
Pierwsze czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) 
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na 

spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr 

podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem 

człowiekiem". Wtedy Piotr przemówił: "Przekonuję 

się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 

w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi 

i postępuje sprawiedliwie". Kiedy Piotr jeszcze 

mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, 

którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni 

pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z 

Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także 

na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i 

wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może 

odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha 

Świętego tak samo jak my?" I rozkazał ochrzcić ich 

w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby 

pozostał u nich jeszcze kilka dni. 

Drugie czytanie (1 J 4, 7-10) 
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ 

miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się 

z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo 

Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga 

ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na 

świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 

przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, 

ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego 

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

Ewangelia (J 15, 9-17) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie 

umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie 

zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 

w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was 

była i aby radość wasza była pełna. To jest moje 

przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi 

moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już 

was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 

czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, 

albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie 

wybraliście, ale Ja was wybrałem i 

przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 

przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał 

wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię 

moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 

miłowali". 
 

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 Marii i Tadeusza Nowaków świętujących 3. 

maja swą 13. rocznicę ślubu, dla Anny i Witolda 

Nowakowskich świętujących 14. maja swą 60. 

rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

Obchody 40. rocznicy zamachu na Jana 

Pawła II pod przewodnictwem abp. 

Gądeckiego 
13 maja br. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

w Polanicy Zdroju-Sokołówce odbędą się 

dziękczynne obchody za uratowanie życia papieża 

Jana Pawła II w zamachu na Placu Św. Piotra, 

którego 40. rocznica przypada w tym roku.  

Uroczystej Eucharystii o godz. 17 przewodniczyć 

będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski. 

O godz. 20 odbędzie się koncert „Totus Tuus, 

Maryjo”, podczas którego o godz. 21.37 zostanie 

wspólnie odśpiewana pieśń pt. „Pan kiedyś stanął na 

brzegiem” (Barka), tak umiłowana przez Jana Pawła 

II. 

„Pragniemy w sposób uroczysty w dniu 13 maja 

podziękować Panu Bogu przez +ręce Maryi+ za cud 

ocalenia Jana Pawła II. Ale do tego dnia chcemy się 

przygotować duchowo, dlatego już w najbliższy 

piątek 7 maja o godzinie 20 zostanie odprawiona 

Msza św., która rozpocznie Jerycho Różańcowe, 

czyli ciągła modlitwa różańcowa w dzień i noc 

przed Najświętszym Sakramentem” – powiedział o. 

Zdzisław Świniarski SSCC, kustosz Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju-

Sokołówce, główny inicjator i organizator 

uroczystości. 

Po Mszy św. i modlitwie różańcowej rozpocznie się 

Ekstremalna Noc Fatimska czyli modlitwa 

różańcowa w drodze (ok. 33 km – przy czym, każdy 

kilometr to rok ziemskiego życia Pana Jezusa). 

Pielgrzymi zatrzymają się w kościołach położonych 

w Kotlinie Kłodzkiej m.in. w Starej Łomnicy, w 

Starkowie, w Starym Wielisławiu i w Polanicy 

Zdroju. W każdym z nich zostanie odczytany opis 

Objawienia z poszczególnego miesiąca. „Można się 

do nas dołączyć również duchowo wybrać 

odpowiednią godzinę modlitwy pozostając w 

domu” – zachęca o. Świniarski SSCC. 

 Modlitwa trwać będzie przy figurze Matki Bożej 

Fatimskiej w Sanktuarium w Polanicy Zdroju-

Sokołówce. Figura została poświęcona w Fatimie w 

2014 roku, a 18 października br. rozpoczęła swoją 

peregrynację po wszystkich parafiach diecezji 



świdnickiej, aby przygotować wiernych na 100. 

rocznicę Objawień Fatimskich. „W trakcie modlitwy 

podziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski. 

Będziemy także dziękować i prosić Maryję o 

najdroższy dar wiary. Dar, który dzisiaj jest tym 

cenniejszy, że się go mniej strzeże i mniej docenia. 

Jest to dar, który bardziej niż każdy inny pozwoli 

nam się upodobnić do Maryi” – zaznaczył o. 

Świniarski SSCC. 

Przez cały dzień wierni będą gromadzić się przy 

figurze Matki Bożej Fatimskiej, aby tak jak Jan 

Paweł II dziękował Jej za dar ocalenia życia 13 maja 

1982 roku, także złożyć na ręce Maryi 

podziękowania Panu Bogu za ocalenie naszego 

Wielkiego Rodaka. 

