
Pierwsze czytanie (Rdz 9,8-15) 
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja 

zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, 

które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z 

wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i 

polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które 

wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. 

Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie 

zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i 

już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po 

czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja 

zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, 

na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był 

znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy 

rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na 

obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które 

zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym 

człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na 

zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”. 

Drugie czytanie (1 P 3,18-22) 
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, 

sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga 

przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale 

powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet 

ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, 

niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość 

Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której 

niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez 

wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was 

ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale 

przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, 

dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po 

prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani 

Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi. 

Ewangelia (Mk 1,12-15) 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez 

szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu 

usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do 

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię”. 

 

 

… w internetowym gąszczu udało się odnaleźć 

ciekawą stronę – apostolstwo.pl… do apostolstwa 

wszyscy jesteśmy powołani, ale to apostolstwo jest 

szczególne, a przybliża je nieco w tym tekście nasz 

drogi kapłan rekolekcjonista – ks Bogdan Kulik ze 

zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny… 

„Ks. Bogdan Kulik MSF, ADS Górka Klasztorna 

To musiała być poranna Msza św., ale nie pamiętam 

dokładnie. Może wieczorna? Minęło przecież ponad 

31 lat… Ale wiem na pewno, że właśnie wtedy po 

praz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu 

Apostolstwa Dobrej Śmierci. Ksiądz ogłosił, że po 

Mszy można zapisać się do ADS. Gdy to 

usłyszałem, nie miałem najmniejszych wątpliwości, 

że chcę to zrobić, bo chcę iść do nieba! I zrobiłem! 

Miałem wtedy 11 lat. 

Pochodzę z parafii Świętej Rodziny w Gliwicach, 

prowadzonej przez Misjonarzy Świętej Rodziny. To 

właśnie tam, 1 kwietnia 1987 r., zapisałem się do 

ADS. Po wspomnianej Mszy św. poszedłem do 

zakrystii, gdzie „urzędował” br. Józef Winkelmann 

MSF. Jak daleko sięgam pamięcią od zawsze był 

zakrystianem w naszej parafii (zmarł, gdy już od 

sześciu lat byłem księdzem). Podszedłem do Niego i 

powiedziałem, że chcę zapisać do Apostolstwa 

siebie i całą moją Rodzinę. Br. Józef odpowiedział 

mi, że innych zapisać nie mogę, bo każdy sam musi 

podjąć tę decyzję, ale mogę się za moich Bliskich 

modlić. Potem popatrzył na mnie badawczo i zadał 

mi pytanie, którego nie zapomnę do końca życia: „A 

Ty na pewno będziesz się modlił? Bo to nie je lipa?” 

Zapewniłem Go, że oczywiście, będę się modlił. 

Jednak byłem trochę zbity z tropu przez tą „lipę”. 

Jako nieoświecony jedenastolatek, nie znałem 

takiego powiedzonka, i przed oczami mojej 

wyobraźni stanął obraz wielkiego drzewa z małymi, 

pachnącymi kwiatkami na które jako dziecko 

miałem alergię. I nic a nic nie rozumiałem co to 

drzewo – lipa – może mieć wspólnego z modlitwą o 

niebo dla mnie i dla mojej Rodziny. (Dziś, gdy pisze 

to wspomnienie uśmiecham się, bo przypominam 

sobie, że cmentarz, na który chodzę od dziecka – 

dziś także na grób mojego Taty, Babć i Dziadka – 

nazywa się cmentarzem lipowym). Br. Józef po 

moim zapewnieniu wypisał mi dyplomik – dowód 

mojej dobrowolnej decyzji przyłączenia się do ADS. 

Za modlitwę zabrałem się sumiennie. Najpierw 

codziennie. Tak jak należało – ucząc się na pamięć 

formułki, którą odmawiam do dziś, razem ze 

wskazówkami zawartymi w nawiasach: 

„Przygotowanie na śmierć (czynić każdego 

wieczoru)…”. Potem nadszedł czas modlenia się o 

dobrą śmierć tylko raz w tygodniu – w niedzielę. 

Chyba, po prostu, jako młodemu chłopakowi, nie 

zawsze chciało mi się modlić regularnie. 

Ale ten okres nie trwał długo. Znowu wróciłem do 

regularnej modlitw i tak jest do dziś. „W 

międzyczasie” zostałem księdzem, zrobiłem 



specjalizację z eschatologii (czyli tego działu 

teologii, który zajmuje się śmiercią i tym co nastąpi 

po niej), i… zostałem duszpasterzem Apostolstwa 

Dobrej Śmierci, a także redaktorem naszego 

biuletynu. 

