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Tygodnik Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

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

„Pan Bóg pamięta o swoim
przymierzu.” (por. Ps 105, 8a)

Każdy  z  nas  żyje  w  rodzinie,
z  którą  jest  spokrewniony.  Warto
jednak  także  mocno  przeżywać,
wynikające  z  sakramentu  Chrztu
świętego  prawdziwe  i  wiecznie
trwałe  więzi  ze  Świętą  Rodziną
z  Nazaretu.  Dziś,  w  jej  doroczne
święto, warto przypomnieć sobie szczególnie jej styl życia, pragnienia i cnoty, aby
w kolejnym roku naszego życia jeszcze lepiej ją naśladować. Życzę wiary w większą
miłość w naszych rodzinach i między nami, w rodzinie parafialnej. Niech Bóg, nasz
wspólny Ojciec, prowadzi nas przez całą Oktawę Narodzenia Pańskiego i przez cały
kolejny rok. Będzie to dobry rok, jeśli wytrwamy w miłości.

ks. Robert Grohs, Proboszcz

PAPIEŻ FRANCISZEK NA TWITTERZE:
„Solidarność wyraża się konkretnie w służbie, która może przyjmować
bardzo  różne  formy w sposobie  działania  dla  innych.  Służyć  oznacza
zatroszczyć się o tych, którzy są słabi w naszych rodzinach, w naszym
społeczeństwie,  w  naszym  ludzie.”  (20.12)  „Jezus  nie  oczekuje,  że

staniemy się dobrzy, aby nas pokochał, ale daje się nam bezinteresownie.” „Ten, kto
nie patrzy na kryzys w świetle Ewangelii, ogranicza się do dokonania autopsji zwłok:
patrzy  na kryzys,  ale bez ewangelicznej  nadziei,  bez  światła  Ewangelii.”  (21.12)
„Boże Narodzenie jest świętem miłości Boga do nas: miłości, która inspiruje, kieruje
i  zmienia na lepsze oraz odbiera ludzki  strach wyzbycia się “pewności” na rzecz
powierzenia się “tajemnicy”.” „Bóg zamieszkuje blisko nas, ubogi i potrzebujący, aby
powiedzieć  nam,  że,  służąc  ubogim,  będziemy  Go  miłować.  Od  dzisiejszego
wieczoru,  „Przybytek  Boga jest  tuż  koło  nas,  z  całym ekwipunkiem miłości”  (E.
Dickinson). ” „Bóg przychodzi na świat jako syn, aby uczynić nas dziećmi Bożymi.
Cóż za wspaniały dar! Dzisiaj Bóg nas zadziwia i mówi do każdego z nas: „Jesteś
cudem”.” „Syn został nam dany. To Ty, Jezu, jesteś Synem, który czyni mnie synem.



Ty, którzy nie zostawiasz mnie samego, pomóż mi pocieszyć Twoich braci, bo od tej
nocy wszyscy oni są moimi braćmi.” (24.12) „Narodziny Jezusa są nowością, która
pozwala nam rodzić się co roku na nowo, znaleźć w Nim siłę, by stawić czoło każdej
próbie.” „„Dziecię nam się narodziło” (Iz 9, 5). Przyszło, aby nas zbawić! Głosi nam
Ono,  że  cierpienie  i  zło  nie  mają  ostatniego słowa.  Pogodzenie  się  z  przemocą
i niesprawiedliwością oznaczałaby odrzucenie radości i nadziei Bożego Narodzenia.”
„Dzięki  temu  Dziecięciu,  wszyscy  możemy  zwracać  się  do  Boga,  nazywając  go
„Ojcem”,  „Tatusiem”.  W  ten  sposób  wszyscy  możemy  się  nawzajem  nazywać:
z  każdego  kontynentu,  z  każdego  języka  i  kultury,  z  naszymi  tożsamościami
i różnicami, a jednak wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.” „Syn Boży, rodząc się
w ciele, uświęcił miłość rodzinną. Moje myśli kierują się w tej chwili do rodzin: do
tych, które nie mogą się dziś zjednoczyć, jak również do tych, które są zmuszone do
pozostania  w  domu.”  „Niech  Boże  Narodzenie  będzie  dla  wszystkich  okazją  do
ponownego odkrycia rodziny jako kolebki życia i wiary; miejsca gościnnej miłości,
dialogu, przebaczenia, braterskiej solidarności i  wspólnie dzielonej radości,  źródła
pokoju  dla  całego  rodzaju  ludzkiego.”  (25.12)  „Święty  Szczepan  jest  pierwszym
męczennikiem,  pierwszym  z  wielu  braci  i  sióstr,  którzy  stale  wnoszą  światło
w ciemności: kiedy rzucano w niego kamieniami nienawiści, on odpłacał słowami
przebaczenia. W ten sposób zmienił historię.” „Także my możemy zmieniać każdego
dnia zło w dobro. Gesty miłości zmieniają historię: także te małe, ukryte, codzienne.
Ponieważ Bóg kieruje historią poprzez odwagę pokornych, którzy się modlą, kochają
i przebaczają.” (26.12)

Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2021: Braterstwo ludzkie
Módlmy  się  za  wszystkie  osoby,  które  pracują  oraz  żyją  na  morzu,  łącznie
z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś, w święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, wraz z całym Kościołem

prosimy Ojca dla nas wszystkich o dar naśladowania cnót tej Rodziny. Msza św.
za tych, którzy w tym roku przeżywali okrągły jubileusz odbędzie się dziś o 8:45.

2. Jutro  rozpocznie  się  wizyta  duszpasterska  w  naszych  domach.  Można  nadal
zgłaszać  chęć  zaproszenia  księdza  z  modlitwą  (osobiście  w  zakrystii  lub
kancelarii, drogą telefoniczną – rozmowa, SMS – lub przez pocztę elektroniczną).
Można będzie również zaprosić księdza, gdy będzie przechodził koło domu lub
mieszkania. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nie będą nam służyć
ministranci. Program wizyt zamieszczony został w bożonarodzeniowym numerze
„Oblubieńca”.

3. W poniedziałek będziemy obchodzili święto świętych Młodzianków, męczenników
– dzieci zamordowanych z rozkazu Króla Heroda. Z tej okazji zostanie udzielone
na koniec Mszy św. specjalne błogosławieństwo małym dzieciom oraz matkom
w stanie błogosławionym. 

4. We  czwartek,  we  wspomnienie  dowolne  św.  Sylwestra,  papieża,  a  zarazem



ostatni  dzień  roku,  o  17:00,  odbędzie  się  Msza  święta  w  intencji  zmarłych
w 2020 r. Można przynieść znicze i postawić je na czas modlitwy przed głównym
ołtarzem.  Po  Mszy  św.  będzie  można  wysłuchać  rocznego sprawozdania,  po
którym odprawimy końcoworoczne modlitwy dziękczynne i przebłagalne przed
Najświętszym Sakramentem.

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy do udziału we
wspólnej modlitwie na Jasnej Górze lub w naszym kościele.

6. Polecamy nadal świąteczny nowy numer Niedzieli z bogatymi dodatkami.
7. Dziękujemy tym, którzy w ostatnim tygodniu ofiarowali dar serca na potrzeby

naszej świątyni. Jadwiga Lamik i dwóch ofiarodawców anonimowych ofiarowali
w sumie 330 zł. Bóg zapłać.

8. Oprócz  darów  rzeczowych,  na  pomoc  dla  szpitala  w  Kłobucku  do  skarbony
św.  Antoniego  złożono  w  ubiegłą  niedzielę  201,55  zł.  Dziękujemy  także  za
ofiarowanie artykułów spożywczych.

List Apostolski Patris Corde
Ojca świętego Franciszka

z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa
Patronem Kościoła Powszechnego – cz. 3

2. Ojciec czuły

Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień „w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i on „uczył
Go chodzić, biorąc Go za rękę: był dla Niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do
policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić” (por. Oz 11, 3-4).

Jezus widział w Józefie czułość Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan
się lituje nad tymi, co się Go boją” (Ps 103,13).

Józef  z  pewnością  słyszał  jak rozbrzmiewały w synagodze,  podczas modlitwy
psalmami  słowa,  że  Bóg  Izraela  jest  Bogiem  czułości[11],  że  jest  dobry  dla
wszystkich a „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9).

Historia  zbawienia  wypełnia  się  „w  nadziei,  wbrew  nadziei”  (por.  Rz  4,  18)
poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas
dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana
poprzez  nasze słabości  i  pomimo nich.  Paweł mówi:  „Aby zaś nie wynosił  mnie
zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby
mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana,
aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski.  Moc
bowiem w słabości się doskonali»” (2 Kor 12, 7-9).

Jeśli  taka  jest  perspektywa  ekonomii  zbawienia,  to  musimy  nauczyć  się
akceptować naszą słabość z głęboką czułością[12]. 

Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy



Duch  z  czułością  wydobywa  ją  na  światło  dzienne.  Czułość  jest  najlepszym
sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i  osąd,  który
stosujemy  wobec  innych,  są  bardzo  często  oznaką  naszej  niezdolności  do
zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od
dzieła  oskarżyciela  (por.  Ap  12,  10).  Dlatego  ważne  jest  spotkanie  z  Bożym
miłosierdziem,  zwłaszcza  w  sakramencie  Pojednania,  doświadczając  prawdy
i czułości. Paradoksalnie, nawet Zły może powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby
nas potępić. Wiemy jednak, że Prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia,
lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje się
nam  jako  miłosierny  ojciec  z  przypowieści  (Łk  15,  11-32):  wychodzi  nam  na
spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla
nas  ucztę,  z  uzasadnieniem:  „ten  mój  syn  był  umarły,  a  znów  ożył;  zaginął,
a odnalazł się” (w. 24).

Także poprzez  niepokój  Józefa  przenika wola Boga,  Jego historia,  Jego plan.
W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę,
że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy
nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej
łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze
spojrzenie.

Przypisy:

[11] Por. Pwt 4, 31; Ps 69, 17; 78, 38; 86, 5; 111, 4; 116, 5; Jr 31, 20.

[12] Por. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 88.

Ujednolicone przez Episkopat Polski
teksty niektórych modlitw, cz. 5

UZUPEŁNIENIE FORMUŁ KOŃCOWYCH LITANII LORETAŃSKIEJ 
"Do wyboru"

 W Litanii  Loretańskiej przyjmuje się możliwość używania tradycyjnych formuł
końcowych dostosowanych do okresu liturgicznego, na podstawie zatwierdzonego
przez Kongregację Kultu Bożego w 1963 r. tekstu z  Collectio Rituum oraz Wykazu
odpustów. Oprócz aktualnie używanego wersetu "Módl się za nami, Święta Boża
Rodzicielko..."  i  modlitwy  "Wszechmogący  Boże"  (lub  "Łaskę  Twoją")  można
stosować  w  modlitwie  także  poniższe  warianty  (dostosowane  do  brzmienia
aktualnego Mszału):

W okresie Adwentu 
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. 
W. I poczęła z Ducha Świętego. 
Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo

przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało
nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 



W okresie Narodzenia Pańskiego 
P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś. 
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami. 
Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny

obdarzyłeś  ludzi  łaską  wiecznego  zbawienia,  †  spraw,  abyśmy  doznawali
orędownictwa  Tej,  *  przez  którą  otrzymaliśmy  Twojego  Syna,  Dawcę  życia
wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. W. Amen. 

W Okresie Wielkanocy 
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. 
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. 
Módlmy się.  Boże,  Ty  przez  zmartwychwstanie  Twojego Syna,  naszego Pana,

Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę,
Dziewicę  Maryję,  *  osiągnęli  szczęście  życia  wiecznego.  Przez  Chrystusa,  Pana
naszego. W. Amen. 

Lektura na dziś – Święto Świętej Rodziny
Z przemówienia św. Pawła VI w Nazarecie

Zdjęcie: w domu Józefa w Nazarecie
Nazaret  jest  szkołą,

w  której  zaczyna  się
pojmować życie Jezusa: jest
to szkoła Ewangelii.

Tutaj  przede  wszystkim
uczymy się patrzeć, słuchać,
rozważać  i  przenikać
głębokie i tajemne znaczenie
tego  bardzo  prostego,
pokornego  i  jakże  pięknego
objawienia się Syna Bożego.
Może  też  i  całkiem
nieświadomie uczymy się Go
naśladować.

Tutaj  jest  nam  dane
zrozumieć w pełni, kim jest Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego,
co  stanowiło  ramy  Jego  pobytu  wśród  nas:  miejsca,  czasu,  zwyczajów,  języka,
praktyk  religijnych,  słowem,  tego  wszystkiego,  czym  się  posłużył  Jezus,  żeby
objawić  się  światu.  Wszystko  tutaj  przemawia,  wszystko  nabiera  znaczenia.  Tu,
w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką
Ewangelii i być uczniami Chrystusa.

O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się
tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi
uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!



Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego pragnienia, aby tu się uczyć
rozumienia Ewangelii, tej nauki, której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak
stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie kilka
krótkich pouczeń Nazaretu.

Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej
pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym
współczesnym  życiu,  pełnym  niepokoju  i  napięcia,  wśród  jego  zamętu,  zgiełku
i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się
na  Boże natchnienia  i  słowa nauczycieli  prawdy;  naucz  nas  potrzeby  i  wartości
przygotowania,  studium, rozważania,  osobistego życia  wewnętrznego i  modlitwy,
której Bóg wysłuchuje w skrytości.

Jest  jeszcze  i  lekcja  życia  rodzinnego.  Niech  Nazaret  nauczy  nas,  czym jest
rodzina,  jej  wspólnota  miłości,  jej  surowe
i  proste  piękno,  jej  święty  i  nierozerwalny
charakter.  Uczmy  się  od  Nazaretu,  że
wychowanie  rodzinne  jest  cenne
i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono
pierwszorzędne i niezrównane znaczenie.

Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, "domu
Syna cieśli", tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i
umocnić  surowe,  a  przynoszące  zbawienie
prawo ludzkiej pracy, przywrócić świadomość jej
wartości, przypomnieć, że praca nie może być
sama  w  sobie  celem,  ale  że  jej  wartość  i
wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości
celu,  jakiemu  ona  służy,  niż  z  korzyści
ekonomicznych,  jakie  przynosi.  Jakżebyśmy
chcieli  pozdrowić  stąd  wszystkich  pracujących
całego  świata  i  ukazać  im  wielki  wzór  ich
Boskiego  Brata,  Proroka  wszystkich  słusznych
ich praw - Chrystusa, naszego Pana!

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 27.12 – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
7:30 † Janinę Lamik od córki Edyty z mężem i dziećmi
8:45 O Boże błogosławieństwo dla wszystkich małżeństw przeżywających swój 

okrągły jubileusz zawarcia małżeństwa w 2020 r.
10:00 † Kazimierza Mazura  (29r.), Jana Zająca
12:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Amelii

z okazji 9.urodzin od rodziców
17:00 † Jana (17 r.), Czesława, Katarzynę i Marcina Lamików, Mariannę i Marcina 

Warchołów, Ewę i Józefa Kotów, Lidię Mazik



Poniedziałek 28.12 – Poniedziałek w oktawie Narodzenia Pańskiego, 
święto Świętych Młodzianków

12:00 Pogrzeb śp. Henryki Skędy
16:00 Msza św. w intencji uczestników Wręczyckiej Akademii Seniora

o zdrowie i bezpieczeństwo oraz światło Ducha Świętego
18:00 † Alojzego (21 r.) i Jana Kałów
Wtorek 29.12 – Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
17:00 † Jerzego Lizureja (2 r.)
18:00 † Irenę, Aleksandra, Jadwigę, Bożenę, Stanisława, Balbinę, Józefa i Jana 

Lewandowskich
Środa 30.12 - Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
7:00 † Janinę Lamik od uczestników pogrzebu
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, Ireneusza, Stefana

Henryki i Marianny
5.) † Stanisławę Chudą (r.)
6.) † Waldemara Pawelaka od firmy „Sopro-System”
7.) † Ryszarda Sobczaka od zarządu i pracowników firmy „Metal-Tech”
8.) † Mariusza Kopkę od syna Tomasza z rodziną
9.) † Ryszarda Matysiaka od syna Mariusza z rodziną
10.) † Henrykę Kwec (13 r.), Stefana Łebek (12 r.), zm. z rodziny Kweców

i Hadrianów
11.) † Henrykę Skędę od córki z rodziną
12.) † Irenę Kot od syna Józefa z żoną
13.) † Eugenię Soluch od szwagierki Danieli

Czwartek 31.12 - S  iódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego,
wspomnienie dowolne św. Sylwestra, papieża

7:00 † Mieczysława Solucha od uczestników pogrzebu
17:00 Msza św. za zmarłych w 2020 r.
17:40 Sprawozdanie za 2020 r.
18:00 Nieszpory dziękczynno-przebłagalne i adoracja Najświętszego 

Sakramentu
Piątek 1.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
7:30 Za parafian
8:45 † Krzysztofa Kościelnego od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej 

we Wręczycy Wielkiej – rocznik 1954
10:00 † Arkadiusza Rybaka od pracowników firmy „Goldegs”
12:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego

na nowy rok dla przyjaciela
17:00 † Ryszarda Dawidowicza od rodziny Sołtysów



Sobota 2.01 – Wspom. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów Kościoła, pierwsza sobota miesiąca

9:00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
Modlitwa wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

18:00 † Jarosława Głębiewskiego od rodziny Bereszko
Niedziela 3.01 –  Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
7:00 Wypominki
7:30 Msza św. za zmarłych wymienionych w wypominkach rocznych
8:45 † Franciszka Gajosa od syna Tomasza
10:00 † Krystynę Bronder (10 r.), Karolinę Pasiekę (3 r.), Józefa Paruzela
12:00 Za parafian
17:00 † Aleksandra Krysiaka (3 r.)

Msze św. w niedziele i święta wolne od pracy 7:30, 8:45, 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 11:00; lektorzy – czwartek o 19:00, 
Spotkania dla młodzieży – piątek o 19:00, 
Akcja Katolicka – pierwszy poniedziałek miesiąca o 20:00, 
Żywy Różaniec – pierwszy wtorek miesiąca, Dzieci Boże – 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  
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

