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

„Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.”

(Ps 89, 16)

Czy Twoja rodzina jest częścią Ludu Bożego, który
umie  się  cieszyć?  Życie  w  prawdzie  jest  podstawą
trwałej radości w Tobie i wokół Ciebie. 

Ruszajmy  zatem  w  wakacyjne  wieczory  i  dłuższe
poranki z Pismem św. w ręku i dobrą książką, najlepiej
autorstwa któregoś ze świętych. Oni odkryli  prawdę i
żyli nią, a przez to byli szczęśliwi. I spędzajmy czas z tymi, którzy kochają Jezusa.

ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Drodzy  młodzi,  prośmy  o  łaskę  nowego  serca  za  wstawiennictwem
waszego  patrona  #świętegoLudwikaGonzagi,  odważnego  młodzieńca,
który nie cofnął się nigdy przed służbą innym, aż do oddania życia w
opiece  nad chorymi  dotkniętymi  epidemią  dżumy.  Niech  Pan  odmieni

nasze  serce!”  „W  Ewangelii  tej  niedzieli  (Mt  10,  26-33)  Jezus  zaprasza  nas  do
wyzbycia  się  strachu,  do  bycia  mocnymi  i  ufnymi  wobec  życiowych  wyzwań,
ponieważ,  także  pokonując  przeszkody,  nasze  życie  pozostaje  niewzruszenie  w
rękach Boga, który kocha nas i czuwa nad nami.” (21.06) „Otrzymaliśmy Słowo Boże
jako Słowo życia, które przemienia, odnawia, nie osądza by potępić, lecz uzdrawia.
Jego celem jest przebaczenie. Słowo, które jest światłem na naszej drodze!” (22.06)
„Bóg  stworzył  nas,  byśmy  trwali  w  jedności,  w  braterstwie.  Dziś  w  sposób
szczególny widzimy, jak złudne jest koncentrowanie się na sobie samym, budowanie
społeczeństwa  na  indywidualizmie.   Bądźmy  jednak  ostrożni.  Kiedy  skończy  się
kryzys,  ponownie  możemy  ulec  temu  złudzeniu.”  (23.06)  „Narodzenie  świętego
#JanaChrzciciela ze starszych już rodziców uczy nas, że Bóg nie jest zależny od
naszych kalkulacji ani od naszych ograniczonych ludzkich zdolności. Trzeba nauczyć
się zaufania i milczenia wobec tajemnicy Boga oraz kontemplacji w pokorze i ciszy
jego dzieła.” „#Modlitwa rodzi się z przekonania, że życie nie jest czymś co spływa
po nas, jak woda po kaczce, ale jest zdumiewającą tajemnicą, która rozbudza w nas



poezję, muzykę, wdzięczność,  uwielbienie, lub też lamentację, błaganie.” (24.06)
„Rozpocznijmy od nowa, bazując na wielu świadectwach bezinteresownej miłości,
które w tych miesiącach nauczyły nas, jak bardzo potrzebujemy bliskości, opieki,
poświęcenia,  by  ożywiać  braterstwo  i  poczucie  wspólnoty  obywatelskiej.  W  ten
sposób  wyjdziemy  z  tego  kryzysu  umocnieni.”  (25.06)  „Tylko  ktoś,  kto  patrzy
sercem, widzi dobrze, gdyż potrafi “zobaczyć wnętrze”: osobę ponad jej błędami,
brata  ponad  jego  słabościami,  nadzieję  w  trudnościach,  Boga  we  wszystkim.”
(26.06)  „Jeśli  szukasz  sensu  życia  i  nie  znajdując  go,  rzucasz  się  w  „miłość
zastępczą”, taką jak bogactwo, kariera, przyjemność, jakieś uzależnienie, pozwól, by
spojrzał na ciebie Jezus, a odkryjesz, że jesteś od zawsze kochany.” (27.06)

Papieska intencja powszechna na lipiec 2020: Nasze rodziny
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Gratulujemy młodzieży pięknego przygotowania się do bierzmowania i godnego

przeżycia obrzędu. Dziękujemy rodzicom, chrzestnym, świadkom i rodzinie za
świadectwo wiary i miłości do Boga. Ks. Biskupowi Andrzejowi za piękną Mszę
św. i słowo Boże.

