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

„Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.” (Ps 86, 5a)
Coraz bardziej zachwycam się miłosierdziem Boga, które

ma  dla  mnie.  Ojciec  znając  całą  obrzydliwość  moich
grzechów  i  niewdzięczności,  moją  obojętność  na  Niego
udzielił mi łaski wiary, nadziei i miłości. Teraz to ja już bardzo
ich  pragnę  i  proszę  o  pomnożenie  ich  we  mnie,  ale  od
początku  tak  nie  było.  Pamiętam  ten  czas  i  dlatego  tak
bardzo wzrusza mnie miłość Boża. Ostatnio szczególnie Bogu dziękuję za nadzieję,
że kiedyś otworzę się całkiem na łaskę wyrwania z mojego serca i życia wszystkich
chwastów, które wpuściłem przez grzech. ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Św.  Benedykcie,  patronie  Europy,  pokaż  nam  współczesnym
chrześcijanom,  że  z  wiary  zawsze  wypływa  radosna  nadzieja,  zdolna
przemienić świat.” (11.07) „Ewangelia na dziś (Mt 13, 1-23) mówi, że
Słowo Boże jest ziarnem owocnym i  skutecznym, a Bóg szczodrze je

rozsiewa.  Jeśli  chcemy,  możemy  stać  się  żyzną  glebą,  troskliwie  uprawianą
i pielęgnowaną, aby doprowadzić ziarno Słowa do dojrzałości. To, czy  przyniesie
owoc zależy od nas.” (12.07) „W dniu sądu nie będziemy sądzeni za nasze idee, ale
za współczucie, które mieliśmy.” (14.07) „Matka Boża z Góry Karmel, nasza Matka,
niech pomoże nam, byśmy mieli  ręce  niewinne i  serce  czyste,  nie kłamali  i  nie
mówili  nic przeciw bliźniemu. W ten sposób będziemy mogli wejść na górę Pana
i otrzymać Jego błogosławieństwo, sprawiedliwość i zbawienie.” (16.07)

ŚWIĘTA MYŚL OD ŚWIĘTYCH:
„Panie! Przyjdź szybko i rozjaśnij noc. Tak tęsknię do Ciebie, jak tęsknią
umierający. Powiedz mojej duszy, że nic nie dzieje się bez Twego przy-
zwolenia, a na co Ty przyzwalasz nie pozostanie bez pocieszenia. O Jezu, Synu Boży,
który  stałeś  cichy  przed  swymi  sędziami,  nałóż  więzy  na  mój  język,  dopóki  nie
przemyślę, co i jak mam mówić. Wskaż mi drogę i spraw, abym była gotowa po niej
kroczyć.  Niebezpiecznie  jest  zwlekać  i  niebezpiecznie  się  spieszyć.  Odpowiedz  na
moje  błaganie  i  wskaż  mi  drogę.  Przychodzę do  Ciebie  jak  zraniony człowiek  do
lekarza w poszukiwaniu pomocy. Udziel mi Panie, pokoju serca! Amen.” (św. Brygida)



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś, w 16. Niedzielę w Ciągu Roku, prosimy Ojca, aby pomnażał w nas wszy-

stkich dary wiary, nadziei i miłości, bo one bardzo pomagają w wypełnianiu Jego
woli w codziennym życiu.

2. Gratulujemy  rodzinom,  a  szczególnie  dzieciom,  które  pięknie  przeżyły  swoją
Pierwszą Komunię  św.  i  biały  tydzień.  Dziś  towarzyszymy modlitwą wspólno-
tową, rodzinną i osobistą rodzinom trzeciej grupy dzieci. Niech Bóg wszystkim
da  odwagę  i  łaskę  wiary  konsekwentnej  w  służbie  Jezusowi  na  co  dzień.
Dziękujemy tym, którzy uporządkowali otoczenie kościoła.

3. W środę będziemy obchodzili  święto św.  Marii  Magdaleny,  wiernej  uczennicy
Chrystusa  Pana,  która  była  przy  Jego  śmierci  i  pierwsza  ujrzała  Go  po
zmartwychwstaniu.  W tym dniu, 22.  miesiąca,  wyjątkowo nie będzie osobnej
Mszy św. ku czci św. Jana Pawła II. Eucharystia przy jego relikwiach odbędzie
się  o  18:00.  Po  niej  podejmiemy  adorację  Najświętszego  Sakramentu,  a  od
19:30 nabożeństwo różańcowe ze św. Janem Pawłem II.

