
Pierwsze czytanie (Ez 18, 25-28) 

Tak mówi Pan Bóg: "Wy mówicie: „Sposób 

postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj 

jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób 

postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze 

postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy 

odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu 

i umarł, to umarł z powodu grzechów, które 

popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, 

której się oddawał, i postępuje według prawa i 

sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy 

życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich 

swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na 

pewno żyć będzie, a nie umrze". 

Drugie czytanie (Flp 2, 1-11) 

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, 

jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś 

uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne 

współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że 

będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i 

wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego 

nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa 

ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając 

jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech 

każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale 

też i drugich. To dążenie niech was ożywia; ono też 

było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w 

postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na 

równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do 

ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za 

człowieka, uniżył samego siebie, stając się 

posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i 

darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię 

Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i 

ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język 

wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale 

Boga Ojca. 

Ewangelia (Mt 21, 28-32) 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 

ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch 

synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 

„Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten 

odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. 

Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 

odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i 

poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?" 

Mówią Mu: "Ten drugi". Wtedy Jezus rzekł do 

nich: "Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i 

nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 

niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 

sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 

Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy 

patrzyliście na to, ale nawet później nie 

opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć". 
 

WYJDŹ Z DOMU I DOŁĄCZ DO NAS! 
28 września (poniedziałek), o godzinie 15.00, 

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast 

świata 2020 

W rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, 

spowiednika św. Faustyny, już po raz 13 spotykamy 

się by z koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla 

nas i świata całego. 

Zapraszamy również Ciebie 

byś stanął na ulicy, przed swoim domem, biurem, 

fabryką, szkołą, kościołem i 

połączył się z Jezusem 

konającym na krzyżu, a 

następnie odmówił wraz z 

nami Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. Dla 

świata nic nie znaczący 

kwadrans, dla Boga wielkie 

wołanie grzeszników. 

Wierni organizują się 

spontanicznie, 

zapraszają się nawzajem przy 

pomocy plakatów, e-maili, 

sms-ów, ogłoszeń w lokalnej 

prasie, przez portale 

społecznościowe w internecie, także przez ogłoszenia 

parafialne. 

Każdy może się przyłączyć. 
Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i 

łącząc się duchowo 

z innymi odmówić samotnie lub w grupie koronkę do 

Bożego miłosierdzia.! 

W tym roku towarzyszą nam intencje: 
–  Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną 

św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą  i 

wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną 

i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których 

przemawiać będą. (Dz. 1521). 

– Za oddalenie pandemii koronawirusa. 

–  O pokój na świecie, o powrót uchodźców do ich 

ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów! 

–  Za Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich 

rządzących. 

–   Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych. 

Patronat Honorowy: 

Naszą modlitwę objął i przedsięwzięci błogosławi 

Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Archidiecezji 

Łódzkiej. 

Zgłoś miejsce modlitwy. 

Zespół Iskra jako koordynator tej modlitwy na całym 

świecie prosi o potwierdzenie uczestnictwa w tej 

inicjatywie. 

Z wyrazami najgłębszego szacunku 

Remigiusz Recław SJ z zespołem Iskra Bożego 

Miłosierdzia 

 



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 Anny i Leszka Nowickich świętujących 27. 

września swą 12. rocznicę ślubu, dla Grażyny i 

Rafała Zawadzkich świętujących 28. września  swoją  

18. rocznicę ślubu,  dla Małgorzaty i Romana 

Skrzypczaków świętujących 29. września swą 31. 

rocznicę ślubu, dla Jolanty i Krzysztofa Tryców 

świętujących 1. października swą 5. rocznicę ślubu, 

dla Elżbiety i Bogdana Knapików świętujących 3. 

października swą 28. rocznicę ślubu dla Anny i 

Rafała Surgów świętujących 3. października swą 5. 

rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

Franciszek zachęcił Polaków do obrony 

życia ludzkiego 
Do wrażliwości sumień i pamiętaniu o wartości 

życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci 

wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 

śmierci zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej 

audiencji ogólnej. 