2. Gronu pedagogicznemu i dzieciom oraz rodzicom i wszystkim zaangażowanym
w zdalne nauczanie życzymy zasłużonego obfitego odpoczynku i owoców dzi-
siejszej wspólnej modlitwy.

3. Dziś, w 13. Niedzielę w Ciągu Roku, prosimy Ojca szczególnie o łaską wyjścia
z ciemności błędów i życia według Bożej prawdy.

4. Jutro  będziemy przeżywali  ważną uroczystość  św.  Apostołów Piotra  i  Pawła,
a podczas Mszy św. będziemy składali ofiarę, jak co roku, na Stolicę Apostolską
i dzieła miłosierdzia Ojca Świętego. Nasz udział we Mszy św. jest znakiem wiary
w Kościół, któremu na ziemi przewodzi następca św. Piotra, czyli Biskup Rzymu.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Jest to
też, jak zwykle, czas nawiedzenia przez Jezusa chorych i starszych.

6. W piątek będziemy obchodzili święto św. Tomasza Apostoła.
7. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się pół godziny

przed ostatnią Mszą św. do końca czerwca, czyli do najbliższego wtorku.
8. W najnowszym numerze Niedzieli polecamy ciekawe artykuły o pielgrzymowaniu

oraz tekst o nauczaniu domowym.
9. W  Oblubieńcu  zawarto  obszerne fragmenty  homilii  św.  Jana Pawła II  z  uro-

czystości św. Piotra i Pawła oraz katechezę Benedykta XVI o św. Tomaszu.
10. Bóg zapłać tym, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o potrzeby kościoła

parafialnego. Na renowację kościoła i bieżące potrzeby Halina Matyja i dwóch
ofiarodawców anonimowych złożyło w sumie 400 zł. Rodzina Hadrianów złożyła
ofiarę na ołtarz św. Jana Pawła II.

11. We wtorek odszedł od nas do Ojca śp. Jan Marchwiński z ul. Długiej, l. 75. Wie-
czny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

12. Módlmy się przez świętych patronów Ojczyzny/., o dobre wybory dla Polaków.



Służmy jedności uczniów Chrystusa
św. Jan Paweł II

obszerne fragmenty homilii z uroczystości
św. Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2003 

1 «Pan stanął przy mnie i  wzmocnił mnie»
(2 Tm 4, 17).

Tak  św.  Paweł  opisuje  Tymoteuszowi
doświadczenie,  jakie  przeżył  w  rzymskim

więzieniu. Słowa te można jednak odnieść do całej działalności misyjnej Apostoła
Narodów,  a  także  do  działalności  Piotra.  Potwierdza  to  odczytany  w  dzisiejszej
liturgii fragment z Dziejów Apostolskich, który opisuje cudowne uwolnienie Piotra
z więzienia Heroda oraz od grożącego mu wyroku śmierci.

Pierwsze i drugie czytanie ukazują zatem opatrznościowy plan Boga wobec tych
dwóch Apostołów. Sam Pan będzie ich prowadził, by wypełnili swą misję, co nastąpi
właśnie w Rzymie, gdzie ci Jego wybrani oddadzą za Niego życie, użyźniając swą
krwią Kościół.

2.  «Stali  się  przyjaciółmi  Boga»  (Antyfona  na  wejście).  Przyjaciele  Boga!
Określenie «przyjaciele» jest bardzo wymowne, jeśli  pomyślimy o słowach, jakie
padły z ust Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: «Już was nie nazywam sługami...
— mówił — ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego» (J 15, 15).

