. Wkrótce potem
Mojżesz  powtórzył:  „Nie



zapominaj twego Pana Boga” (por. w. 14). Pismo Święte zostało nam dane, aby
przezwyciężyć zapominanie o Bogu. Jak to ważne, by o tym pamiętać, kiedy się
modlimy!  Jak  uczy  Psalm:  „Wspominam  dzieła  Pana,  zaiste  wspominam  Twoje
dawne cuda” (77, 12). Również dzieła i cuda, jakie Pan zdziałał w naszym życiu.

Istotna jest  pamięć o otrzymanym dobru:  nie pamiętając o nim,  stajemy się
obcymi dla samych siebie, „przechodniami” istnienia. Bez pamięci wykorzeniamy się
z gleby, która nas karmi i  pozwalamy się unieść jak liście na wietrze. Natomiast
przypominanie  to  nawiązywanie  do  najsilniejszych  więzi,  to  poczucie  się  częścią
historii,  to  oddychanie  z  ludem.  Pamięć  nie  jest  czymś  prywatnym,  jest  drogą
łączącą  nas  z  Bogiem  i  z  innymi.  Dlatego  w  Biblii  pamięć  o  Panu  musi  być
przekazywana z pokolenia na pokolenie, musi być opowiadana z ojca na syna, jak
mówi piękny fragment: „Gdy syn twój zapyta cię kiedyś: «Jakie jest znaczenie tych
świadectw […],  które  wam zlecił  Pan,  Bóg nasz?»,  odpowiesz  swojemu synowi:
«Byliśmy niewolnikami […] – cała historia niewolnictwa – i Pan uczynił na oczach
naszych znaki i cuda»” (Pwt 6, 20-22). Ty przekażesz pamięć swemu synowi.

Ale  istnieje  pewien  problem:  jeśli  łańcuch  przekazywania  pamięci  zostanie
przerwany?  A  ponadto,  jak  można  pamiętać  to,  co  się  tylko  słyszało,  nie
doświadczając tego? Bóg wie, jakie to trudne, wie, jak krucha jest nasza pamięć, i
uczynił dla nas coś niesłychanego: zostawił nam pamiątkę. Nie zostawił nam jedynie
słów,  bo  to,  co  słyszymy,  łatwo  zapomnieć.  Nie  zostawił  nam  jedynie  Pisma
Świętego, ponieważ łatwo zapomnieć o tym, co czytamy. Nie zostawił nam jedynie
znaków, bo można zapomnieć także o tym, co widzimy. Dał nam Pokarm, a o smaku
trudno zapomnieć.  Zostawił  nam Chleb,  w którym jest  On, żywy i  prawdziwy,  z
całym smakiem Jego miłości.  Przyjmując  Go,  możemy powiedzieć:  „To jest  Pan,
pamięta o mnie!”. Dlatego Jezus nas wezwał: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor
11, 24).  Czyńcie:  Eucharystia nie jest zwykłym wspomnieniem, jest faktem: jest
Paschą Pana, która dla nas jest przeżywana ponownie. We Mszy św. stają przed
nami śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To czyńcie na moją pamiątkę: zgromadźcie
się i jako wspólnota, jako rodzina, jako lud sprawujcie Eucharystię, abyście o mnie
pamiętali.  Nie  możemy  się  bez  niej  obejść,  jest  pamiątką  Boga.  I  leczy  naszą
zranioną pamięć.

Uzdrawia przede wszystkim naszą osieroconą pamięć. Żyjemy w epoce wielkiego
osierocenia.  Uzdrawia  osieroconą  pamięć.  Pamięć  wielu  osób  jest  naznaczona
brakiem uczucia i wielkimi rozczarowaniami ze strony tych, którzy powinni byli dać
miłość, a tymczasem osierocili ich serce. Chciałoby się zawrócić i zmienić przeszłość,
ale nie można. Bóg jednak może uleczyć te rany, umieszczając w naszej pamięci
większą  miłość:  Jego  miłość.  Eucharystia  niesie  nam wierną  miłość  Ojca,  która
uzdrawia  nasze  osierocenie.  Daje  nam  miłość  Jezusa,  który  przemienił  grób  z
punktu końcowego na miejsce  wyruszenia,  i  w ten  sam sposób może odwrócić
nasze życie. Zaszczepia w nas miłość Ducha Świętego, która pociesza, bo nigdy nie
zostawia nas samych i leczy nasze rany.

