
Pierwsze czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7) 
Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to 

Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam 

błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasza stają się 

nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd 

na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś 

rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się 

góry. Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho 

nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza 

Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś 

wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią 

sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty 

zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od 

dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy 

skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona 

szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze 

winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego 

imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo 

skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc 

naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. 

My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy 

jesteśmy dziełem rąk Twoich. 

 

Drugie czytanie (1 Kor 1, 3-9) 
Bracia: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od 

Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za 

was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to 

bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we 

wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo 

Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy 

braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was 

aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który 

powołał nas do współuczestnictwa z Synem swoim, 

Jezusem Chrystusem, Panem naszym. 

Ewangelia (Mk 13, 33-37) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, 

czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo 

rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w 

podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom 

staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a 

odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo 

nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 

północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 

niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz 

co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!". 
 

Słowo jak ziarno – blog ojca Piotra 
 

(znaleźliśmy w internetowym gąszczu stronkę pod 

nazwą slowojakziarno.pl Jest to blog Ojca Piotra 

Reckiego. Cytujemy poniżej fragment, abyśmy 

mogli nieco bliżej poznać 

naszego rekolekcjonistę i otoczyć 

go naszą modlitwą.  DG) 

 

„Przygodę z pijarami 

rozpocząłem w 1998 roku. Wtedy 

to – dokładnie w połowie 

października – po raz pierwszy 

wybrałem się do jednego z 

pijarskich klasztorów, by na 

własnej skórze zobaczyć, co to 

znaczy być pijarem. Spodobało 

mi się tak bardzo, że później do 

tego samego klasztoru (Bolszewo 

koło Wejherowa) wracałem jeszcze kilka razy.  

Po maturze i dwuletnim studium ekonomicznym 

nadszedł czas decyzji co do przyszłości. Mając 22 

lata (za sobą kilka szkół i pracę zawodową) 

postanowiłem, że zostanę pijarem. W końcu wielu o 

tym marzy, by żyć jak pijarzy � Decyzja o życiu 

zakonnym i kapłańskim była jak najbardziej moja, 

ale na wiele rożnych sposobów potwierdzana także 

przez Pana. 

No i zaczęło się: przednowicjat w Krakowie, 

nowicjat w Rzeszowie, studentat (i znów Kraków), 

roczna praktyka w Łowiczu. Nadeszła pora na śluby 

wieczyste. Złożyłem je w marcu 2011 r. W maju 

2011 r. święcenia diakonatu. I wreszcie – 26 maja 

2012 roku – święcenia kapłańskie w Poznaniu. Po 

święceniach pierwsza miłość czyli pierwsza moja 

parafia – M.B.Ostrobramskiej w Krakowie na 

Wieczystej. A tam piękne nowe doświadczenie 

pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Przez cztery 

lata byłem tam m.in. katechetą, opiekunem 

Liturgicznej Służby Ołtarza, 

duszpasterzem Odnowy w Duchu 

Świętym, kapelanem Domu 

Pogodnej Jesieni i Ośrodka dla 

Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie i Ruchowo.  

Od sierpnia 2016 roku mieszkam 

we Wspólnocie naszego 

Seminarium, gdzie – jako ojciec 

duchowny – włączyłem się w 

formację naszych kleryków. W 

dalszym ciągu jestem też 

Prowincjalnym Moderatorem 

Liturgicznej Służby Ołtarza i 

Duszpasterzem Powołań. 