Piotr  i  Paweł są «przyjaciółmi  Boga» w znaczeniu wyjątkowym, ponieważ pili
z Pańskiego kielicha. Obydwu Chrystus zmienił imiona, w chwili gdy powoływał ich
na swoją służbę: Szymona nazwał Kefasem, czyli «skałą», od czego pochodzi imię
Piotr; Szawłowi dał imię Paweł, co oznacza «mały». W dzisiejszej prefacji występują
obok siebie: «Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów
założył  pierwszy  Kościół.  Paweł  otrzymał  łaskę  jasnego rozumienia  prawd wiary
i stał się nauczycielem narodów pogańskich».

3.  «Od  wszelkiej  trwogi  Pan  Bóg  mnie  wyzwolił»  (refren  psalmu
responsoryjnego). Gdy przyglądamy się powołaniu i losom apostołów Piotra i Pawła,
widzimy, że zadania apostolskie i misyjne zostały im powierzone odpowiednio do
głębi ich nawrócenia. Wypróbowani przez gorzkie doświadczenie nędzy człowieka,
zostali wyzwoleni przez Pana.

Dzięki  upokorzeniu,  jakiego  doznał  zapierając  się  Chrystusa,  i  gorzkim łzom,
które  oczyściły  go  wewnętrznie,  Szymon  stał  się  Piotrem,  czyli  «skałą»,  został
utwierdzony mocą Ducha i trzykrotnie wyznał swą miłość Jezusowi, który polecił
mu, by pasł Jego owce (por. J 21, 15-17).

Doświadczenie Pawła było podobne: ten Pan, którego on prześladował (por. Dz
9,  5),  powołał  go  swoją  łaską  (por.  Ga 1,  15),  «oświecając  go» na  drodze  do
Damaszku. W ten sposób uwolnił go od uprzedzeń, radykalnie przemienił i uczynił
z niego «narzędzie wybrane», by zaniósł Jego imię do pogan (por. Dz 9, 15).

W ten sposób obaj stali się «przyjaciółmi Pana». […]
Jako Biskup Rzymu i Następca Piotra raz jeszcze wyrażam dzisiaj, na zakończenie



tej  wymownej  uroczystości,  moją  pełną  gotowość  służenia  komunii  wszystkich
uczniów Chrystusa. Pomagajcie mi, drodzy bracia i siostry, nieustannie wspierając
waszymi  modlitwami.  Proście,  by  wstawiali  się  za  mną  w niebie  Maryja,  Matka
Kościoła, oraz święci apostołowie Piotr i Paweł.

Niech  Bóg  pozwoli  nam wypełnić  misję,  którą  nam powierzył,  w  doskonałej
wierności aż do ostatniego dnia, abyśmy utwierdzeni Jego miłością, stanowili jedno
serce i jedną duszę.

Katecheza o św. Tomaszu Apostole
Benedykt XVI

Audiencja generalna, 27 września 2006 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Kontynuując  nasze  spotkania

z wybranymi bezpośrednio przez
Jezusa dwunastoma apostołami,
dzisiaj  skupiamy  uwagę  na
Tomaszu.  Zawsze  wymieniany
w  czterech  spisach  występują-
cych  w  Nowym  Testamencie,
w  pierwszych  trzech  Ewange-
liach stawiany jest  przy  Mateu-
szu  (por.  Mt  10,  3;  Mk  3,  18;

Łk 6, 15), natomiast w Dziejach Apostolskich występuje obok Filipa (por. Dz 1, 13).
Jego imię pochodzi od hebrajskiego rdzenia ta'am, co znaczy «parzysty, bliźniak».
Istotnie,  Ewangelia  św.  Jana  wielokrotnie  nazywa  go  przydomkiem  «Didymos»
(por.  J  11,  16;  20,  24;  21,  2),  co  w języku greckim znaczy właśnie «bliźniak».
Nie jest jasne, dlaczego otrzymał ten przydomek.

