
Pierwsze czytanie (2 Krl 4,8-11.14-16a) 
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. 

Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała 

go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, 

udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona 

do swego męża: Oto jestem przekonana, że świętym 

mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas 

przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, 

obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, 

krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się 

uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam 

przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże 

położył się do snu. Mówił dalej: Co więc można 

uczynić dla niej? Odpowiedział Gechazi: Niestety, 

ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: 

Zawołaj ją! Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I 

powiedział: O tej porze za rok będziesz pieściła 

syna. 

Drugie czytanie (Rz 6,3-4.8-11) 
Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy 

otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, 

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez 

chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem 

z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w 

nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych 

dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z 

Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 

będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z 

martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim 

nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla 

grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy 

rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś 

dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

Ewangelia (Mt 10,37-42) 

Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca 

lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 

godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego 

krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto 

chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe 

życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was 

przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 

Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę 

proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, 

jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego 

otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia 

jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 

uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci 

swojej nagrody. 

  

Tylko Bóg może żądać dla siebie miłości tak 

heroicznej, przewyższającej miłość do matki i ojca, 

syna, córki. Wymagania Jezusa są „nieludzkie”, 

gdyż są one boskie. W ewangelicznej perspektywie 

każda strata przeradza się w zysk, a kluczem 

ułatwiającym akceptację tej logiki jest paradoks 

codziennego krzyża. Można wprawdzie iść za 

Jezusem bez krzyża, ale wówczas trudno liczyć na 

twórczy udział w misterium paschalnym – 

w zanurzeniu przez chrzest w śmierci Chrystusa, po 

to, by wraz z Nim wkroczyć w nowe życie. 

O. Piotr Stasiński OFMCap, „Oremus” czerwiec 

2005, s. 108 

Świętujmy z parami 

Przypominamy rocznice, które będziemy świętować 

w nadchodzącym tygodniu. 

Dziękujmy zatem Panu Bogu za lata wspólnej drogi 

małżeńskiej oraz upraszajmy wszelkich potrzebnych 

łask i Bożego błogosławieństwa za 

wstawiennictwem błogosławionych małżonków, 

Marii i Alojzego, na dalsze życie:  

dla Elżbiety i Jerzego Zdybów świętujących 29. 

czerwca swą 29. rocznicę ślubu, dla Karoliny i 

Łukasza Błażewiczów świętujących 29.czerwca 

swoją  7. rocznicę ślubu, dla Bożeny i Grzegorza 

Bednarskich,  świętujących 2. lipca swoją  37. 

rocznicę ślubu, dla Ewy i Mieczysława Pacynów,  

świętujących 25. czerwca swoją  15. rocznicę ślubu, 

oraz dla Joanny i Marcina Czarneckich,  

świętujących 3. lipca swoją  44. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

Bądźcie wierni darom ducha świętego i 

brońcie krzyża 
Bronić krzyża. Bronić w sobie tego znaku 

zwycięstwa i nadziei to wielkie zadanie, które stoi 

dziś przed wami i które na pewno wypełnicie, jeżeli 

będziecie wierni tym darom i łaskom Ducha 

Świętego, które za chwilę na was spłyną – mówił 

metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski 

podczas bierzmowania w parafii pw. Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. 

Arcybiskup w homilii nawiązał do liturgii Słowa, w 

której zostało opisane oblężenie Jerozolimy. Jest ono 

faktem historycznym: król Babilonii zdobył i 

zniszczył stolicę Judei, a jej mieszkańców zniewolił. 

Dokonało się to, ponieważ Izraelici nie słuchali słów 

proroków i odwrócili się od Boga. W psalmie 

zobrazowano postawę Żydów, którzy znaleźli się w 

niewoli. Zrozumieli, że to co się stało było skutkiem 

niewierności i zaczęli przepraszać Stwórcę za swe 

grzechy. Pół wieku później królestwo Babilonii 

runęło, a król Cyrus pozwolił Izraelczykom wrócić 

do domu. Od tej pory religijność Żydów przybrała 

szczególny rys oczekiwania na przyjście Mesjasza, 

który obdarzy ich pełnią wolności i poczuciem 



szczęścia. W Ewangelii przywołana została scena 

spotkania Jezusa z trędowatym, który wyznaje swą 

wiarę w Zbawiciela. Mesjasz wyraża swoją wolę, by 

chory został oczyszczony. Chrystus przynosi 

ludziom przede wszystkim czystość serc i dusz. Ale 

nie wszyscy uwierzyli w Jezusa. Na widok wielkich 

znaków niektórzy mówili, że moc Chrystusa 

pochodzi od Szatana. To pokrętne myślenie ludzi 

doprowadziło do śmierci Zbawiciela. Jezus 

zmartwychwstał i obiecał apostołom, że ześle im 

Ducha prawdy, miłości i męstwa. W dzień 

pięćdziesiątnicy Duch Święty odmienił serca 

uczniów, dzięki czemu mogli głosić w całym 

świecie prawdę o zbawieniu.  