4. We  czwartek  przypada  święto  patronalne  Europy  –  św.  Brygidy,  zakonnicy,
patronki Europy, a w piątek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy, pięknej kobiety.

5. Od piątku do niedzieli odbędą się w naszej parafii rekolekcje zamknięte, czyli dla
tych, którzy wcześniej zgłosili chęć udziału, pod tytułem „Tajemnice Królestwa –
rekolekcje dla uczniów Chrystusa”. Są one przeznaczone dla dorosłych. 

6. W sobotę będziemy przeżywali święto św. Jakuba Apostoła, który był świadkiem
głównych cudów Jezusa. Jest to też dzień wspomnienia św. Krzysztofa, patrona
kierowców. Dlatego w niedzielę  za tydzień po każdej  Mszy św.  odbędzie się
błogosławieństwo kierowców i wszelkich pojazdów drogowych.

7. W  najnowszym  numerze  Niedzieli polecamy  artykuł  o  tym,  dlaczego
w małżeństwie „Wierzącym żyje się łatwiej” oraz artykuł przedstawiający myśli
Papieża Franciszka o gender i homoseksualizmie oraz o tym, jaka jest recepta na
zdrową rodzinę.

8. W  Oblubieńcu  znajdziemy między innymi katechezę św. Jana Pawła II zatytu-
łowaną „Świadczyć o Bogu Ojcu – chrześcijańska odpowiedź na ateizm” oraz
tekst o św. Krzysztofie.

9. Bóg zapłać tym, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o potrzeby kościoła
parafialnego. Na renowację i bieżące potrzeby kościoła Janina Kowalska i ofiaro-
dawca  anonimowy  złożyli  w  sumie  250  zł,  a  druga  grupa  dzieci  pierwszo-
komunijnych złożyła 450 zł na ołtarz św. Jana Pawła II do naszego kościoła.

10. Jutro w Krakowie odbędzie się pogrzeb śp. Jerzego Depo, brata Księdza Arcy-
biskupa Metropolity, Wacława Depo. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Świadczyć o Bogu Ojcu
– chrześcijańska odpowiedź na ateizm

św. Jan Paweł II, katecheza z 14 kwietnia 1999 r.
1. Religijna orientacja człowieka wiąże się z faktem, że jest on
stworzeniem i dlatego właśnie tęskni za Bogiem, który go stwo-



rzył na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 2, 17). Sobór Watykański II uczy, że:
«Osobliwą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do uczestniczenia w
życiu  Boga.  Człowiek  już  od  swego  początku  za-praszany  jest  do  rozmowy  z
Bogiem: istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości
zachowuje, a żyje w pełni wedle prawdy, gdy dobro-wolnie uznaje ową miłość i
powierza się swemu Stwórcy» (Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 19).

Drogą prowadzącą ludzi do
poznania Boga Ojca jest Jezus
Chrystus,  Słowo,  które  stało
się  ciałem  i  które  przychodzi
do  nas  w  mocy  Ducha
Świętego.  Jak  podkreśliłem
w  poprzednich  katechezach,
tego  rodzaju  poznanie  jest
autentyczne  i  pełne,  jeśli  nie
sprowadza  się  do  poznania
czysto  intelektualnego,  lecz
obejmuje całe życie człowieka.
Powinien  on  odpowiedzieć
Ojcu  wiarą  i  miłością,  zacho-
wując  świadomość,  że  zanim
my  poznaliśmy,  zostaliśmy
przez  Niego  poznani  i  umiło-
wani (por. Ga 4, 9; 1 Kor 13, 12; 1 J 4, 19).

Niestety, ta głęboka i żywotna więź z Bogiem, nadwerężona od samego początku
dziejów z powodu winy prarodziców, przeżywana jest przez człowieka w sposób
niekonsekwentny i sprzeczny, zagraża jej zwątpienie i często zostaje zerwana przez
grzech.  W  epoce  współczesnej  pojawiły  się  szczególnie  niszczycielskie  formy
ateizmu «teoretycznego» i «praktycznego» (por. Fides et ratio, 46-47). Szczególnie
widoczne  są  tragiczne  skutki  sekularyzmu  i  jego  obojętności  wobec  spraw
ostatecznych i wiary — faktycznie wyraża on bowiem model człowieka całkowicie
pozbawionego odniesienia do Transcendencji. Ateizm «praktyczny» staje się zatem
gorzką  i  konkretną  rzeczywistością.  Prawdą  jest,  że  występuje  on  zwłaszcza
w cywilizacjach bardziej  rozwiniętych ekonomicznie i  technicznie,  ale jego skutki
widoczne są również w regionach i kulturach wchodzących na drogę rozwoju.