W wielu wpisach na tym blogu poruszam tematy 

dotyczące mojej codziennej posługi. Pięknej, ale też 

czasami bardzo trudnej. Dlatego o jedno chcę tutaj 

poprosić – o modlitwę. Ponoć nie ma złych 

kapłanów – są tylko tacy, za których ludzie się za 

mało modlą (św. Jan Maria Vianney). Jeśli więc 

czytasz teraz te słowa, to wiedz, że może właśnie 

teraz Pan Bóg każe mi dzielić się z Tobą 

odpowiedzialnością za moje kapłaństwo. Weź na 

siebie choć niewielką część tej odpowiedzialności i 

proś Pana Boga, żebym był dobrym kapłanem. Ja 

sam każdego dnia modlę się za tych, którzy modlą 

się za mnie. 

http://slowojakziarno.pl/


A jeśli kiedykolwiek będziesz miał (a) chęć odezwać 

się do mnie,  o coś zapytać, czymś się podzielić, 

albo po prostu napisać, że istniejesz – śmiało. Ten 

blog jest po to, byśmy wszyscy odważniej szli do 

Nieba. A tam przecież nie idzie się w pojedynkę. 

Złapiesz mnie na: recki@pijarzy.pl  i  pod:  666-

397-538." 

 

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 Katarzyny i Piotra Zysów świętujących 3. 

grudnia  swą 4. rocznicę ślubu,. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – módlcie 

się za nami. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXIV Niedziela zwykła–  22.11.2020 r. 

I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r. 
 

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który 

przygotuje nas do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce 

programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego 

hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast 

hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.  

2. Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi 

Pannie, tzw. Roraty będzie sprawowana od 

poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Serdecznie 

zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych z lampionami.  

3. W okresie Adwentu niech nie zabraknie 

podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza 

powstrzymania się od hucznych zabaw.  

4. Dziś rozpoczęliśmy święty czas Rekolekcji 

Adwentowych, które trwać będą do środy. Witamy 

serdecznie Rekolekcjonistę o. Piotra Reckiego SP - 

Pijara z Krakowa. Szczegółowy plan rekolekcji jest 

dostępny w gablocie i w Głosie Serc. 

5. W poniedziałek przypada święto patronalne ks. bp. 

Andrzeja Siemieniewskiego, pamiętajmy o dostojnym 

solenizancie w naszych modlitwach.  

6. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 

codziennie o godz. 17.30.  

7. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o 

godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej - zmiana 

tajemnic różańcowych; 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych o godz. 

17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 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. 9.00, 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. 

8. Transmisja Mszy Świętej niedzielnej na żywo o 

godz. 10.30 na parafialnym Facebook. W czasie 

Rekolekcji Adwentowych również będziemy 

transmitować Eucharystie.   

9. Zapraszam Rodziców Dzieci Komunijnych do 

odbioru w zakrystii Małego Katechizmu.  

10. W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki 

oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w 

cenie 6 zł – mała i 15 zł – duża. 

11. Za tydzień zbiórka do puszek na wsparcie 

Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  

12. W przyszłą niedzielę, 6 grudnia Msza Święta 

odpustowa w Trestnie o godz. 16.00 ku czci 

Niepokalanego Poczęcia NMP. Serdecznie 

zapraszamy. 

13. Wszystkim ofiarodawcom na rzecz parafii 

składam Wielkie Bóg Zapłać a  solenizantom i 

jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 

Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.  

14. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odszedł śp. Janusz Mazur 

z Blizanowic. Wieczny odpoczynek… … 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat 

Szymona Piotra. 
 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), 

prezbiter, jezuita. 
 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i 

męczennica, patronka górników i hutników oraz 

bezrobotnych. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

 

INTENCJE MSZALNE 29.11.-6.12.2020 r. 
I NIEDZIELA ADWENTU 29.11 

07.00 – ++Mieczysława (m), Zofię Stefanowicz  

09.00 – ++Krystynę i Waldemara Kuźmińskich – 7 

rocz. śm. 

10.30 – Z okazji imienin o. Andrzeja Łukawskiego 

SSCC z prośbą o zdrowie, szczególne łaski Boże, 

Światło Ducha Świętego oraz opiekę MB 

10.30 – +Stefanię Pest  

12.00 – Za Parafian  

Trestno 16.00 – Za Dobroczyńców  



18.00 – Greg. +Andrzeja Kalmuka 

 

PONIEDZIAŁEK 30.11  

08.00 – Greg. +Andrzeja Kalmuka 

18.00 – +Ryszarda Banacha 

18.00 – Z okazji imienin o. Andrzeja Łukawskiego 

w podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o bł. 