Przede wszystkim czwarta Ewangelia dostarcza nam kilku informacji, kreślących
pewne znaczące rysy jego osobowości. Pierwsza dotyczy zachęty, z jaką zwrócił się
on do pozostałych apostołów, kiedy Jezus w krytycznym momencie swego życia
postanowił  udać się do Betanii,  aby wskrzesić  Łazarza,  zbliżając się  tym samym
niebezpiecznie  do  Jerozolimy (por.  Mk 10,  32).  Wtedy to  Tomasz  powiedział  do
współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć» (J 11, 16). Ta jego
determinacja, by iść za Mistrzem, jest naprawdę przykładna i jest dla nas cenną
nauką:  ukazuje  całkowitą  gotowość  przylgnięcia  do  Jezusa  aż  do  utożsamienia
własnego  losu  z  Jego  losem  i  pragnienia  podzielenia  z  Nim  najwyższej  próby
śmierci.  Rzeczywiście,  najważniejsze jest to,  by nigdy nie oddalić się od Jezusa.
Skądinąd Ewangelie używają słowa «pójść za» na oznaczenie, że gdzie On idzie,
tam powinien pójść również Jego uczeń. Wtedy życie chrześcijańskie określane jest
jako życie z Jezusem Chrystusem, życie, które spędza się razem z Nim. Św. Paweł
pisze  coś  podobnego,  kiedy  zapewnia  chrześcijan  w  Koryncie:  «pozostajecie
w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie» (2 Kor 7, 3). To co
zachodzi między apostołem i grupą chrześcijan, powinno oczywiście w pierwszym



rzędzie  odnosić  się  do  relacji  między  chrześcijanami  i  Jezusem:  razem umrzeć,
razem żyć, przebywać w Jego Sercu, tak jak On przebywa w naszym.

Drugie  wystąpienie  Tomasza  widzimy  podczas  Ostatniej  Wieczerzy.  Wtedy  to
Jezus, zapowiadając swoje bliskie odejście, mówi, że idzie przygotować miejsce dla
uczniów, by także oni byli tam, gdzie On, i dodaje: «Znacie drogę, dokąd Ja idę»
(J 14, 4). Wtedy Tomasz reaguje słowami: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak
więc możemy znać drogę?» (J 14, 5). W rzeczywistości to pytanie Tomasza ukazuje
raczej niski poziom jego rozumienia. Jednak te słowa stają się dla Jezusa okazją, by
wypowiedzieć  znaną  formułę:  «Ja  jestem drogą  i  prawdą,  i  życiem» (J  14,  6).
A zatem pierwotnie zostaje to objawione Tomaszowi, lecz to objawienie dotyczy nas
wszystkich i  w każdej  epoce.  Za każdym razem, kiedy słyszymy lub czytamy te
słowa,  możemy stanąć w duchu obok Tomasza i  wyobrazić  sobie,  że Pan mówi
również  do nas,  podobnie jak rozmawiał  z  nim.  Jednocześnie jego pytanie daje
także i nam prawo, jeśli tak można powiedzieć, proszenia Jezusa o wyjaśnienia. My
często Go nie rozumiemy.  Miejmy odwagę powiedzieć: nie rozumiem Cię,  Panie,
wysłuchaj  mnie,  pomóż  mi  zrozumieć.  W  ten  sposób,  ze  szczerością,  będącą
prawdziwym sposobem modlitwy, rozmawiania z Jezusem, wyrażamy naszą znikomą
zdolność  pojmowania,  a  jednocześnie  przyjmujemy  pełną  ufności  postawę
człowieka, który oczekuje światła i siły od Kogoś, kto może mu je dać.