I cóż powiedzieć? Przecież u Boga nie ma 

przypadków i u Niego wszystko ma sens. Sens, 

który widać dopiero po czasie, a niekiedy dopiero w 

wieczności…” 

 

21:37 – jak co roku, za kapłanów 
Po raz kolejny w naszej parafii rozpoczęliśmy 

Wielkopostną Koronkę za kapłanów. Codziennie, 

począwszy od Środy Popielcowej aż do Wielkiej 

Środy, spotykamy się pod przydrożnym krzyżem w 

Mokrym Dworze, u zbiegu ulic Cmentarnej i 

Stefana Batorego.  

Krzyż jest duży i pod jego ramionami jest miejsce 

dla każdego, zatem jest i to, które czeka na Ciebie, 

czytającego, czytającą te słowa. 

Spotykamy się tam na kilka minut wspólnej 

modlitwy za kapłanów. Ich posługa w obecnym 

czasie, jak wiele razy w historii, poddana jest 

szczególnie trudnej próbie. Ograniczenia narzucane 

przez „dyktaturę pandemii” rzucają wiele kłód pod 

ich nogi. Oni pomimo tego czekają na nas w 

konfesjonałach, spieszą do chorych z Panem 

Jezusem, szukają sposobów aby docierać do nas z 

sakramentami i Słowem Bożym. Wciąż umożliwiają 

nam spotkanie z Panem Bogiem pozostawiając 

otwarte kościoły, choć wiemy jak wiele na świecie 

zamknięto. 

Przedwiośnie, chłodny wieczór, czasem mżawka czy 

przymrozek – to znakomite wymówki, aby ocenić: 

„przecież w domu też mogę się pomodlić”. Może to 

jest ten minimalny wysiłek, który jednak 

podejmiesz, pokonanie swojej słabości i wygody, 

aby udać się pod krzyż i ofiarować swą modlitwę za 

kapłanów.  

Każdego wieczoru o 21:37 pod krzyżem w Mokrym 

Dworze, to miejsce czeka na Ciebie, a kapłani na 

Twoją modlitwę… 

Nasz Hymn 
90 lat temu, 26 lutego 1927 r., Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik 

ogłaszający zmodyfikowaną wersję „Mazurka 

Dąbrowskiego” – popularnej pieśni patriotycznej 

powstałej w 1797 r. we Włoszech - oficjalnym 

hymnem narodowym. 
Mazurek Dąbrowskiego doczekał się licznych 

modyfikacji tekstu w zależności od okoliczności i 

miejsca w jakich był wykonywany, natomiast jego 

prosta melodia zawsze pozostawała niezmienna, 

towarzysząc Polakom we wszystkich zaborach w 

życiu codziennym narodu i zrywach powstańczych.   

W maju 1797 r., po wydaniu przez gen. Jana 

Henryka Dąbrowskiego odezwy do rodaków, do 

Włoch przybywali Polacy, by służyć u boku 

Napoleona, który - jak wierzyli - pomoże im 

odzyskać utraconą ojczyznę. Do służby w Legionach 

zaciągnęło się wówczas ok. 7 tysięcy żołnierzy. 

Między 16 a 19 lipca 1797 r., podczas pobytu 

polskich legionistów w Reggio Emilia (w ówczesnej 

Republice Cisalpińskiej) poeta Józef Wybicki 

napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, 

którą na cześć gen. Dąbrowskiego nazwano 

„Mazurkiem Dąbrowskiego”. Powszechnie 

rozpowszechniony pogląd mówi, że „Pieśń 

Legionów Polskich” powstała do melodii ludowego 

mazurka. Najczęściej podaje się, że po raz pierwszy 

publicznie pieśń odśpiewano 20 lipca 1797 r.  
 

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 Ewy i Jerzego Baraniewiczów świętujących 21 

lutego. stycznia swą 34. rocznicę ślubu,  

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021 r. 
1. Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, 

które będzie nam głosił ks. Bogdan Kulik MSF 

(Misjonarz Świętej Rodziny) z Górki 

Klasztornej. Szczegółowy program rekolekcji 

jest wywieszony w gablocie, w Głosie Ser i na 

stronie parafialnej.  

2. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy w 

środę o godz. 17.30. 

3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na 

nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki 

dla dzieci o godz. 17.30, a dla dorosłych po 

Mszy Świętej wieczornej ok. 18.40. W Trestnie 

o godz. 16.00. Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym w niedziele o godz. 17.15, a w 

Trestnie o godz. 15.15. 

4. Adoracyjna Miejska Droga Krzyżowa rozpoczęła 

się od środy popielcowej i potrwa do wielkiej 

soboty (3 kwietnia). Na szlaku tej Drogi również 

wpisany jest nasz kościół jako VI stacja - 

Weronika ociera twarz Jezusowi Chrystusowi. 