Izraelici uznali swą winę, prosili Boga o to, by mogli 

powrócić do ojczyny i starali się trwać w wierności. 

W tym przejawiła się ich mądrość. – Kiedy wy 

przyjmujecie sakrament bierzmowania po prawie 

dwóch tysiącach lat od zmartwychwstania Jezusa i 

zesłania Ducha Świętego, jednocześnie otwieracie 

się na dar mądrości, by umieć mądrze żyć, 

wsłuchiwać się w głos nauczania Kościoła – 

powiedział arcybiskup, zwracając się do 

kandydatów do bierzmowania. Stwierdził, że życie 

pozbawione mądrości doprowadzi do wielu 

nieszczęść w życiu osobistym, rodzinnym, a także 

całego narodu.  

– Macie żyć mądrze, mądrością Ducha Świętego, 

pamiętając o wielkiej tradycji polskiego narodu, 

narodu chrześcijańskiego – dodał. Gdy Mieszko I w 

966 r. przyjął chrzest, narodziło się państwo polskie. 

Naród podczas zaborów pamiętał o Bogu, trwał w 

wierze i tęsknił do niepodległości. Metropolita 

przyznał, że mówi o tym w kontekście historii 

narodu żydowskiego, by zrozumieć jak wielka 

odpowiedzialność spoczywa na ludziach, by kochać 

Boga i drugiego człowieka. Śpiewany przez 

zebranych refren psalmu wyrażą chęć trwania przy 

Chrystusie. Duch Święty poprzez Swe dary 

upewnia, że trwając przy głoszonej przez Kościół 

Ewangelii tworzy się autentyczne dobro i buduje 

przyszłość ojczyzny. Nie jest to łatwe, ale sam 

Chrystus mówił o konieczności przyjęcia na siebie 

swego krzyża.  

– Na Waszych piersiach wiszą krzyże. To pamiątka 

dzisiejszego wyjątkowego wydarzenia, bo 

bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu. Tu nie 

chodzi tylko o pamiątkę, ale o to, byście w sposób 

uroczysty i wyjątkowy, wiążąc się z krzyżem 

rozumieli, że musicie całą tę prawdę o miłości 

Bożej, wyrażającej się w krzyżu przyjąć do waszych 

serc i umysłów – powiedział arcybiskup i 

przypomniał, że św. Jan Paweł II prosił Polaków, by 

oddawali cześć i okazywali szacunek krzyżom. – 

Bronić krzyża. Bronić w sobie tego znaku 

zwycięstwa i nadziei to wielkie zadanie, które stoi 

dziś przed wami i które na pewno wypełnicie, jeżeli 

będziecie wierni tym darom i łaskom Ducha 

Świętego, które za chwilę na was spłyną – zakończył 

metropolita. 

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej  
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1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej 

modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Jednak nadal pamiętajmy o powinności 

wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane 

grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w 

wierze, nadziei i miłości. 

2. Ostatnie nabożeństwo czerwcowe we wtorek o 

godz. 17.30. 

3. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu 

liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma 

wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół 

rzymski. Pamiętajmy szczególnie tego dnia o 

modlitwie za Ojca Świętego Franciszka. Taca z tego 

dnia jest przeznaczona na Stolicę Apostolską.  

4. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o 

godz. 17.30. Zmiana tajemnicy Różańcowych po 

Mszy Świętej o godz. 18.00. 

 I czwartek miesiąca: Nabożeństwo o nowe 

powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o godz. 

17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 

21.00 do 22.00.  

 I piątek miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej NSPJ o godz. 08.00, wizyta 

u chorych, którzy potwierdzili przyjęcie kapłana od 

godz. 09.00, Sakrament Pokuty i Pojednania od 

godz. 17.00 do godz. 17.55. Nabożeństwo do NSPJ 

o godz. 17.30. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

5. Próba Dzieci Komunijnych z dnia 5 lipca 29 

czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w kościele. 

Spowiedź dzieci w sobotę o godz. 09.00. Po 

spowiedzi próba.  

6. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto 

skorzystać z sakramentu pokuty. Wszystkim 

wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym 

wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i 

wzrostu duchowego. 