Boże, obfitość Darów Ducha Świętego, opiekę MB i 

Patrona św. Andrzeja 

WTOREK 01.12 

08.00 – +Adama Cieńciałę – 30 dzień po śm. 

08.40 (Osobowice) – Pogrzeb śp. Janusz Mazur  

18.00 – W int. małżeństw które oddaliły się od Boga 

o nawrócenie i czerpanie sił z Miłości Chrystusowej  

ŚRODA 02.12 

08.00 – ++Dariusza, Andrzeja, Eugeniusza 

Czerniak, Zofię Mielniczuk, Dominika (m) 

Nowickiego, Artura Nowosada 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o 

zdrowie, bł. Boże, potrzebne łaski oraz opiekę MB a 

dla zmarłych o życie wieczne w niebie   

CZWARTEK 03.12  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi   

18.00 – +Klarę Krasińską  

18.00 – +Wandę Despet – 7 rocz. śm. 

PIĄTEK 04.12 

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – +Zofię Regułę (od córki z rodz.) 

18.00 –  +Adama Cieńciałę   

SOBOTA 05.12  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

18.00 – ++z rodz. Rusin, Rodziców Antoninę, 

Kazimierza, Jadwigę, Jadwigę   

18.00 – W int. Katarzyny z prośbą o bł. Boże i 

opiekę MB 

 

II NIEDZIELA ADWENTU 06.12 

07.00 – +Tadeusza Pietrzaka – 15 rocz. śm.  

09.00 – ++Jana – 12 rocz. śm., Janinę, Mirosława, 

oraz ++z rodz. Wójciak, Teresę Roszkowską 

10.30 – +Ludwika (m) Gogolewskiego – 1 rocz. śm. 

oraz ++z rodz. 

12.00 – W int. Justyny i Macieja z prośbą o bł. Boże 

i opiekę MB dla całej Rodziny  

Trestno 16.00 – ODPUST – W int. Róż 

Różańcowych z prośbą o zdrowie, bł. Boże a dla 

zmarłych o życie wieczne w niebie  

18.00 – Za Parafian  

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE  

28.11 – 02.12.2020 R. 

Parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych 

we Wrocławiu 

o. Piotr Recki SP 

Sobota, 28.11.2020 r. 

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną (Online - 

Facebook) 

Niedziela, 29.11.2020 r.  

06.40 – Godzinki  

07.00; 09.00; 12.00 – Msze św. z nauką ogólną  

10.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci (Online 

- Facebook) 

16.00 – Msza Święta z nauką ogólną w Trestnie  

17.30 – Wypominki  

18.00 – Msza Święta z nauką dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

 

Poniedziałek, 30.11.2020 r.   

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Wypominki  

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną 

(Online - Facebook) 

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski 

 

Wtorek, 01.12.2020 r.  

 08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną 

(Online - Facebook) 

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

 

Środa, 02.12.2020 r.  

07.00-08.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.00-18.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

17.30 – Nabożeństwo do św. Józefa 

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną 

(Online - Facebook) 
 

 

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 



. 

 

 
 

 
 

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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Pan mym pasterzem,  

nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem: 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 

odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych 

ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Stół dla mnie zastawiasz  

na oczach mych wrogów, 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną  

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pana 

po najdłuższe czasy. 

 

 

 

 

 

I Niedziela adwentu  

29. listopada A.D. 2020 
NR 48/2020 (957) 

 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski, błogosławieństwo i Boże prowadzenie w całym życiu  
dla Marka z okazji 3 urodzin. 

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) 

 

mailto:dominik.golema@op.pl
http://www.parafiaksieze.pl/

