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Tygodnik Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

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

„Jakże miłuję Prawo Twoje,
Panie!” (Ps 119, 97A)

Jak  to  dziś  Jezus  nasz
ukochany  pokazuje  w  przy-
powieści,  by  móc  przyjąć
życie  i  szczęście  od  Niego
trzeba  poświęcić,  sprzedać
wszystko.

Jeśli  to  zrobisz,  będziesz
mógł dawać i dawać skarby z twojego serca, które On w nim złoży, a będzie ich
tyle, że życia na ziemi na pewno ci braknie. Odwagi!

Nie ustawajmy w wysiłkach łowienia ludzi dla Boga, chociaż część z nich nas
odrzuci.  Jezus  się  nie  zatrzymuje,  Apostołowie  się  nie  zatrzymują,  to  i  my
wytrwajmy.

ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„W przypowieści o kąkolu z dzisiejszej Ewangelii (Mt 13, 24-43) Jezus
pozwala  nam  poznać  cierpliwość  Boga,  otwierając  nasze  serca  na
nadzieję.”  (19.07)  „Kiedy  miłość  do  rodziców  i  dzieci  jest  ożywiana
i  oczyszczana  miłością  Pana,  wtedy  osiąga  pełnię  swej  płodności

i  przynosi owoce dobra w samej rodzinie i  daleko poza nią.” (21.07) „Proroctwo
rodzi  się  wówczas,  gdy  pozwalamy,  aby  Bóg nas  sprowokował:  nie  wtedy,  gdy
zawiadujemy swoim spokojem i utrzy-mujemy wszystko pod kontrolą.” (22.07)

Papieska intencja powszechna na sierpień 2020: Świat
morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu,
łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

.ŚWIĘTA MYŚL OD ŚWIĘTYCH:
„Burza,  która  bez  naszej  winy  przeciw  nam  się  sroży,  jest
zapowiedzią rychłej korzyści w przyszłości.” (św. Ignacy Loyola)



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś, w 17. Niedzielę w Ciągu Roku, prosimy Ojca, abyśmy pod Jego rządami i

Jego  przewodnictwem  „dobrze  używali  rzeczy  przemijających  i  nieustannie
ubiegali się o dobra wieczne”.

2. Po  każdej  Mszy  św.  dzisiaj  odbywa  się  błogosławieństwo  kierowców  i  ich
pojazdów, z racji wczorajszego wspomnienie św. Krzysztofa. Ofiary złożone przy
tej  okazji  przekazujemy,  jak  co  roku,  dla  misjonarzy  na  środki  transportu.
Kończymy też  obchody  21.  Ogólnopolskiego  Tygodnia  św.  Krzysztofa  wraz  z
misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki
transportu dla misjonarzy. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany
o  wsparcie  misjonarzy  w  zakupie  środków transportu  poprzez  przeznaczenie
1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. 

3. Gratulujemy  ostatniej  grupie  rodzin  i  ich  dzieciom,  które  przeżyły  Pierwszą
Komunię św. i biały tydzień. Módlmy się za nich, aby ci rodzice, którzy zapragnęli
żyć dla Boga, wytrwali w swoim postanowieniu.

4. Dziękujemy Bogu za niezwykłą łaskę obecności w naszym kościele przez trzy
godziny relikwii  św. Joanny Beretty Molli.  Traktując to jako znak Opatrzności
Bożej zamieszczono w „Oblubieńcu” tekst homilii św. Jana Pawła II z Mszy św.
kanonizacyjnej św. Joanny Beretty Molli.

5. W środę będziemy obchodzili wspomnienie św. Marty, a w piątek – św. Ignacego
z Loyoli, prezbitera.

6. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św.
z modlitwą wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi  na 9:00.  Jest to też
dzień wspomnienia św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła.

7. Gratulujemy  uczestnikom  pięknego  przeżycia  w  naszej  parafii  rekolekcji
„Tajemnice  Królestwa”.  Niech  Bóg  da  obfite  owoce  ćwiczeń  duchowych  w
waszym życiu.

8. W  najnowszym  numerze  Niedzieli polecamy  artykuł  o  zmarłym  Kardynale
Zenonie Grocholewskim, bliskim współpracowniku trzech papieży oraz tekst pt.
„O co chodzi z kartą rodzin”, dzięki któremu możemy poznać tę sprawę.

