
Pierwsze czytanie (1 Sm 3,3b-10.19) 
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się 

Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten 

odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego 

mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. 

Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się 

spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył 

wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do 

Helego mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie 

wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. Wróć 

i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał 

Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. I 

znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 

„Samuelu!” Wstał więc i poszedł do Helego, 

mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli 

spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc 

Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię 

wołał, odpowiedz: "Mów, Panie, bo sługa Twój 

słucha”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim 

miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak 

poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!” Samuel 

odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel 

dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść 

żadnemu jego słowu na ziemię. 

Drugie czytanie (1 Kor 6,13c-15a.17-20) 
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a 

Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również 

swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że 

wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się 

łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie 

się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez 

człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy 

rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż 

nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha 

Świętego, który w was jest, a którego macie od 

Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za 

wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie 

więc Boga w waszym ciele! 

Ewangelia (J 1,35-42) 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy 

zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto 

Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak 

mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś 

odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, 

rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli 

do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie 

mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a 

zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie 

mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to 

około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, 

którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 

Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 

najpierw swego brata i rzekł do niego: 

„Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I 

przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy 

na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty 

będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr. 

 

Modlitwa za babcię i dziadka ułożona przez 

papieża Benedykta XVI, który przesłał ją na VI 

Światowe Spotkanie Rodzin w Meksyku, które 

odbyło się w 2009 roku.  
Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych 
Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym 
świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 
Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy 
przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny 
mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami 
szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych 
tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i 
odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich 
dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych. 
Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać 
obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli 
zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali 
szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się 
akceptowani przez wszystkie lata życia, jakimi ich 
obdarzasz. 
Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj 
opieką dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej 
pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie 
rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty 
czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen! 

 

 

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 Bogusławy i Jarosława Ignatowiczów 

świętujących 22. stycznia swą 16. rocznicę ślubu,  

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
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 Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

 Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem 

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity 

owoc”.  

 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy w 

środę o godz. 17.30. 



 W środę 20 stycznia o. Mateusz obchodzi 40 

rocz. ur. Msza Święta w int. Jubilata będzie 

sprawowana o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy 

na wspólną modlitwę. 

 W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili 

Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. 

Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni 

zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. 

Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, 

przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą 

wyrazem naszej szczególnej miłości. 

 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

 Tegoroczna wizyta duszpasterska będzie 

przebiega w innej formie jak do tej pory. 

Proponujemy przyjęcie „kolędy” na tzw. 

zaproszenie. Kartki zgłoszeniowe są wyłożone na 

stolikach. Wypełnione prosimy złożyć w zakrystii 

lub w kancelarii. Rozpoczniemy wizytę od 18 

stycznia. Szczegółowy program jest wywieszony 

w gablotach i podany na stronie parafialnej.   

 Serdecznie zapraszamy na wspólne śpiewanie 

kolęd, które odbędzie się w niedzielę 24 stycznia 

o godz. 16.00 w naszym kościele. 

 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (RTV, AGD np. pralki, telewizory, 

komputery) na rzecz wparcia misji w Zambii, 

Kamerunie, Kenii, Tanzanii odbędzie się w dniach 

od 25 do 27 stycznia do godz. 20.00. Miejsce zbiórki 

przy Domu Parafialnym.  

 Spotkanie Rodziców dzieci komunijnych 31 

stycznia w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00. 

 Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem 

duszpasterzy we wtorki i czwartki w okresie Wizyty 

Duszpasterskiej (od 18.01 do 05.02) nieczynna. 

 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. 

 W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszli: śp. Ryszard 

Staniec z ul. Gliwickiej, śp. Halina Woźniak-Zuber 

z ul. Opolskiej, śp. Czesław Kuczko. Wieczny 

odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-

1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 17.01.-24.01.2021 r. 
II NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01 

07.00 – Za Parafian  

09.00 – +Janinę Szczurek (od Zeni z rodziną) 

10.30 – Z okazji 31 rocz. ur. Marka w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Dary 

Ducha Świętego i opiekę MB 

12.00 – +Janinę Bojakowską (od Krystyny i Jerzego 

z dziećmi) 

Trestno 16.00 – +Ryszarda Łoś – 4 rocz. śm. 