Oto słowa Ojca Świętego: 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Za chwilę pobłogosławię dzwon, noszący imię “Głos 

Nienarodzonych”, wykonany przez Fundację “Życiu 

Tak”. Będzie on towarzyszył wydarzeniom mającym 

na celu przypominanie o wartości życia ludzkiego od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Niech jego głos budzi 

sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi 

dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i 

prawdziwy Dawca życia błogosławi Wam i Waszym 

rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Papieską katechezę streścił po polsku O. Marek Viktor 

Gongalo OFM z Sekretariatu Stanu Stolicy 

Apostolskiej: 

Drodzy bracia i siostry, aby wyjść lepszymi z 

obecnego kryzysu, będącego zarówno kryzysem 

społecznym, politycznym i gospodarczym, każdy z nas 

jest wezwany do podjęcia swojej cząstki 

odpowiedzialności. Musimy zareagować nie tylko jako 

poszczególne osoby, ale także jako społeczność. 

Aby uzdrowić i odnowić nasze narody, słuszne jest 

zastosowanie zasady pomocniczości, która posiada 

podwójną dynamikę: odgórną i oddolną. 

Z jednej strony, kiedy poszczególne jednostki nie są w 

stanie osiągnąć podstawowych celów, wówczas 

najwyższe szczeble organu społecznego, takie jak 

państwo, muszą zainterweniować w celu zapewnienia 

niezbędnych środków. 

Z drugiej jednak strony, przywódcy społeczeństwa 

muszą respektować poziomy niższe, które właściwymi 

im zasobami kulturowymi, religijnymi, 

ekonomicznymi, ożywiają i umacniają tkankę 

społeczną. 

Dziś ten brak poszanowania dla zasady pomocniczości 

rozprzestrzenił się jak wirus. Bardziej słuchamy 

dużych koncernów finansowych, niż ludzi. Albo 

pomyślmy też o sposobie leczenia wirusa: bardziej 

słuchane są wielkie koncerny farmaceutyczne, niż 

pracownicy służby zdrowia, zaangażowani na 

pierwszej linii frontu w szpitalach czy obozach dla 

uchodźców. To nie jest właściwa droga. W jednej z 

poprzednich katechez widzieliśmy, że solidarność jest 

drogą wyjścia z kryzysu, ale ona potrzebuje 

pomocniczości. Jesteśmy wezwani do budowania 

przyszłości, w której wymiar lokalny i globalny 

wzajemnie się ubogacają, i gdzie ci, którzy mają 

więcej angażują się, aby służyć tym, którzy mają 

mniej. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVI Niedziela zwykła –  27.09.2020 r. 

1. Dzisiejsza niedziela w Kościele w szczególny 

sposób jest poświęcona migrantom i uchodźcom. 

Osobistymi modlitwami obejmijmy ludzi, którzy 

opuścili swój dom rodzinny z powodu toczących się 

wojen, prześladowań i terroru. Prośmy Bożą 

Opatrzność, aby dzięki pomocy dobrych ludzi znaleźli 

dla siebie bezpieczne miejsce. 

2. Dziś obchodzimy także Światowy Dzień Turystyki. 

3. Spotkanie młodzieży, która przygotowuje się do 

Sakramentu Bierzmowania II rok i młodzież, która ma 

Sakrament 25 października w poniedziałek o godz. 

19.00. 

4. Spotkanie kandydatów do Sakramentu 

Bierzmowania wraz z rodzicami I rok odbędzie się 5 

października o godz. 19.00 w kościele.  

5. We wtorek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym 

obchodzone jest święto Świętych Archaniołów: 

Michała, Gabriela i Rafała. W piątek, 2 października, 

wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co 

dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg 

troszczy się o każdego z nas, posyłając nam swoich 

aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. 

6. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy w środę 

o godz. 17.30. 

7. W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik 

– miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam 

dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w 

codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie 

różańcowym, które w naszym kościele będziemy 

odprawiali o godz. 17.30. Tych, którym trudniej 

dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie 

różańca w domach. W naszych modlitwach 

pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok 

akademicki. 

8. Nabożeństwo Różańcowe w Trestnie w niedzielę o 

godz. 15.30. 