9. Bóg zapłać tym, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o potrzeby kościoła
parafialnego. Na renowację i bieżące potrzeby kościoła Wanda i Bronisław Szy-
dowie, Marzena i Tomasz Kałowie oraz Marek Lamik ofiarowali w sumie 380 zł.
Na  ołtarz  św.  Jana  Pawła  II  do  naszego  kościoła  Krystyna  i  Waldemar
Sołtysiakowie złożyli 400 zł, a trzecia grupa dzieci pierwszokomunijnych 2700 zł.

Świadkowie pokoju Chrystusa wśród ludzi
Fragmenty homilii z Mszy św. kanonizacyjnej św. Joanny Beretty Molli

św. Jan Paweł II, 16 maja 2004 r.
1. «Pokój mój daję wam» (J 14, 27). W okresie wielkanocnym często słyszymy te

słowa obietnicy,  którą  Jezus dał  swoim uczniom. Prawdziwy pokój  jest  owocem
zwycięstwa Chrystusa nad mocą zła, grze-chu i śmierci. Wszyscy, którzy wiernie Go



naśladują, stają się świadkami i budowniczymi Jego pokoju.
W tym świetle  chcemy  kontemplować

postacie  sześciorga  nowych  świętych,
których Kościół ukazuje dziś jako godnych
powszechnej  czci:  Alojzego  Orione,
Hanibala  Marii  Di  Francii,  Józefa
Manyaneta y Vivesa, Nimatullaha Kassaba
Al-Hardiniego,  Pauli  Elżbiety  Cerioli,
Joanny Beretty Molli. [...]

7. Joanna Beretta Molla była zwykłym,
ale  jakże  wymownym  świadkiem  Bożej
miłości.  Kilka  dni  przed  zawarciem

małżeństwa  pisała:  «Miłość  to  najpiękniejsze  uczucie,  jakie  Pan  zaszczepił  w
ludzkich duszach».

Naśladując Chrystusa, który «umiłowawszy swoich (...) do końca ich umiłował»
(J  13,  1),  ta  święta  matka  rodziny  w  sposób  heroiczny  dochowała  wierności
zobowiązaniom  podjętym  w  dniu  zawarcia  sakramentu  małżeństwa.  Najwyższa
ofiara, którą uwieńczyła swe życie, świadczy o tym, że tylko wtedy człowiek może
się zrealizować, gdy ma odwagę całkowicie poświęcić się Bogu i braciom.

Oby  nasza  epoka,  dzięki  przykładowi  Joanny  Beretty  Molli,  mogła  odkryć
prawdziwe, czyste i płodne piękno miłości małżeńskiej, przeżywanej jako odpowiedź
na Boże powołanie!

8.  «Niech  się  nie  trwoży  serce  wasze  ani  się  lęka»  (J  14,  27).  Ziemskie
doświadczenia  tych  sześciorga  nowych  świętych  zachęcają  każdego  z  nas  do
wytrwania na własnej drodze życia, ufając w Bożą pomoc i macierzyńską opiekę
Maryi.  A teraz  niech ci  święci  czuwają nad nami z  nieba i  wspierają nas swym
przemożnym wstawiennictwem.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw
Apostolstwa Trzeźwości i Osób

Uzależnionych
na sierpień – miesiąc abstynencji

2020 
Bp Tadeusz Bronakowski,
Przewodniczący Zespołu

Tegoroczny  sierpień  pragniemy  przeżyć  w  duchu
wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej,
zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała
niepodległość,  a  jednocześnie  uratowała  Europę  przed
bolszewicką bezbożną ideologią. Pamięć o zwycięzcach z
1920  roku  to  nasz  patriotyczny  obowiązek,  a  także



powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co
osłabia Polskę.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła. Problemy
alkoholowe dotykają większość Polaków. Z bólem stwierdzamy,  że w przestrzeni
publicznej lekceważony jest problem nietrzeźwości. Chore są zwyczaje narodowe i
rodzinne,  które  kultywują  powszechne  używanie  alkoholu  jako  wyraz  dobrego
świętowania  i  udanej  zabawy.  Chore  jest  prawo,  które  umożliwia  promowanie
pijackiego stylu życia. „Przezwyciężenie klęski pijaństwa i alkoholizmu musi zaczynać
się  w  rodzinie,  ale  całe  społeczeństwo,  cały  Naród,  Kościół  i  państwo  muszą
współdziałać  i  to  ze  wszystkich  sił”  –  często  przypominał  jeden  z  największych
apostołów trzeźwości, sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Spożywanie  alkoholu  osłabia  znacząco  kondycję  zdrowotną Narodu.  Związane
jest  z  ponad  dwustu  chorobami,  w  tym  także  nowotworowymi.  Nadmierne
spożywanie alkoholu skraca życie średnio o 16-20 lat. W ciągu roku, przez legalnie
sprzedawany alkohol, umiera kilkanaście tysięcy Polaków. Wielu naszych rodaków
znajduje  się  na  skraju  życiowej  przepaści.  Nie  wolno  nam  milczeć,  gdy  bliźni,
nadużywając alkoholu, dręczą siebie i  bliskich, grzeszą i narażają się na wieczne
potępienie.

Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych w tym roku w sposób szczególny
zwraca uwagę na sytuację tych polskich dzieci, które drastycznie cierpią z powodu
pijaństwa  i  nałogów  rodziców,  a  także  same  są  coraz  bardziej  narażone  na
uzależnienia. Naszym działaniom przyświeca hasło: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych
rodzinach”.

Troska o życie i zdrowie dzieci nienarodzonych
Niezwykle  ważna  jest  całkowita  abstynencja  od  alkoholu  kobiet  w  stanie

błogosławionym i  podczas karmienia piersią.  Picie  alkoholu w czasie ciąży może
spowodować  poronienie  lub  uszkodzić  mózg  dziecka,  powodując  ciężkie  i
nieodwracalne  schorzenia.  FAS,  czyli  Alkoholowy  Zespół  Płodowy,  jest  jednostką
chorobową w stu procentach możliwą do uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży i
podczas  karmienia  piersią  powstrzyma  się  od  picia  alkoholu.  Niestety,  badania
przeprowadzone  w  Polsce  dowodzą,  że  jedna  trzecia  kobiet  w  ciąży  spożywa
alkohol.  Każda  dawka  alkoholu  dla  nienarodzonego  dziecka  jest  szkodliwa.
Zaburzenia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym mają charakter trwały i
towarzyszą dziecku do końca życia.  Specjaliści  podkreślają,  że równie ważny dla
zdrowia dziecka jest materiał genetyczny obojga rodziców, dlatego tak istotna jest
przynajmniej trzymiesięczna abstynencja przed poczęciem dziecka. Kochani rodzice,
zachowajcie całkowitą abstynencję od alkoholu, jeśli kochacie wasze poczęte dzieci.

Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach
Małżeństwo i rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko troski o trzeźwość.

To również pierwsza i najważniejsza szkoła wychowania do trzeźwości. O tym, jak
ważna  jest  trzeźwość  rodziców,  najłatwiej  możemy  przekonać  się  wtedy,  gdy
popatrzymy  na  sytuację  rodzin  dotkniętych  dramatem  pijaństwa  czy  choroby



alkoholowej. W rodzinach z problemem alkoholowym cierpią wszyscy – i ci, którzy
nadużywają alkoholu, i ci, którzy pozostają z nimi w bliskim kontakcie. Tych zjawisk
szczególnie boleśnie doświadczaliśmy w sytuacji panującej pandemii.

Jeśli alkoholu nadużywa ojciec czy matka, to taki rodzic przestaje być zdolnym do
tego, żeby z miłością przyjmować i mądrze wychowywać potomstwo. Upijający się
rodzic staje się źródłem niewyobrażalnego cierpienia i udręki dla dzieci. Odbiera im
wiarę  w  miłość,  niszczy  ich  poczucie  bezpieczeństwa.  Blokuje  rozwój  duchowy,
moralny i społeczny. Sprawia, że dzieci popadają w biedę materialną, w społeczną
izolację, w problemy psychiczne, moralne, duchowe i religijne. W konsekwencji ich
życie zamienia się w gehennę, a powstałe w dzieciństwie deficyty utrudniają dorosłe
życie.