2.  Trzeba wsłuchać się  w słowo Boże,  by  zrozumieć  sytuację  współczesnego
świata i odpowiedzieć na poważne problemy, jakie ona stawia.

Biorąc za punkt wyjścia Pismo Święte, natychmiast zauważamy, że nie wspomina
ono o ateizmie «teoretycznym», natomiast zwalcza ateizm «praktyczny». Psalmista
nazywa głupim tego, kto myśli: «Nie ma Boga» (Ps 14 [13], 1) i kto zgodnie z tym
postępuje:  «Oni  są  zepsuci,  ohydne  rzeczy  popełniają,  nikt  nie  czyni  dobrze»
(tamże). W innym psalmie zostaje potępiony «występny», który «pogardza Panem»
mówiąc: «Nie pomści; nie ma Boga» (Ps 10, 4).

Biblia nie tyle mówi o ateizmie co o bezbożności i bałwochwalstwie. Bezbożnym



i bałwochwalcą jest ten, kto zamiast Boga czci cały szereg wytworów ludzkich, uwa-
żanych fałszywie za boskie, żywe i aktywne. Bezsilności bożków oraz tych, którzy je
tworzą,  poświęcone  są  długie  wystąpienia  prorockie.  Z  polemicznym  zapałem
przeciwstawiają one próżność i nieprzydatność wyprodukowanych przez człowieka
bożków — mocy Boga, który stwarza i czyni cuda (por. Iz 44, 9-20; Jr 10, 1-16).

Nauka ta znajduje swój najpełniejszy wyraz w  Księdze Mądrości (Mdr 13-15),
która  ukazuje  drogę  poznania  Boga  na  podstawie  rzeczy  stworzonych,
przypomnianą później przez św. Pawła (por. Rz 1, 18-23). Być «ateistą» znaczy więc
nie znać prawdziwej natury rzeczywistości stworzonej, lecz ją absolutyzować i tym
samym przyjmować wobec niej postawę «bałwochwalczą», zamiast uważać ją za
ślad Stwórcy i drogę prowadzącą do Niego.

3.  Jak pokazuje historia,  ateizm może przybrać nawet formę nietolerancyjnej
ideologii. W ostatnich dwóch stuleciach pojawiły się prądy ateizmu teoretycznego,
które negowały Boga w imię rzekomej absolutnej autonomii człowieka lub przyrody
bądź nauki. Podkreśla to Katechizm Kościoła Katolickiego: «Często ateizm opiera się
na  błędnej  koncepcji  autonomii  ludzkiej,  która  posuwa  się  aż  do  odrzucania
jakiejkolwiek zależności od Boga» (n. 2126).

Ten  ateizm,  podniesiony  do  rangi  systemu,  dominował  przez  dziesięciolecia
tworząc iluzję, że dzięki usunięciu Boga, człowiek stanie się bardziej wolny z punktu
widzenia psychologicznego i społecznego. Zasadnicze zarzuty, wysunięte zwłaszcza
wobec Boga Ojca, opierały się na idei, że religia rzekomo stanowi dla ludzi wartość
natury  kompensacyjnej.  Po odrzuceniu  obrazu ojca  ziemskiego,  człowiek dorosły
przenosi  niejako  na  Boga swoją  potrzebę  ojca  pojętego  w szerszym sensie,  od
którego  z  kolei  należałoby  się  uwolnić,  ponieważ  blokuje  on  rzekomo  proces
dojrzewania istot ludzkich.

Jaką postawę przyjmuje Kościół wobec różnych form ateizmu oraz ich motywacji
ideologicznych?  Kościół  nie  lekceważy  poważnego  studium  psychologicznych
i  socjologicznych  składników  religii  jako  zjawiska,  ale  stanowczo  odrzuca
interpretację  religijności  jako  projekcji  ludzkiej  psychiki  lub  wytworu  warunków
społecznych.  Autentyczne  doświadczenie  religijne  nie  jest  bowiem  wyrazem
infantylizmu,  lecz  dojrzałym  i  wielkodusznym  przyjęciem  Boga,  który  zaspokaja
potrzebę  globalnego  sensu  życia  i  pozwala  odpowiedzialnie  działać  na  rzecz
lepszego społeczeństwa.

