
Pierwsze czytanie (Dz 10,34a-37-43) 
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, 

przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma 

względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej 

Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił 

Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 

namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 

był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i 

uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą 

diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co 

zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to 

zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go 

trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu 

ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga 

na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego 

zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi 

i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią 

żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o 

tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię 

otrzymuje odpuszczenie grzechów. 

 

Drugie czytanie (Kol 3,1-4) 
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z 

martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z 

Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 

życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w 

chwale. 

 

SEKWENCJA  

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

  

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

 

Ewangelia (J 20,1-9) 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 

gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 

się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 

grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 

i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła 

do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 

Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i 

szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów 

drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 

grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 

jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem 

także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 

wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 

która była na Jego głowie, leżącą nie razem z 

płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 

miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 

Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

 

Świętujmy z parami 
 

Przypominamy rocznice, które będziemy świętować 

w nadchodzącym tygodniu, oraz uczciliśmy w 

minionym 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 Piotra Mroczków świętujących 9. 

kwietnia swą 5. rocznicę ślubu, dla Moniki i 

Mariusza Sikorów świętujących 11. kwietnia. 

stycznia swą 6. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Zmartwychwstania 

Pańskiego – 04.04.2021 r. 

 
Kochani Parafianie i Goście! 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

napełniło radością nie tylko kobiety 

przybyłe do grobu i apostołów, lecz także 

wszystkich, do których dotarła wiadomość o 

nim. Po misterium Świętego Triduum, po 

opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i 

śmierci nastaje nowy czas nadziei.  



Z perspektywy Zmartwychwstania życie 

człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak 

na nie patrzeć. 

Chrystus Pan Zmartwychwstał – i my 

zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja 

będzie w nas źródłem radości i pokoju, 

niech porządkuje naszą codzienność, 

abyśmy każdego dnia stawali się 

niezwykłymi świadkami Zmartwychwstania. 

Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z 

najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z 

nami spotka.  

Pokoju serca, radości rozpromieniającej 

każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie 

– z całego serca wam życzymy. 

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżyliśmy 

Święte Triduum Paschalne. Współbraciom za 

posługę w tych dniach, szczególnie w konfesjonale. 

Siostrom zakonnym, panu organiście oraz tym, 

którzy przygotowali ołtarz adoracji, grób Pański, 

posprzątali kościół i przystroili go kwiatami i LSO. 

Niech Zmartwychwstały spotka Was na drodze 

waszego życia jak uczniów idących do Emaus. 

2. Zapraszam codziennie do soboty włącznie na 

godzinę 15.00 na Nowennę przed Świętem 

Miłosierdzia Bożego. 

3. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy 

Świętych jak w niedzielę. Taca z tego dnia jest 

przeznaczona potrzeby Wrocławskiego Seminarium 

i PWT  

4. Nabożeństwo do św. Józefa w środę o godz. 

17.30. Po Mszy Świętej zmiana Tajemnic 

Różańcowych.  

5. Spotkanie Rodziców dzieci Komunijnych w 

niedzielę 11 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 

12.00. 

6. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 

remont wnętrza naszego kościoła. 

7. W II niedzielę wielkanocną rozpoczyna się 77 

Tydzień Miłosierdzia 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszła: śp. Czesława 

Pawlik z ul. Świątnickiej. Wieczny odpoczynek… 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

O Piłatowym sądzie nad dzieckiem 

nienarodzonym 
– „Nie zabijaj!”. Kochaj! Broń! Strzeż! Pomagaj! – 

bo w ten sposób bronisz i strzeżesz również swojego 

człowieczeństwa… – mówił abp Marek Jędraszewski 

przy stacji „U Piłata” rozpoczynając tradycyjną 

Drogę Krzyżową w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Metropolita krakowski swoje rozważania poświęcił 

„Piłatowemu sądowi nad dzieckiem 

nienarodzonym”. 

– Bez wniknięcia w przebieg sądu Piłata nad 

Chrystusem nie zrozumiemy istoty dramatu, jaki ma 

dzisiaj miejsce, gdy wielcy tego świata sprzysięgli 

się przeciwko życiu nienarodzonego dziecka – 

mówił abp Marek Jędraszewski w Wielki Piątek w 

Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Tradycyjne rozważanie przy stacji „U Piłata” 

rozpoczynające Drogę Krzyżową w Kalwarii 

Zebrzydowskiej metropolita krakowski oparł o 

swoisty współczesny sąd. Zamiast Jezusa, 

oskarżonym jest nienarodzone dziecko, któremu 

zarzuca się, że „domaga się opieki ze strony kobiety 

i innych ludzi, która to opieka ogranicza ich prawo 

do beztroskiego rozkoszowania się dobrami tego 

świata”. Tłum zamiast „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!” 

krzyczy „Aborcja! Aborcja!”. A autorytety i 

przywódcy ludu, żeby rozwiać wahania Namiestnika 

mówią: „Jeżeli ten zbiór komórek uznasz za 

człowieka i przyznasz mu prawo do życia, nie jesteś 

przyjacielem władców tego świata. Co więcej, 

stajesz się wrogiem «mainstreamowych» mediów. 

Każdy, kto tak czyni, sprzeciwia się wolności i 

postępowi”. Zamiast drogi krzyżowej rozpoczyna 

się droga dziecka w stronę kliniki aborcyjnej. 