Poprzez  Eucharystię  Pan  uzdrawia  także  naszą  pamięć  negatywną,  ten
negatywizm,  który  wielokrotnie  pojawia  się  w  naszym  sercu.  Pan  uzdrawia  tę
negatywną pamięć, która zawsze wydobywa na wierzch to, co złe i pozostawia nam



smutną myśl, że jesteśmy nieużyteczni, że popełniamy jedynie błędy, że jesteśmy
„pomyłką”. Jezus przychodzi nam powiedzieć, że tak nie jest. Cieszy się, że może
być z nami blisko i za każdym razem, gdy Go przyjmujemy, przypomina nam, że
jesteśmy drogocenni: jesteśmy oczekiwanymi gośćmi na Jego uczcie, zasiadającymi
do stołu, których pragnie. I to nie tylko dlatego, że jest wielkoduszny, ale dlatego,
że jest w nas naprawdę zakochany: widzi i miłuje piękno i dobro, którym jesteśmy.
Pan  wie,  że  zło  i  grzechy  nie  są  naszą  tożsamością;  są  to  choroby,  infekcje.  I
przychodzi je leczyć Eucharystią, w której są przeciwciała dla naszej pamięci chorej
na negatywizm. Z Jezusem możemy uodpornić się na smutek.  Zawsze będziemy
mieli przed oczami nasze upadki, udręki, problemy w domu i w pracy, niespełnione
marzenia. Ale ich ciężar nas nie zmiażdży, bo głębiej w naszym wnętrzu jest Jezus,
który dodaje nam otuchy swoją miłością. Oto moc Eucharystii, która przemienia nas
w niosących Boga: nosicieli  radości,  a nie negatywizmu. My, którzy chodzimy na
Mszę św., możemy zadać sobie pytanie: co wnosimy w świat? Czy nasze smutki,
nasze  rozgoryczenie  czy  też  radość  Pana?  Czy  przyjmujemy Komunię  Świętą,  a
potem idziemy dalej, by narzekać, krytykować i użalać się nad sobą? Ale to niczego
nie poprawia, podczas gdy radość Pana przemienia życie.

Wreszcie Eucharystia uzdrawia naszą zamkniętą pamięć. Rany, jakie nosimy w
naszym  wnętrzu  stwarzają  problemy  nie  tylko  nam samym,  ale  także  i  innym.
Czynią nas lękliwymi i podejrzliwymi: na początku zamkniętymi, na dłuższą metę
cynicznymi  i  obojętnymi.  Sprawiają,  że  reagujemy  na  innych  z  dystansem  i
wyniosłością, łudząc się, że w ten sposób możemy kontrolować sytuację. Ale jest to
ułuda: tylko miłość leczy lęk u podstaw i wyzwala z zamknięć, które ograniczają. Tak
czyni  Jezus,  przychodzący  nam  na  spotkanie  z  łagodnością,  w  rozbrajającej
kruchości  Hostii;  tak  czyni  Jezus,  Chleb  łamany,  aby  rozbić  skorupę  naszego
egoizmu; tak czyni Jezus, który daje siebie, aby nam powiedzieć, że tylko otwierając
się, uwalniamy się od zablokowań wewnętrznych, od paraliżów serca. Pan, dając
nam siebie tak prosto jak chleb, zachęca nas również, abyśmy nie marnowali życia
goniąc  za  tysiącem  rzeczy  bezużytecznych,  które  powodują  uzależnienia  i
pozostawiają  we  wnętrzu  pustkę.  Eucharystia  gasi  w  nas  głód  rzeczy  i  rozpala
pragnienie służenia. Podnosi nas z wygodnego, siedzącego trybu życia, przypomina
nam, że jesteśmy nie tylko ustami, które trzeba nakarmić, ale także Jego rękami,
aby nakarmić bliźniego. Teraz należy pilnie zatroszczyć się o tych, którzy cierpią głód
pożywienia  i  godności,  tych,  którzy  nie  pracują  i  którym  trudno  uczynić  krok
naprzód. I trzeba zrobić to w sposób konkretny, tak jak konkretny jest Chleb, który
daje nam Jezus. Potrzeba prawdziwej bliskości,  potrzeba prawdziwych łańcuchów
solidarności. Jezus w Eucharystii staje się bliskim nas: nie zostawiajmy samymi tych,
którzy są blisko nas!

Drodzy Bracia i Siostry, kontynuujmy sprawowanie Pamiątki, uzdrawiającej naszą
pamięć – zapamiętajmy: uzdrowić pamięć, pamięć jest pamięcią serca – tą pamiątką
jest  Msza Święta.  Jest  to  skarb,  który należy umieścić  na pierwszym miejscu w
Kościele i w życiu. A jednocześnie odkryjmy na nowo adorację, która kontynuuje w
nas dzieło Mszy Świętej. Czyni nam dobrze, uzdrawia nas wewnętrznie. Zwłaszcza
obecnie, doprawdy jej potrzebujemy.



Jan Chrzciciel i solidarność Kościoła
Benedykt XVI, rozważanie przed modlitwą

„Anioł Pański”, Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca 2012

Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj, 24 czerwca, obchodzimy uroczystość

Narodzenia św.  Jana Chrzciciela.  Jan Chrzciciel
jest jedynym świętym, z wyjątkiem Najświętszej
Maryi Panny, którego narodziny obchodzone są
w liturgii,  a  to dlatego, że są one ściśle zwią-

zane z tajemnicą wcielenia Syna Bożego. Już będąc w matczynym łonie bowiem,
Jan  jest  prekursorem  Jezusa:  jego  cudowne  poczęcie  jest  zapowiedziane  przez
Anioła Maryi jako znak, że «dla Boga (...) nie ma nic niemożliwego» (Łk 1, 37), na
sześć miesięcy przed wielkim cudem, który daje nam zbawienie — zjednoczeniem
Boga z człowie-kiem przez działanie Ducha Świętego. Cztery Ewangelie podkreślają
wielkie  znacze-nie  postaci  Jana  Chrzciciela,  jako  proroka,  który  zamyka  Stary
Testament i  rozpo-czyna Nowy,  wskazując  na  Jezusa  z  Nazaretu jako  Mesjasza,
Pomazańca Pańskiego. Faktycznie sam Jezus będzie mówił o Janie w ten sposób:
«On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby
przygotował Ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast
nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim
większy jest niż on» (Mt 11, 10-11).