Czynniki chroniące dzieci przed uzależnieniami
Głównym powodem sięgania przez nieletnich po alkohol nie jest ani ich zła wola,

ani  skłonności  czy  obciążenia  genetyczne,  ani  przypadkowa  „ciekawość”,  lecz
trudności  w  radzeniu  sobie  z  życiem,  sygnalizowane  przez  bolesne  stany
emocjonalne. Istotny wpływ mają także zgubne obyczaje, wspierające pijaństwo, a
także  modelowanie  zachowań  przez  zły  przykład  dorosłych  i  negatywny  nacisk
rówieśniczy.  Badania  wskazują,  że  wczesna  inicjacja  alkoholowa,  pochodzenie  z
rodziny,  w której  choćby jeden z  rodziców jest  uzależniony,  znacznie zwiększają
prawdopodobieństwo popadania w uzależnienia przez dzieci.

Rodzinę, w kształtowaniu dojrzałej osobowości dzieci, powinna wspierać szkoła.
Dlatego  priorytetem  odpowiedzialnych  nauczycieli  i  wychowawców  jest
wychowywanie  dzieci  i  młodzieży  w  oparciu  o  wartości  chrześcijańskie.  To  nie
przekaz  wiedzy,  lecz  tworzenie  pozytywnych  więzi,  ukazywanie  konstruktywnych
wzorców  oraz  norm  postępowania  jest  warunkiem  skuteczności  programów
profilaktycznych.

Troska rządu i samorządu o abstynencję dzieci
Stanowienie  dobrego  prawa  i  skuteczne  jego  egzekwowanie  to  podstawowe

zadanie instytucji państwowych i samorządowych. Prawo bezwzględnie musi chronić
najmłodszych  obywateli  przed  uzależnieniami  i  demoralizacją.  Dlatego  wyrażamy
stanowczy  sprzeciw  wobec  zgody  tych  instytucji  na  reklamę  alkoholu,  która
zniszczyła już niejedno pokolenie Polaków. Reklamodawcy posługują się manipulacją
i  kłamstwem.  Tworzenie  bezpiecznego  środowiska  życia  oraz  rozwoju  dzieci  i
młodzieży  wymaga  ponadto  ograniczenia  fizycznej  i  ekonomicznej  dostępności
alkoholu.  Badania  naukowe  jednoznacznie  wskazują,  że  te  właśnie  działania
znacząco wpływają na zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych. Każdy pomysł
zwiększania  liczby  punktów  sprzedaży  alkoholu,  towarzyski  przymus  picia,
tolerowanie  nadużywania  alkoholu,  to  przejaw  nieodpowiedzialności,  cynizmu  i
wrogości wobec człowieka.

Troska Kościoła o abstynencję dzieci
Zadaniem duszpasterzy w aspekcie troski o abstynencję dzieci i młodzieży jest

pomaganie wychowankom, by wzrastali w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Rolą
kapłanów jest także konsekwentne zapobieganie wszelkim, a nie tylko niektórym
zachowaniom, które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży.



Ogromną  rolę  w  wychowaniu  do  prawdziwej  wolności  odgrywają  dziecięce
wspólnoty  parafialne.  Program  abstynenckiego  ruchu  Dziecięcej  Krucjaty
Niepokalanej,  oparty na podstawowych wartościach chrześcijańskich – modlitwie,
ofierze, wstrzemięźliwości  i  skromności,  jest wspaniałą propozycją dla wszystkich
grup.  Może  wzbogacić  formację,  którą  przechodzą  dzieci  w  już  istniejących
wspólnotach,  bądź  też  może  stać  się  inspiracją  dla  nowo  powstających  grup
parafialnych.  Cenne  jest  włączanie  się  nastolatków  w  Krucjatę  Wyzwolenia
Człowieka.

Sierpniowa abstynencja błogosławionym świadectwem
         i odpowiedzialnym stylem życia

Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłych, jest
wymownym świadectwem troski  o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z
pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na
drogę wolności.  Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że
można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty.

Zachęcamy wszystkich dorosłych, aby odważnie podjęli tę decyzję, której skutki
są  zawsze  błogosławione.  Jest  to  niezmiernie  ważne  szczególnie  w  sytuacji
pandemii  oraz  rosnącego  bezrobocia  i  ubóstwa.  Niech  jak  najwięcej  Polaków  z
odwagą powie: Nie piję,  bo kocham. Nie piję,  bo chcę dać przykład trzeźwego,
odpowiedzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili.
Nie piję, bo pamiętam słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje
dzieci i młodzież, a sięga po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą
narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, że alkohol może zniewolić każdego, bez względu
na  wiek,  płeć,  pozycję  społeczną  czy  wykonywany  zawód.  Nie  piję,  bo  pragnę
cieszyć się wolnością, której fundamentem jest cnota trzeźwości.