7. W czasie wakacji (lipiec, sierpień) sprawy 

kancelarii parafialnej u Duszpasterzy prosimy 

załatwiać w każdy wtorek po Mszy Świętej 

wieczornej do godz. 19:30. W czwartki i w soboty 

dyżuru Duszpasterzy w tym kresie nie ma. W 



sprawach nagłych proszę dzwonić pod numer 

579436633. 

8. W piątek, 3 lipca, obchodzimy święto Świętego 

Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak 

głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, 

gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas 

Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła 

na całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na 

wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 

narody…” – także, a może przede wszystkim, w 

wakacje. Wszyscy i wszędzie jesteśmy 

odpowiedzialni za Kościół.  

9. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się 

tygodnia życzymy błogosławieństwa Bożego a śp. 

Adelę Leśny z ul. Katowickiej polecamy Bożemu 

Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 29 VI – święci Apostołowie Piotr (†około 64 lub 

67) i Paweł (†około 67 lub 66), dwa największe 

filary Chrystusowego Kościoła. 

 3 VII – św. Tomasz Apostoł (†67), należał do 

grona Dwunastu powołanych przez Pana Jezusa, 

zaniósł Ewangelię aż do Indii i tam poniósł śmierć 

męczeńską. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 28.06 – 04.07.2020 r. 
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.06 

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – Greg. +Jana 

10.30 – Z okazji 88 rocz. ur. Krystyny w 

podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o dalsze bł. 

Boże   

12.00 – I Komunia Święta  

Trestno  16.00 – ++rodz. Łoś Ryszarda (m), Janinę, 

Jolantę, Antoniego oraz +Adriana Hebel   

18.00 – ++Annę i Czesława     

PONIEDZIAŁEK 29.06  

08.00 – Greg. +Jana 

18.00 – ++Ryszarda – 15 rocz. śm., Arkadiusza 

WTOREK 30.06 

08.00 –  +Zofię Daniszewską – 1 rocz. śm. oraz ++z 

rodz. Kłusków i Kutów 

18.00 – Greg. +Jana 

ŚRODA 01.07 

08.00 – +Halinę Zbrzezną – 5 rocz. śm. 

18.00 – O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MB i bł. 

Boże dla wypoczywających Parafian  

18.00 – Nowenna do św. Józefa    

CZWARTEK 02.07  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi  

18.00 – +Barbarę   

PIĄTEK 03.07 

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 –  Greg. +Władysława Galewskiego 

SOBOTA 04.07  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

11.00 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Wojciecha 

Roguli w dniu I Komunii Świętej 

18.00 – Greg. +Władysława Galewskiego  

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 05.07 

07.00 – +Stefana Rorat oraz ++z rodz. 

09.00 – Greg. +Władysława Galewskiego 

10.30 – ++Zofię i Aleksandra   

12.00 – I Komunia Święta  

12.00 – Zofię Zielińską – 4 rocz. śm. 

Trestno  16.00 – Za Parafian   

18.00 – Z okazji imienin Estery z prośbą o bł. Boże, 

Dary Ducha Świętego i opiekę MB  

 

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA 
 Ofiara na utrzymanie Parafii 

Parafialne: 

RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW NMPWW WE 

WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM 

ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW 

Numer konta 

77 1020 5242 0000 2302 0117 0497 
 Ofiara na ogrzewanie  

Na ogrzewanie  

RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW NMPWW WE 

WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM 

ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW 

Numer konta 

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330 
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KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;godziny 

urzędowania duszpasterzy: wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 

oraz soboty od godz. 8.00 do 9.00 
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Na wieki będę  

sławił łaski Pana 

Na wieki będę śpiewał o łasce 

Pana, 

moimi ustami będę głosił Twą 

wierność 

przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: 

„Na wieki ugruntowana jest łaska”, 

utrwaliłeś swą wierność w 

niebiosach. 

Błogosławiony lud, który umie się 

cieszyć 

i chodzi, Panie, w blasku Twojej 

obecności. 

Cieszą się zawsze Twym 

imieniem, 

wywyższa ich Twoja 

sprawiedliwość. 

Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, 

a przychylność Twoja dodaje nam 

mocy. 

Bo do Pana należy nasza tarcza 

a król nasz do świętego Izraela. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O światło Ducha Świętego w naszych decyzjach. 
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. 

Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres dominik.golema@op.pl lub SMSem pod numer 0501088244 

 

Biuletyn  parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych  we Wrocławiu – Księżu Małym 

52 018 Wrocław, Świątnicka 32          tel. 071/343-79-76  www.parafiaksieze.pl 
(do użytku wewnętrznego) 
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