Ojciec Jana, Zachariasz — mąż Elżbiety, krewnej Maryi — był kapłanem Starego
Przymierza. Nie uwierzył od razu w zapowiedź ojcostwa, którego już się nie spodzie-
wał i dlatego pozostał niemy, aż do dnia obrzezania dziecka, któremu wraz z żoną
nadali imię wskazane przez Boga, czyli Jan, co oznacza «Pan sprawia łaskę». Pod
natchnieniem Ducha Świętego, Zachariasz tak mówił o misji swego syna: «A i ty,
dziecię,  prorokiem  Najwyższego  zwać  się  będziesz,  bo  pójdziesz  przed  Panem
przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez
odpuszczenie mu grzechów» (Łk 1, 76-77). To wszystko ujawniło się trzydzieści lat
później, kiedy Jan chrzcił w Jordanie i wzywał ludzi do przygotowania się, poprzez
ten znak pokuty, na bliskie przyjście Mesjasza, które objawił mu Bóg podczas jego
pobytu na Pustyni  Judejskiej.  Dlatego został  nazwany «Chrzcicielem»,  czyli  tym,
który udziela  chrztu  (por.  Mt 3,  1-6).  Kiedy pewnego dnia  sam Jezus przyszedł
z Nazaretu, żeby przyjąć chrzest, Jan początkowo odmówił, ale potem zgodził się
i ujrzał Ducha Świętego, który spoczął na Jezusie i usłyszał głos Ojca Niebieskiego,
który głosił,  że jest On Jego Synem (por. Mt 3, 13-17). Ale jego misja nie była
jeszcze zakończona: wkrótce potem miał  poprzedzić  Jezusa także w gwałtownej
śmierci: Jan został ścięty w więzieniu króla Heroda, i w ten sposób złożył pełne
świadectwo o Baranku Bożym, którego jako pierwszy rozpoznał i publicznie wskazał.

Drodzy przyjaciele, Panna Maryja pomogła swej starszej krewnej Elżbiecie, gdy
nosiła w swym łonie Jana. Niech Ona pomaga wszystkim naśladować Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego, którego Chrzciciel głosił z wielką pokorą i prorockim zapałem.



INTENCJE MSZALNE
17:30 Nabożeństwo czerwcowe (w niedzielę o 16:30)
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
Poniedziałek 22.06
18:00 Bierzmowanie

1.) W intencji bierzmowanych i ich rodzin
2.) † Adelę Suchanek od rodziny Biernackich

20:00 Msza św. ze św. Janem Pawłem II
21:00 Różaniec św. ze św. Janem Pawłem II
Wtorek 23.06
17:00 O zdrowie i Bożą opiekę dla Marii Tubek
18:00 † Andrzeja Trzepizura od Gazdów i Ściubidłów
Środa 24.06 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7:00 † Władysława Kłaka od Zakładu Pogrzebowego „Gibert”
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 Ireneusza i ks. Andrzeja Kuliberdy
5.) O dobre przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św.
6.) † Antoniego Kuleja
7.) † Stanisława Dobosza
8.) † Henryka Kędziorę (19 r.), Anastazję, Wiktorię i Józefa Biernackich
9.) † Waldemara Pawelaka od rodziców
10.) † Jana Skwarę ( 18 r.) 
11.) † Piotra Męclika (20 r.)

Czwartek 25.06
7:00 † Waldemara Pawelaka od uczestników pogrzebu
18:00 † Andrzeja Trzepizura od brata Zenona z rodziną
Piątek 26.06
8:00 Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie roku szkolnego za całą 

społeczność Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej
17:00 † Władysława Kłaka od chrześniaka Łukasza z rodziną
18:00 † Andrzeja Szydło (1 r.)
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (do 21:30)



Sobota 27.06 
9:00 † Władysława Kłaka od Tomasza Śledzikowskiego
16:30 O Boże błogosławieństwo dla Zdzisławy i Zbigniewa w 25. rocznicę ślubu
18:00 † Cecylię, Władysława, Annę, Elizę, Bronisława i Stanisławę Paruzelów, 

Marię, Władysławę i Jana Rajców, Ewę i Janusza Bieleniów
Niedziela 28.06 – XIII Niedziela w Ciągu Roku
7:30 † Teodorę, Józefa i Henrykę Kożuchów, Cecylię i Franciszka Chudych

w rocznicę ich śmierci
10:00 † Aleksego Parkitnego, Juliannę i Franciszka Parkitnych
12:00 Za parafian
17:00 † Tadeusza Nogę (2 r.)

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