4. Sobór uznał, że do powstania ateizmu mogli przyczynić się wierzący, którzy nie
zawsze ukazywali wiernie oblicze Boga (por. Gaudium et spes, 19; KKK, 2125).

W  tej  perspektywie  najbardziej  przekonywającą  odpowiedzią  na  ateizm  jest
właśnie świadectwo o prawdziwym obliczu Boga Ojca. Oczywiście, nie oznacza to,
że  prawidłowe  przedstawienie  motywów  natury  racjonalnej,  które  prowadzą  do
uznania Boga, staje się zbędne, ale przeciwnie — że jest konieczne. Niestety, racje
te są często przysłonięte przez uwarunkowania związane z grzechem i rozlicznymi
okolicznościami  typu  kulturowego.  Dlatego  też  drogą  najbardziej  skuteczną  jest
głoszenie Ewangelii wzbogacone o świadectwo rozumnej miłości (por.  Gaudium et
spes, 21), tak aby ludzie mogli zobaczyć dobroć Boga i stopniowo poznawać Jego



miłosierne oblicze.
Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:
Wszystkie katechezy obecne odnoszą się do przygotowania trzeciego millennium.

W tym ostatnim roku przygotowania nasza uwaga jest szczególnie skierowana ku
Ojcu. «Przez Syna w Duchu Świętym do Ojca» — taki jest kierunek, który Chrystus
nam nadał. «Wyszedłem od Ojca, przyszedłem na świat, teraz opuszczam świat i idę
do Ojca».

Nasza chrześcijańska wiara, nasza pobożność, życie duchowe, jest zwrócone do
żywego Boga, do Ojca, do którego prowadzi nas Chrystus.

Przeżyliśmy okres, w którym starano się nas oderwać od religii, okres ateizmu
teoretycznego i praktycznego marksizmu. Dzisiaj może pod inną postacią ten sam
ateizm powraca na ziemię polską i do polskich umysłów i serc. Starajmy się, ażeby
millennium,  drugie  tysiąclecie  narodzin  Chrystusa,  przywróciło  nam pewność  tej
drogi, którą On nas prowadzi: «w Duchu Świętym do Ojca». Chrystus ukrzyżowany i
zmartwychwstały! Tego życzę wszystkim moim rodakom zarówno tu zgromadzonym,
jak  też  żyjącym  w  Ojczyźnie  i  na  emigracji.  Niech  będzie  pochwalony  Jezus
Chrystus!

Patroni do poznania
Święty Krzysztof, męczennik

25 lipca

Imię  Krzysztof  wywodzi  się
z języka greckiego i oznacza ty-
le, co "niosący Chrystusa". O ży-
ciu św. Krzysztofa brak pewnych
wiadomości.  Według  później-
szych,  ale  prawdopodobnych

świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z pro-
wincji  rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza
Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych
patronów.

Najstarszym  dowodem  kultu  św.  Krzysztofa  z  Licji  jest  napis  z  roku  452,
znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci
Męczennika bazylice w Bitynii.  Dowodzi  to niezawodnie,  że w tym czasie Święty
odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana wzmianka, że
w synodzie w Konstantynopolu  w 536 roku brał  udział  niejaki  Fotyn z  klasztoru
św. Krzysztofa, co również potwierdza kult Męczennika. Papież św. Grzegorz I Wielki
(+  604)  pisze,  że  w  Taorminie  na  Sycylii  za  jego  czasów  istniał  klasztor  pod
wezwaniem św. Krzysztofa.

Z  powodu  braku  szczegółowych  informacji  o  św.  Krzysztofie,  średniowiecze
na  podstawie  imienia  "niosący  Chrystusa"  stworzyło  popularną  legendę  o  tym
świętym.  Według  niej  pierwotne  imię  Krzysztofa  miało  brzmieć  Reprobus



(z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się
za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi
panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo
boi  się  szatana,  wstąpił  w jego służbę.  Pewnego dnia przekonał  się  jednak,  że
szatan  boi  się  imienia  Chrystusa.  To  wzbudziło  w  nim  ciekawość,  kim  jest  ten
Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w służbę
Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął chrzest. Za pokutę i dla
zadośćuczynienia,  że  służył  szatanowi,  postanowił  zamieszkać  nad  Jordanem,
w miejscu,  gdzie woda była płytsza,  by przenosić na swoich potężnych barkach
pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.