Bardzo znany i przysłowiowy wręcz jest epizod z niewiernym Tomaszem, który
miał miejsce osiem dni po zmartwychwstaniu. Tomasz w pierwszej chwili nie wierzy,
że  Jezus  ukazał  się  pod jego nieobecność,  i  mówi:  «Jeżeli  na  rękach  Jego nie
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie
włożę w bok Jego, nie uwierzę» (J 20, 25). W gruncie rzeczy z tych słów przebija
przekonanie, że odtąd Jezus jest rozpoznawalny nie tyle z twarzy, lecz po ranach.
Tomasz  uważa,  że  oznakami  określającymi  tożsamość  Jezusa  są  teraz  przede
wszystkim rany, które ukazują, do jakiego stopnia nas umiłował. Co do tego apostoł
się nie myli. Jak wiemy, po ośmiu dniach Jezus znów pojawia się wśród uczniów,
i tym razem Tomasz jest obecny. Jezus mówi mu: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje  ręce.  Podnieś  rękę  i  włóż  w  mój  bok,  i  nie  bądź  niedowiarkiem,  lecz
wierzącym» (J 20,  27). Tomasz reaguje najwspanialszym wyznaniem wiary, jakie
znajdujemy w całym Nowym Testamencie: «Pan mój i Bóg mój!» (J 20, 28). Św.
Augustyn  tak  komentuje  to  zdarzenie:  Tomasz  «widział  i  dotykał  człowieka,  ale
wyznawał swoją wiarę w Boga, którego nie widział ani nie dotykał. A to, co widział
i czego dotykał, prowadziło go do wiary w to, w co do tej pory wątpił» (In Iohann.,
121, 5). Ewangelista przytacza dalej ostatnie słowa Jezusa skierowane do Tomasza:
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie-
rzyli» (J 20, 29). To zdanie możemy wypowiedzieć również w czasie teraźniejszym:
«Błogosławieni, którzy nie widzą, a wierzą». W każdym razie Jezus formułuje tu
podstawową zasadę dla chrześcijan,  którzy przyjdą po Tomaszu, a więc dla  nas
wszystkich. Warto zwrócić uwagę, jak inny Tomasz, wielki  średniowieczny teolog
z Akwinu, łączy tę formułę błogosławieństwa z inną formułą, pozornie przeciwną,
przekazaną  przez  Łukasza:  «Szczęśliwe  oczy,  które  widzą  to,  co  wy  widzicie»
(Łk 10, 23). Ale Akwinata komentuje: «O wiele większa jest zasługa tego,kto wierzy



nie widząc, niż tego, kto wierzy widząc» (In Johann. XX lectio, VI, § 2566). Istotnie,
List do Hebrajczyków, przywołując cały szereg starożytnych patriarchów biblijnych,
którzy  wierzyli  w  Boga,  nie  widząc  spełnienia  Jego obietnic,  określa  wiarę  jako
«porękę tych dóbr, których się spodziewamy, dowód tych rzeczywistości, których nie
widzimy»  (por.  11,  1).  Epizod  z  apostołem  Tomaszem  jest  dla  nas  ważny
przynajmniej z trzech racji: po pierwsze, ponieważ nas umacnia, gdy doznajemy
niepewności;  po  drugie,  ponieważ  pokazuje  nam,  że  każda  wątpliwość  może
prowadzić  do  jasnej  odpowiedzi,  wykraczającej  ponad  wszelkie  niepewności;
i wreszcie, ponieważ słowa skierowane do niego przez Jezusa przypominają nam
o prawdziwym sensie  dojrzałej  wiary  i  zachęcają  nas,  byśmy pomimo trudności
trwali na naszej drodze w bliskości z Nim.

Ostatnia  wzmianka  o  Tomaszu  znajduje  się  w  czwartej  Ewangelii,
przedstawiającej  go  jako  świadka  Zmartwychwstałego  w  późniejszym  epizodzie
cudownego  połowu  ryb  w  Jeziorze  Tyberiadzkim  (por.  J  21,  2).  Przy  tej  okazji
wymieniony  jest  nawet  zaraz  po  Szymonie  Piotrze:  jest  to  oczywisty  znak,  że
Tomasz odgrywał znaczną rolę w środowisku pierwszych wspólnot chrześcijańskich.
Istotnie,  jego  imieniem  zostały  później  opatrzone  Dzieje  i Ewangelia  Tomasza,
obydwa teksty  apokryficzne,  ale  w  każdym razie  ważne  dla  badania  początków
chrześcijaństwa.  Przypomnijmy  na  koniec,  że  zgodnie  ze  starożytną  tradycją,
Tomasz najpierw głosił Ewangelię w Syrii i Persji (tak twierdzi Orygenes, cytowany
przez  Euzebiusza  z  Cezarei  w:  Hist.  eccl.,  3,  1),  a  następnie  udał  się  aż  do
zachodnich Indii (por. Dzieje Tomasza, 1-2 i 17 nn.), skąd chrześcijaństwo dotarło
potem  do  południowych  Indii.  W  tej  perspektywie  misyjnej  kończymy  naszą
refleksję, ufając, że przykład Tomasza będzie coraz bardziej umacniał naszą wiarę
w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego Boga.