– Namiestnik wysłał swe służby, aby sprawdziły, 

czy wszystko odbyło się zgodnie z procedurami: czy 

tak zwany „zabieg usunięcia ciąży” został 

skutecznie dokonany, to znaczy, czy dziecko na 

pewno zostało zabite, czy protestujący aktywiści 

ruchów „pro life” zostali zatrzymani i czy, zgodnie z 

doktryną o rozdziale Kościoła od państwa, 

odpowiednio skutecznie zneutralizowano głosy 

duchownych katolickich, domagających się 

poszanowania każdego ludzkiego życia od chwili 

jego poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. 

Upewniwszy się, że zamierzony cel został osiągnięty 

ku pełnej satysfakcji tłumu, Namiestnik nakazał 

sprawę wpisać do odpowiednich rejestrów, aby 

mogła stać się prawem obowiązującym dla 

wszystkich(…) 

 

 

https://www.ekai.pl/tag/aborcja/


INTENCJE MSZALNE 04-11.04.2021 r. 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

PŃSKIEGO 04.04 

07.00 – ++Zofię, Antoniego, Krystynę, Michała 

oraz ++z rodz. 

10.30 – Greg. +Leopolda Nowaka 

10.30 – Z okazji 86 rocz. ur. Danieli w 

podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o 

dalsze bł. Boże 

12.00 – Za Parafian 

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. 

Boże dla żyjących a życie wieczne dla zmarłych 

18.00 – O łaskę nawrócenia dla osób, którzy w 

ostatnim czasie dokonały apostazji  

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04 

07.00 – ++Martę Gąda – 27 rocz. śm., 

Bronisława (m) Gąda – 11 rocz. śm. 

09.00 – ++Helenę, Józefa (m), Pocian, Marię, 

Michała, Ludwikę, Jana Hajdasz, Lesława (m) 

Kieta 

10.30 – Greg. +Leopolda Nowaka 

12.00 – +Annę Oblińską – 1 rocz. śm. (od syna 

Lesława z rodz.) 

Trestno 16.00 – W int. Filipa Wilka w dniu 

Chrztu Świętego w podziękowaniu za Dar Życia 

i łaskę Sakramentu z prośbą o bł. Boże dla całej 

Rodziny 

18.00 – Msza Święta wotywna ku Czci Ducha 

Świętego w int. Zgromadzenia Najświętszych 

Serc Jezusa i Maryi, o nowe powołania i 

odważna odpowiedź na ten Dar, o pokorę i 

stanowczość w głoszeniu Ewangelii oraz 

zgodność działania z Wolą Bożą 
 

WTOREK 06.04  

08.00 – O Boże Miłosierdzie dla dusz żyjących w 

grzechach ciężkich  

18.00 – Greg. +Leopolda Nowaka 

 

ŚRODA 07.04  

08.00 – Greg. +Leopolda Nowaka 

10.00 – Pogrzeb ul. Bujwida śp. Czesława Pawlik  

18.00 – Nowenna do św. Józefa  

18.00 – W int. Róż Różańcowych dla żyjących z 

prośbą o zdrowie, bł. Boże a dla zmarłych o życie 

wieczne w niebie 

 
 

CZWARTEK 08.04  

08.00 – Za wstawiennictwem NMP i św. Józefa o 

dobry wybór męża dla Pauliny według Woli Bożej  

18.00 – Greg. +Leopolda Nowaka 

18.00 – Z okazji 32 rocz. Magdy w podziękowaniu 

za wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalszą 

opiekę MB i bł. Boże 
 

PIĄTEK 09.04   

08.00 – Greg. +Leopolda Nowaka 

18.00 – +Zofię Bolanowską  

18.00 – Z okazji 37 rocz. ur. Marty w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże 
 

SOBOTA 10.04  

08.00 – Greg. +Leopolda Nowaka 

18.00 – Z okazji 40 rocz. ur. Pawła w 

podziękowania za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże 

18.00 – Z okazji 18 rocz. ur. Rafała w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o obfitość 

Darów Ducha Świętego oraz o bł. Boże  

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04 

07.00 – ++Olgę i Michała, Kazimierza, Alinę 

Grzegockich, Marka Samulewicza  

09.00 – Greg. +Leopolda Nowaka 

10.30 – Za Parafian 

12.00 – Za pomordowanych 81 lat temu w 

Katyniu Łagrach Syberii i całej Sowieckiej 

nieludzkiej ziemi  

12.00 – Z okazji przyjęcia I Komunii Świętej 

Pawła Wagnera z prośbą o wszelkie Dary i 

opiekę MB dla całej Rodziny 

Trestno 16.00 – +Mariana Ryling – 1 rocz. śm. 

18.00 – ++Leokadię, Michała Franków oraz ++z 

rodz. 
 

 

KOMUNIKAT  
Po Mszy świętej w intencji ofiar Katynia i 

łagrów syberyjskich (niedziela – 11 kwietnia, 

godz. 12:00) przedstawiona zostanie relacja 

Jerzego Rudnickiego z wrocławskiego 

oddziału IPN pt: Polska bez Nich. Historia 

kłamstwa 
 

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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W tym dniu wspaniałym  

wszyscy się weselmy 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: 

Jego łaska na wieki. 

Prawica Pana wzniesiona 

wysoko, 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żył będę 

i głosił dzieła Pana. 

Kamień odrzucony przez 

budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla siostry Augustyny i siostry Gabrieli. 
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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