18.00 – +Janinę Krzemień – 30 dzień po śm. 

 

PONIEDZIAŁEK 18.01  

08.00 – W int. wynagradzającej Trójcy 

Przenajświętszej za grzechy profanacji 

Najświętszego Sakramenty 

18.00 –  

WTOREK 19.01 

08.00 – O nawrócenie zatwardziałych grzeszników  

18.00 – +Melanię, Eugeniusza Oprawko – rocz. śm.  

ŚRODA 20.01  

08.00 – Z okazji 40 rocz. ur. o Mateusza w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże i wierność powołaniu 

11.00 – Pogrzeb śp. Stanisław Kuzimkowski  

18.00 – Z okazji 40 rocz. ur. o Mateusza w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże i wierność powołaniu  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

CZWARTEK 21.01  

08.00 – +Jana Leszczyńskiego – 30 dzień po śm. 

18.00 – Z okazji rocz. ur. Jerzego w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

PIĄTEK 22.01   

08.00 – +Arkadiusza, Ryszarda oraz ++z rodz. 

18.00 – +Józefa (m) Siry – 30 dzień po śm.   

SOBOTA 23.01 

08.00 – +Arkadiusza, Ryszarda oraz ++z rodz. 

15.00 – Kana 

18.00 – +Bogdana Szklarza (od Zeni z rodz) 

18.00 – Z okazji 6 rocz. ur. Amelii w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

dla całej Rodziny  

III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01 

07.00 – Za Parafian  

09.00 – 

10.30 – +Mariannę Kiedewicz – 17 rocz. śm. oraz 

++z rodz. Kidewiczów i Graczyków 

12.00 – Z okazji 98 rocz. ur. Jadwigi Tunickiej w 

podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o dalsze bł. 

Boże, potrzebne łaski oraz opiekę Matki 

Najświętszej 

Trestno 16.00 – +Jerzego Ziniewicza – 6 rocz. śm. 

18.00 – Z okazji 11 rocz. ur. Mateusza w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże   

 

 

 



MŁODZI DUCHEM 

Portal deon.pl proponuje włączenie się w projekt 

pod hasłem MŁODZI DUCHEM. Poniżej 

przedstawiamy bliższy opis tego przedsięwzięcia: 

 

„Dziś, gdy tak wiele niewiadomych jeszcze przed 

nami, chcemy dać naszym Czytelnikom możliwość 

do podzielenia się z innymi swoimi wyjątkowymi 

historiami o dziadkach, a także refleksjami obecnych 

babć i dziadków. Nie byłoby na to lepszego terminu, 

niż zbliżające się święto. 

Babcia i dziadek są ci szczególnie bliscy? Do dziś 

wspominasz ciasta, które robiłeś z babcią i modele, 

które sklejałeś z dziadkiem? Z podnieceniem 

słuchałeś opowieści o ich młodości, śmiałeś się z ich 

żartów i wzruszałeś, gdy okazywali ci miłość? 

Podziwiałeś ich za dystans do świata i siłę, którą 

okazywali w trudnych chwilach? 

A później przyszła pandemia koronawirusa, czas, w 

którym zostaliśmy od siebie odseparowani, baliśmy 

się o życie swoich najbliższych, w szczególności 

tych najstarszych. Pandemia pokazała nam jak więzi 

są kruche i jak bardzo potrzebujemy w tym czasie 

drugiego człowieka. 

Ten wyjątkowy czas pozwolił nam także otworzyć 

się na nowe możliwości, z których dotąd nie 

korzystaliśmy. Wielu seniorów zaczęło korzystać z 

Internetu czy rozmawiać z bliskimi za pomocą 

aplikacji. Wszystko po to, by poczuć obecność tych, 

których kochamy. 