INTENCJE MSZALNE
Codziennie do wtorku

17:30 Nabożeństwo czerwcowe (w niedzielę o 16:30)

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 Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie roku szkolnego za całą 

społeczność Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej
17:00 † Tadeusza Nogę (2 r.)

Poniedziałek 29.06 – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
17:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę odnowy oraz zdrowie duszy i ciała

dla Witolda z ok. 50 urodzin
18:00 † Piotra i Zofię Oparaczów, Mariannę i Jana Paturejów, Jana i Mariannę 

Pasieków



Wtorek 30.06
18:00 † Henryka Solucha (21 r.), Annę i Antoniego Soluchów, Bronisławę, 

Wincentego i Mariana Kwiędaczów

Środa 1.07 
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
5.) O dobre przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św.
6.) † Józefę (r.), Władysława, Antoniego, Zenona i Zdzisława Płusów, Annę 

i Antoniego Płusów
7.) † Mariannę (6 r.) i Juliana Francików
8.) † Jana Strzelczyka (2 r.), Ryszarda, Władysławę i Franciszka Strzelczy-

ków, Stanisławę, Ludwika, Kazimierza, Pawła, Annę i Wojciecha 
Kożuchów, Helenę Paturej, Józefa, Zofię, Józefę i Stanisława Janików

9.) † Henrykę Kożuch (6 r.), Teodorę i Józefa Kożuchów, Katarzynę i 
Franciszka Strózików

10.) † Zofię Pasieka( 6 r.), Genowefę i Antoniego Mików, Stanisławę, 
Ignacego i Dominika Pasieków, Honoratę Łabuza

11.) † Waldemara Pawelaka od rodziców
12.) † Józefa Walkosza od Zofii Tekieli z rodziną z Bańskiej Niżnej
13.) † Edmunda (4 r.), Stanisławę i Walentego Kałów, Pelagię, 

Konstantego i Zdzisława Gębusiów, Krystynę i Józefa Muskałów
i Hanię Wieczorek

Czwartek 2.07 – pierwszy czwartek miesiąca
18:00 † Pawła Piśniaka

Modlitwa o święte powołania kapłańskie i zakonne 
oraz za realizujących powołanie

Piątek 3.07 – święto św. Tomasza, Apostoła, pierwszy piątek miesiąca
7:00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
18:00 † Leona i Józefę Lamik (25 r.), Edwarda i Zdzisława Lamik, Elżbietę i Jana 

Pisulów, Aleksandra Krysiaka, Annę Kasprzyk, Józefę Różańską
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (do 21:30)

Sobota 4.07 – pierwsza sobota miesiąca 
9:00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
† Weronikę (r.) i Władysława Florków, Halinę Jeziorowską

18:00 † Piotra (20 r.) i Ewę Zająców, Edwarda, Katarzynę i Marcina Lamików, 
Bolesława Kozieł, Leokadię Wojciechowską i zmarłych z tych rodzin



Niedziela 5.07 – XIV Niedziela w Ciągu Roku
7:00 Wypominki
7:30 Msza św. za zmarłych wymienionych w wypominkach rocznych
10:00 † Marcina (17 r.) i Władysławę Gębusiów, Kazimierza Paludkiewicza
12:00 O Boże błogosławieństwo dla Miłosza Kostrzewy, jego rodziców

i chrzestnych z okazji chrztu św.
17:00 † Edwarda Kulę od przyjaciół rodziny

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