Organizatorzy proszą o udekorowanie okien domów 

i mieszkań obrazem z wizerunkiem Matki Bożej 

Fatimskiej, a podczas śpiewu „Barki” o zapalenie 

świec w oknach domów i mieszkań jako 

podziękowanie Panu Bogu za ocalenie papieża Jana 

Pawła II. Transmisja Mszy św. oraz koncertu będzie 

dostępna na kanałach patronów medialnych na 

platformie YouTube:  Tygodnik Niedziela ,  Gościa 

Niedzielnego, EWTN Polska .Wydarzenie zostało 

objęte patronatem Konferencji Episkopatu Polski 

przez jej przewodniczącego abp Stanisława 

Gądeckiego. 
 

. 

Już za trzy tygodnie 

rozpoczniemy piątą 

Parafialną Oktawę 

Małżeńską. Hasłem 

tegorocznej Oktawy jest 

cytat z Ewangelii, będący 

zadaniem dla nas 

wszystkich na całe życie: 

„Idźcie i nauczajcie”. Apostolstwo jest naszym 

zobowiązaniem i zaszczytem. Poprowadzą nas przez 

te dni w rozważaniach zaproszeni kapłani. W 

uroczystość Bożego Ciała małżeństwa przygotują 

jeden z ołtarzy, w nocy z piątku na sobotę pary 

małżeńskie będą adorować Pana Jezusa, a w 

niedzielę 6 czerwca odnowimy nasze przyrzeczenia 

małżeńskie. Z powodów organizacyjno 

epidemicznych w tym roku ponownie nie uda się 

zorganizować wieczoru randkowego, ale przy 

sprzyjającej pogodzie być może damy radę ucieszyć 

się wspólnie przy sobotnim grillu. Za tydzień 

zostanie podany szczegółowy program piątej 

Parafialnej Oktawy Małżeńskiej, ale już teraz warto 

zaplanować te kilka dni pod kątem uczestnictwa w 

wieczornej Eucharystii, co stanowi fundament 

przeżycia Oktawy, jak i całego małżeńskiego życia. 
 

Zbrodnia w Nalibokach – masakra polskich 

mieszkańców wsi Naliboki dokonana przez oddziały 

sowieckich i żydowskich partyzantów 

W celu obrony przed grabieżą ze strony partyzantów 

sowieckich i band kryminalnych powołano w 

Nalibokach niewielki oddział samoobrony pod 

dowództwem Eugeniusza Klimowicza. 8 maja 1943 

oddziały sowieckich partyzantów pod dowództwem 

Pawła Gulewicza z Brygady im. Stalina i z 

oddziałów „Dzierżyńskiego”, „Bolszewik”, 

„Suworowa”  przy współudziale partyzantów 

żydowskich – zamordowały ok. 128 polskich 

mieszkańców miasteczka podejrzewanych o 

przynależność do samoobrony lub Armii Krajowej. 

Spalono kościół, szkołę, pocztę, remizę i część 

domów mieszkalnych, resztę osady ograbiono. 

Zginęło także kilku napastników. W sowieckich 

źródłach szacowano liczbę zabitych Polaków na 250 

osób, wspomniano także o walkach z niemieckim 

garnizonem. Jednak późniejsze badania nie 

potwierdzają obecności Niemców czy policji w 

Nalibokach, zginął jeden białoruski 

policjant. Weryfikują także liczbę ofiar. Po 

masakrze, partyzanci ukradli z wioski ok. 100 krów i 

70 koni. O masakrze w Nalibokach wspomina 

nakręcony w 1993 w Australii film dokumentalny 

„The Bielsky Brothers” (reż. Arun Kumar). 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI Niedziela Wielkanocna -9.05.2021 r. 
1. W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii odbędzie 

się Uroczystość I Komunii Świętej na Mszach 

Świętych o godz. 10.00 i 12.00. Mszy Świętej o 

godz. 10.30 nie będzie. Bardzo proszę Parafian 

i Gości, którzy nie uczestniczą w uroczystości 

komunijnej aby wybrać inną godzinę Mszy Świętej. 

2. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

3. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. 

4. Od poniedziałku do środy przypadają Dni 

modlitw o urodzaje i o błogosławieństwo dla pracy 

ludzkiej. 

5. W poniedziałek 10 maja wspominamy św. 

Damiana de Veuster. Msza Święta ku czci Świętego 

o godz. 08.00 i 18.00. 