Pewnej nocy usłyszał  głos  Dziecka,  które prosiło go o przeniesienie na drugi
brzeg. Kiedy je wziął  na ramiona, poczuł  ogromny ciężar,  który go przytłaczał  -
zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał
odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat".
Pan Jezus miał  mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie
fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św.
Krzysztofa.  Tradycja  miała  Reprobusowi  nadać  tytuł  "Krzysztofa",  czyli  "nosiciela
Chrystusa" (gr. Christoforos). Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa chrztu miał
mu przywrócić wygląd ludzki.

Św.  Krzysztof  jest  patronem Ameryki  i  Wilna;  siedzib  ludzkich i  grodów oraz
chrześcijańskiej  młodzieży,  kierowców,  farbiarzy,  flisaków,  introligatorów,
modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów
i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej
pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.

W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako
olbrzym przechodzący  przez  rzekę,  na  barkach  niesie  Dzieciątko  Jezus,  w  ręku
trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa.
Jego atrybuty to m.in.:  dziecko królujące na globie,  palma męczeńska, pustelnik
z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła. [za brewiarz.pl]

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 19.07 – XVI Niedziela w Ciągu Roku
7:30 † Lucynę i Adama oraz Czesława Myrdów
10:00 † Edwarda Kałę od chrześniaka Andrzeja z rodziną
12:00 O Boże błogosławieństwo dla Kalinki Drążek, jej rodziców i chrzestnych

z okazji chrztu św.
O Boże błogosławieństwo dla Jędrusia, jego rodziców i chrzestnej
O Boże błogosławieństwo z okazji 60. urodzin dla Wiesławy Oziembały od 

męża i dzieci z rodzinami
13:10 Pierwsza Komunia Święta – 3. grupa
17:00 † Józefę (r.), Franciszka, Lucjana i Janinę Kwiędaczów oraz zmarłych

z rodziny Kwiędaczów



Poniedziałek 20.07 
18:00 † Marię i Stefana Knopików, ich rodziców oraz Edwarda Pawłowskiego

Wtorek 21.07
17:00 † Zygmunta i Sabinę Tollów, Małgorzatę Stępień, Teresę, Henryka

i Eugeniusza Lamików

Środa 22.07 – święto św. Marii Magdaleny
18:00 Nowenna do św. Józefa

Msza św. przy relikwiach św. Jana Pawła II
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.) † Czesławę i Jana Lamików
6.) † Bronisława (11 r.), Helenę, Józefę i Franciszka Kotów, Katarzynę, 

Józefa i Edwarda Sypułów
7.) † Jana i Cecylię Marchwińskich od szwagierki Teresy z rodziną
8.) † Ryszarda Dawidowicza od rodziny Pawelaków
9.) † Annę i Adama Kosmalów, Cecylię Polis, Juliannę, Franciszka i Stefanię

Soluchów
10.) † Reginę (14 r.), Władysława, Joannę i Edwarda Kałów, Józefa 

Patureja, zmarłych z rodziny Kałów, Ogłazów i Paturejów
19:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:30 Różaniec św. ze św. Janem Pawłem II

Czwartek 23.07 – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
18:00 O zdrowie i Bożą opiekę dla Marii Tubek

Rekolekcje „Tajemnice Królestwa – rekolekcje dla uczniów Chrystusa”
24-26 lipca (zgłoszenia do 22 lipca)

Piątek 24.07 – wspomnienie św. Kingi Dziewicy
18:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego

oraz opiekę Matki Bożej dla Anny z okazji urodzin 
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (do 21:30)
20:00 Adoracja prowadzona (do 21:00)

Sobota 25.07 – święto św. Jakuba, Apostoła
i wspomnienie św. Krzysztofa

9:00 † Kazimierę Kopka (33 r.), Mariolę Cekiera
18:00 † Józefa (50 r.) i Mariannę (15 r.) Biernackich



Niedziela 26.07 – XVII Niedziela w Ciągu Roku,
Błogosławieństwo pojazdów po Mszach św.

7:30 † Stanisława, Stanisławę, Emiliana, Sabinę, Jana i Janinę Soluchów, Józefa
i Apolonię Kuców, Tadeusza i Jadwigę Chłądów, Mariannę i Czesława 
Nowaków

10:00 † Mariana (31 r.), Stefanię (11 r.) i Andrzeja (6 r.) Woźniaków
12:00 Za parafian
17:00 † Bartosza Flaka

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