Dziś, gdy tak wiele niewiadomych jeszcze przed 

nami, chcemy dać naszym Czytelnikom możliwość 

do podzielenia się z innymi swoimi wyjątkowymi 

historiami o dziadkach, a także refleksjami obecnych 

babć i dziadków. Nie byłoby na to lepszego terminu, 

niż zbliżające się święto. 

Właśnie dlatego rozpoczęliśmy akcję MŁODZI 

DUCHEM 

Co należy zrobić, by wziąć w niej udział? 

Opiszcie, jak dziadkowie wpłynęli na wasze życie, 

czego się od nich nauczyliście, jaką rolę odegrali w 

kształtowaniu waszych osobowości. Jak wasza 

relacja zmieniła się w czasie pandemii 

koronawirusa, czy ten czas zbliżył was do siebie? 

Jak się ze sobą komunikujecie? Opiszcie także jaką 

rolę w waszej rodzinie mają dziadkowie, czy na co 

dzień czerpiecie z ich wiedzy i dystansu do świata? 

Nie zapomnijcie, by wspomnieć o tym, czym kiedyś 

się zajmowali i jak ich życie wygląda dzisiaj. Na 

zakończenie napiszcie, za co najbardziej im 

dziękujecie. Oczywiście możecie pisać tylko o 

dziadku lub tylko o babci. Ważne, by było w tym jak 

najwięcej waszych emocji! 

Do naszej akcji zapraszamy też obecnych 

dziadków. Opiszcie nam, co daje wam bycie 

dziadkami i babciami, czego doznajecie, jak to 

doświadczenie wzbogaciło wasze życie. Chętnie 

przeczytamy wasze refleksje na ten temat, a później 

opublikujemy je na naszym portalu. Wierzymy, że 

mogą stać się one wskazówkami dla przyszłych 

dziadków, a także dla ich dzieci i wnuków, by 

łatwiej było im zrozumieć wasze potrzeby i 

pragnienia serca. Z niecierpliwością czekamy na 

wasze teksty! 

Materiały możecie oczywiście wzbogacić zdjęciami 

waszych rodzin.  

Co dalej? 

Następnie wyślijcie swoje teksty na adres: 

redakcja@deon.pl, w tytule wpisując nazwę akcji: 

MŁODZI DUCHEM 

Możecie je również wysyłać na naszego 

Messangera, prosimy jednak, by wiadomość 

zaczynała się od nazwy naszej akcji. 

Materiały prześlijcie nam najpóźniej do 20 

stycznia do godz. 20:00.  

Co z nimi zrobimy? 

Wszystko, co zostanie do nas nadesłane 

przeczytamy, a najlepsze teksty zostaną 

opublikowane na portalu DEON.pl. Pojawią się 

także na naszym Facebooku. 

To jedyna w swoim rodzaju możliwość, żeby 

złożyć życzenia i podziękować Waszym dziadkom 

i babciom w wyjątkowy sposób. Czekamy na 

wasze teksty! „ 

 

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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Przychodzę, Boże,  

pełnić Twoją wolę 

Z nadzieją czekałem na Pana, 

a On się pochylił nade mną  

i wysłuchał mego wołania. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego Boga. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z 

płodów ziemi, 

ale otworzyłeś mi uszy. 

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za 

grzechy. 

Wtedy powiedziałem: „Oto 

przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić Twoją 

wolę, mój Boże, 

a Twoje prawo mieszka w moim 

sercu”. 

Głosiłem Twą sprawiedliwość w 

wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, o 

czym Ty wiesz, Panie. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla wszystkich babć i dziadków  
w naszej wspólnocie parafialnej. 

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) 

 

Błogosław, Boże, 
babci i dziadkowi. 
Spraw, aby byli 
weseli i zdrowi. 
 
Pragnę ich zawsze 
kochać i szanować, 
i wszystkim, co robię, 
ich serca radować. 
Amen. 

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