5. Za tydzień przypada Niedziela Ad gentes, która 

jest dniem modlitwy, postu i solidarności z 

misjonarzami. Zbiórka do puszek na rzecz 

misjonarzy pracujących w Afryce.  



6. Spotkanie Rodziców Dzieci komunijnych w 

niedzielę 28 lutego po Mszy Świętej o godz. 

12.00. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 14 –  21.02.2021 r. 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02 

07.00 – ++Zofię, Antoniego, Krystynę, Michała oraz ++z 

rodz. 

09.00 –  

10.30 – ++Edwarda, Marię, ++rodziców Kazimierza i 

Barbarę, Ludwikę, Jana  

12.00 – +Józefa (m) Sztwiorok – 1 rocz. śm. oraz ++z 

rodz. 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Ignacego w podziękowaniu 

za łaskę życia z prośbą o dalsze bł. Boże oraz opiekę MB 

dla całej Rodziny  

PONIEDZIAŁEK 22.02  

08.00 – O bł. Boże i Dary Ducha Świętego dla 

Krzysztofa 

12.00 –  

18.00 – +Zofię Naróg 

WTOREK 23.02  

08.00 – +Mirosława (m) Stępniaka – 30 dzień po śm. 

12.00 –  

18.00 – +Konstantego Bernackiego – 30 dzień po śm. 

ŚRODA 24.02  

08.00 – +Jana Majewskiego (od chrześnicy Bożeny 

Kaczmarskiej z rodz.) 

12.00 –  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 – Z okazji 40 rocz. ślubu Wandy i Janusza z prośbą 

o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Jubilatów i Rodziny 

CZWARTEK 25.02  

08.00 – +Jana Majewskiego – 30 dzień po śm. 

18.00 – +Mariana (m) Urbańskiego – 50 rocz. śm.   

18.00 – ++Krzysztofa i Barbarę Szymczak    

PIĄTEK 26.02   

08.00 – +Marię Bednarz – 2 rocz. śm. 

18.00 – +Jana Majewskiego (od Dariusza Gajosa z rodz.) 

18.00 – ++Józefa (m) Ryba – 14 rocz. śm., Mariana i 

Władysławę, Józefa (m) Ryba oraz ++z rodz. Ryba i 

Niemiec      

SOBOTA 27.02 

08.00 – Z okazji rocz. ur. Marii w podziękowaniu Bogu 

Ojcu za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, obfitość 

Darów Ducha Świętego oraz nieustanną opiekę MB na 

dalsze lata 

18.00 – ++Zofię, Zbigniewa, Anzelma Koncewicz 

18.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Heleny w podziękowaniu za 

wszelkie łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla 

całej Rodziny  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02 

07.00 – Za Dobrodziejów 

09.00 – ++Teresę i Stefana Pałasińskich 

10.30 – ++Helenę Wołoszyn – 18 rocz. śm., Kazimierza 

Wołoszyn – 6 rocz. śm. 

12.00 – W int. Najświętszej Rzeczpospolitej w 94 rocz. 

zatwierdzenia Hymnu Polski z prośbą o bł. Boże aby 

nigdy nie Została zniszczona, sprzeniewierzona, 

sprzedana 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – +Stefana (m) Korzańskiego – 1 rocz. śm. 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 20 – 24.02.2021 R. 
Parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu 

Sobota, 20.02.2021 r. 

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

Niedziela, 21.02.2021 r.  

06.40 – Godzinki  

07.00; 09.00; 12.00 – Msze Święta z nauką ogólną  

10.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci  

15.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną 

16.00 – Msza Święta z nauką ogólną w Trestnie  

17.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną  

18.00 – Msza Święta z nauką dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

Poniedziałek, 22.02.2021 r.   

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

12.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski 

Wtorek, 23.02.2021 r.  

 08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

12.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

Środa, 24.01.2021 r.  

07.00-08.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

12.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.00-18.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną 
 

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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Drogi Twe, Panie,  

to łaska i wierność 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 

naucz mnie chodzić Twoimi 

ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według 

Twych pouczeń, 

Boże i Zbawco, w Tobie mam 

nadzieję. 

Wspomnij na swe miłosierdzie, 

Panie, 

na swoją miłość, która trwa na 

wieki. 

Tylko o mnie pamiętaj w swoim 

miłosierdziu, 

ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i prawy, 

dlatego wskazuje drogę 

grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy pokornych dróg swoich.. 

 

 

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu  

21. lutego A.D. 2021 
NR 8/2021 (969) 

 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwa dla ks. Bogdana  
oraz owoce rekolekcji w naszej parafii. 

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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