9. W tym tygodniu przypada: 



 I czwartek miesiąca: Modlitwa o nowe powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne w czasie różańca 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 od godz. 09.00, Sakrament Pokuty i 

Pojednania od godz. 17.00 do godz. 17.55. 

Nabożeństwo do Różańcowe o godz. 17.30. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

10. Za tydzień w niedzielę taca przeznaczona na 

Stolicę Apostolską. 

11. Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii 

odbędzie się w czasie Wizytacji Kanonicznej 

25 października (niedziela) o godz. 12.00. 

12. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się 

tygodnia życzymy błogosławieństwa Bożego. A 

zmarłych śp. Marię Kisiewicz z ul. Świątnickiej, śp. 

Aleksandrę Aulich z ul. Świątnickiej oraz śp. o. 

Zdzisława Szymczychę SSCC polecamy Bożemu 

Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 28 IX  – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, 

jest patronem Czech. 

 29 IX – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i 

Rafał. 

 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), 

prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy 

tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński. 

 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), 

dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich. 

 2 X – Święci Aniołowie Stróżowie, nasi niebiescy 

opiekunowie. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 20.09.-27.09.2020 r. 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.09 

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Zofii w podziękowaniu za 

przeżyte lata z prośbą o dalsze bł. Boże oraz Mądrość 

Bożą 

10.30 – ++Mariannę i Stanisława 

12.00 – W int. małżeństw zmagających się z nałogiem 

o przerwanie koła uzależnień i uzdrowienie relacji 

12.00 – Z okazji 18 rocz. ur. Jana w podziękowaniu za 

wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. 

Boże  

12.00 – +o. Andrzeja Smołkę – 1 rocz. śm. 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – O zdrowie, bł. Boże i Dary Ducha Świętego 

dla Adama 

PONIEDZIAŁEK 28.09  

08.00 – ++Marię i Macieja Zakrawacz 

18.00 – O Boży pokój serca i Światło Ducha Świętego 

na każdy dzień dla Jubilatki Edytki 

WTOREK 29.09 

08.00 – Z okazji imienin Michała w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, obfite Dary 

Ducha Świętego, opiekę MB i Świętych Archaniołów  

18.00 – ++Józefa (m), Bogdana, Józefa (m), Michała  

ŚRODA 30.09 

08.00 – +Januarego 

18.00 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 – ++Annę i Jana Giemza, Mariannę i Aleksandra 

(m) Ostańskich   

CZWARTEK 01.10  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – Greg. +Jerzego Kryma 

18.00 – Z okazji 50 rocz. ur. Beaty w podziękowaniu 

za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. Oraz opiekę 

MB    

PIĄTEK 02.10 

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ  

18.00 – Greg. +Jerzego Kryma 

18.00 – Z okazji 10 rocz. ślubu Sabiny i Łukasza z 

prośbą o bł. Boże, opiekę MB dla Jubilatów i ich 

Rodzin  

SOBOTA 03.10  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

18.00 – Greg. +Jerzego Kryma 

18.00 – O łaskę Wiary dla Adama   

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.10 

07.00 – +Mieczysława Piecha – 10 rocz. śm. oraz 

++Rodziców i Rodzeństwo 

09.00 – Greg. +Jerzego Kryma 

10.30 – ++Mariannę i Stanisława 

10.30 – Za Parafian 

12.00 – I Komunia Święta 

12.00 – +Alfreda Dindorfa – 41 rocz. śm.   

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o 

bł. Boże dla żyjących a dla zmarłych życie wieczne w 

niebie 

18.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Tadeusza Czerwińskiego w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże 

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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Wspomnij, o Panie,  

na swe miłosierdzie 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 

naucz mnie chodzić Twoimi 

ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według 

swych pouczeń, 

Boże i Zbawco, w Tobie mam 

nadzieję. 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, 

Panie, 

na swoją miłość, która trwa od 

wieków. 

Nie pamiętaj mi grzechów i win 

mej młodości, 

lecz o mnie pamiętaj w swoim 

miłosierdziu 

ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę 

grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg swoich. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O dar życia wiecznego dla śp. O. Zdzisława Szymczychy. 
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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