Niech  Bóg  błogosławi  tym  wszystkim,  którzy  z  radością  podejmą  decyzję  o
sierpniowej abstynencji. Kroczmy razem z Maryją drogą Chrystusowej wolności do
pełnego zwycięstwa.

MODLITWA O UZDROWIENIE Z UZALEŻNIENIA
Przychodzę  dzisiaj  do  ciebie,  święty  Stanisławie,  patronie  osób

uzależnionych,  aby cię  błagać o  ratunek.  Błagaj  za  mną Boga,  aby
udzielił mi łaski wyzwolenia z więzów mojego uzależnienia… (wymień),

które mnie zabija dzień po dniu.
Wyjednaj  mi  łaskę  wewnętrznej  wolności,  wzmocnienie  woli,  odwagę

i  zdecydowanie  w  odrzuceniu  pokus,  bo  własnymi  siłami  nie  mogę  zerwać
z nałogiem. Jestem bezradny i tylko w Bogu jest moja nadzieja i siła.

Wyproś mi u Boga zdrowie duszy i ciała. Niech z ufnością powierzam się Jego
miłosierdziu  i  uzyskam  przebaczenie.  Niech  gorliwie  podejmuję  dzieła  pokuty
i wszelkie wysiłki, abym naprawił wszystko, co zniszczyłem przez moje uzależnienie.

Proszę cię,  czuwaj  nade mną w mojej  drodze wyzwalania się  z uzależnienia,
którego nie chcę i pragnę jak najszybciej się od niego uwolnić. Amen.

modlitwa pochodzi z Modlitewnika czcicieli św. Stanisława Papczyńskiego



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 26.07 – XVII Niedziela w Ciągu Roku

po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów

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 O Boże błogosławieństwo, pokorę, światło i moc do miłości dla Anny 

Knopik oraz Anny Biernackiej i jej rodziny z dnia patronki
17:00 † Bartosza Flaka

Poniedziałek 27.07
18:00 † Stefana (2 r.) i Krystynę Biernackich

Wtorek 28.07
17:00 † Jana Zająca (6 r.), Kazimierza Mazura

Środa 29.07 – wspomnienie św. Marty
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 i Ireneusza
5.) † Martę i Krzysztofa Zawadzkich, Mariannę i Bolesława Marczyków
5.) † Adama, Henryka i Urszulę Janików, Marię i Bronisława Mrożków, 

Irenę i Franciszka Kochów, Annę i Stanisława Raczyńskich, 
Przemysława Janika

6.) † Kaziemierza Dądelę, Annę i Aleksandra Rybaków, Romana Bednarka
7.) † Henrykę Garbuzik od Marii Gazda

Czwartek 30.07
18:00 † Adelę Suchanek od rodziny Gryglów z Kłobucka
Piątek 31.07 – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
18:00 † Stanisławę (r.), Ludwika, Kazimierza, Pawła, Annę i Wojciecha Kożuchów,

Jana, Władysławę i Franciszka Strzelczyków, Helenę Paturej, Józefa, 
Zofię, Józefę i Stanisława Janików

18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (do 21:30)
Sobota 1.08 – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa

i doktora Kościoła, pierwsza sobota miesiąca
9:00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
15:00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Stanisława 

Wilczyńskiego z okazji chrztu św. oraz dla jego rodziców Diany i Damiana
z okazji 5. rocznicy zawarcia małżeństwa i dla Diany w 30. urodziny

18:00 † Marka Jeziorskiego (8 r.) oraz zmarłych z rodziny Jeziorskich, Nowaków, 
Soluchów i Szleperów



Niedziela 2.08 – XVIII Niedziela w Ciągu Roku
7:00 Wypominki
7:30 Msza św. za zmarłych wymienionych w wypominkach rocznych
10:00 † Krystynę (r.) i Mieczysława Paruzelów, Leona (r.) i Pelagię Francików
12:00 O Boże błogosławieństwo dla Kacpra Paszkiewicza, jego rodziców

i chrzestnych z okazji chrztu św.
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Igora

w 17. urodziny od rodziców
17:00 † Kazimierza Kurzacza (15 r.), Krystynę i Ryszarda Kulejów

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