6. W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę 

Bożą Fatimską. W tym roku rozpoczynamy w naszej 

parafii Dni Fatimskie, które będziemy obchodzić 

każdego 13 dnia miesiąca do października. Porządek 

Dnia Fatimskiego: 

 Godz. 08.00 – Msza Święta 

 Godz. 12.00 – Msza Święta w int. Chorych.  

 Po Eucharystii Różaniec oraz Adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 

 Godz. 19.00 – Nabożeństwo Fatimskie z litanią 

Loretańską 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Bielsky_Brothers_(film)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arun_Kumar&action=edit&redlink=1


 Godz. 19.30 – Msza Święta z procesją wokół 

kościoła 

  Proszę przynieść ze sobą świece. 

7. W piątek rozpoczniemy nowennę przed 

Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy 

się, by w każdym z nas Bóg odnowił dary i 

charyzmaty. Zachęcamy do modlitwy w intencji 

młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. 

8. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień a śp. Mariusza 

Jakubowskiego z ul. Ksiąskiej, polecamy Bożemu 

Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 10 maja – św. Damian de Veuster, Apostoł 

Trędowatych; 

 14 maja – św. Maciej, apostoł, wybrany przez 

apostołów do ich grona, zajął miejsce Judasza. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli  i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 9 – 16.05.2021 r. 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 09.04 

07.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

09.00 – Za Parafian 

10.00 – I Komunia Święta  

12.00 – I Komunia Święta 

Trestno 16.00 – +Henryka Wilka – 8 rocz. śm.    

18.00 – Za pomordowanych 78 lat temu 

mieszkańców Naliboki  

PONIEDZIAŁEK 10.05  

08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

18.00 – +Kazimierza Szajna 

WTOREK 11.05  

08.00 – Za dusze w Czyśćcu Cierpiące 

18.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

ŚRODA 12.05  

08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – ++Rodziców Wojciecha, Władysławę, 

Adama, Katarzynę, brata Jana oraz ++z rodz. Baków 

i Lesieckich     

CZWARTEK 13.05    

08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

12.00 – Za chorych 

19.30 – Za dusze w Czyśćcu Cierpiące 

19.30 – +Barbarę Sawicką – 1 rocz. śm. 

19.30 – ++Rodziców z obu stron Krystynę, 

Mieczysława, Jadwigę, Ryszarda  

19.30 – ++Mariannę i Piotra Król oraz ++z rodz. 

PIĄTEK 14.05   

08.00 – ++Kazimierę i Józefa Mielcarek  

08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

18.00 – +Zofię Kitel 

18.00 – O bł. Boże i opiekę MB Wspomożycielki 

Wiernych dla Oli, Jacka, Marii i Grzegorza 

SOBOTA 15.05 

08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

18.00 – Z okazji imienin Zofii w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, Światło Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Najświętszej 

18.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Łucji Nowickiej w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze 

bł. Boże dla całej Rodziny 

18.00 – ++Krzysztofa, Lecha oraz ++z rodz. 

Nowakowskich   

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 16.04 

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Z okazji 8 rocz. ur. Beaty w podziękowaniu 

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

dla całej Rodziny 

10.30 – +Mirosława (m) Nowaka – 30 rocz. śm. oraz 

++Rodziców Helenę i Tadeusza Nowaków  

12.00 – ++Bronisławę i Eugeniusza  

Trestno 16.00 – +Eugenię Ryling – 27 rocz. śm.    

18.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz 

Modlitwa w intencji dzieci 

Pierwszokomunijnych 
 

Drogi Jezu, Przyjacielu Dzieci, 

błogosław dzieciom Pierwszokomunijnym. 

Daj im zdrowie duszy i ciała. 

Pomóż im się prawidłowo rozwijać i 

wzrastać w wierze. 

Daj im łaskę wytrwałości w czystości serca, 

aby mogły Cię przyjmować jak najczęściej. 

Niechaj odkrywają piękno i bogactwo 

Komunii Świętej z Tobą. Amen. 

 

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA 
 Ofiara na utrzymanie Parafii 
RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW NMPWW WE 

WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM 

ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW 

Numer konta  77 1020 5242 0000 2302 0117 0497 
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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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Pan Bóg okazał  

ludom swe zbawienie 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego 

prawica 

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swą 

sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność 

swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała 

ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwa dla rodzin dzieci pierwszokomunijnych. 
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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