
Pierwsze czytanie (Hi 38, 1. 8-11) 
Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: "Kto 

bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona 

wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za 

pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego 

wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i 

bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla 

twoich fal nadętych". 

 

Drugie czytanie (2 Kor 5, 14-17) 
Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych 

na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to 

wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł 

Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla 

siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i 

zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie 

znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała 

poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go 

w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w 

Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 

minęło, a oto wszystko stało się nowe. 

 

Ewangelia (Mk 4, 35-41) 

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do 

swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą 

stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak 

jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w 

łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś 

spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i 

powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie 

obchodzi, że giniemy?" On, powstawszy, zgromił 

wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" 

Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi 

jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się 

bardzo i mówili między sobą: "Kim On jest 

właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu 

posłuszne?" 
 

Jezus - po wyborze Dwunastu – wie, że trzeba ich 

formować. Ich i wszystkich innych, którzy zaczynają 

za Nim iść. Dlatego czwarty rozdział Ewangelii wg 

św. Marka to ważne przypowieści: o siewcy, lampie, 

ziarnku gorczycy. Aby zrozumiano, czym jest słowo, 

które do nich kieruje, i jak rodzi się Królestwo Boże. 

A potem chwila prawdy, kiedy uczniowie mają się 

przeprawić na drugą stronę jeziora Genezaret. 

Przychodzi burza na jeziorze, a Jezus śpi. Jego 

spokój jednak nie udziela się uczniom, nie daje 

poczucia bezpieczeństwa. Odwrotnie – budzą Go z 

wyrzutem: nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? 

Niewiele wciąż rozumieją, albo nic, z tego, co Jezus 

do nich mówił. Ucisza więc burzę i zadaje pytanie w 

tym rozdziale najważniejsze: Czemu się boicie? 

Odsłania ich brak wiary. A dla nas? Kim On jest 

właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu 

posłuszne? 

(www.mateusz.pl) 

 

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 Kariny i Karola Kruze świętujących 20. 

czerwca swą 6. rocznicę ślubu, dla Eweliny i 

Adama świętujących 23. czerwca swą 9. rocznicę 

ślubu, dla Lidii i Andrzeja Sokołowskich 

świętujących 24. czerwca swą 32. rocznicę ślubu, 

dla Agaty i Tomasza Terebów świętujących 24. 

czerwca swą 21. rocznicę ślubu, dla Marty i 

Wojciecha Golemów świętujących 25. czerwca swą 

16. rocznicę ślubu, dla Joanny i Marcina 

Czarneckich świętujących 25. czerwca swą 5. 

rocznicę ślubu, dla Marii i Zygmunta Salwów 

świętujących 26. czerwca swą 46. rocznicę ślubu, 

dla Amelii i Dominika Golemów świętujących 26. 

czerwca swą 22. rocznicę ślubu, dla Agnieszki i 

Błażeja Krasoniów świętujących 26. czerwca swą 

17. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 
 

KRÓLESTWO BOŻE I „NIEBIESKIE PTAKI” 
W PRL oficjalna propaganda używała pojęcia 

„niebieskich ptaków” na osoby uchylające się od 

obowiązku pracy. Często były to osoby ciężko 

pracujące, ale nie tam, gdzie życzyły sobie władze. 

Tym niemniej, „niebieski ptak” był synonimem 

lenia, żyjącego na koszt innych. Być może 

propaganda świadomie sięgnęła po przykład z 

Ewangelii, żeby podważyć zaufanie do 

chrześcijaństwa. 

Czy jednak nie ma czegoś na rzeczy? Czytając 

pobieżnie słowa Pana Jezusa można by odnieść 

wrażenie, że zachęca On do lekceważenia spraw 

doczesnych. Jakby chciał powiedzieć: nie musisz 

robić nic, tylko ufaj Panu Bogu i chciej, żeby 

zapanowało Jego królestwo. On za ciebie załatwi 

wszystko: jedzenie, mieszkanie, ubranie… Może to 

zrobić za pomocą aniołów, ale bardziej 

prawdopodobne, że posłuży się innymi ludźmi. Oni 

pracują, a ty szukasz królestwa Bożego… 

Od razu widzimy, że taka interpretacja jest 

karykaturą nauczania Pana Jezusa. Nie jest spójna z 

tym, co On nam mówi całym swym życiem. 

Większą jego część zarabiał przecież na życie swoje 
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i Matki pracą swoich rąk, pokazując nam w ten 

sposób, że praca jest rzeczywistością świętą i 

uświęcającą. 

Jak w takim razie rozumieć wezwanie, aby nie 

troszczyć o bezpieczeństwo materialne, powierzając 

się całkowicie Bogu? Odpowiedź znajdujemy w 

przeczytanych właśnie słowach Pana Jezusa. Kto 

szuka królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, ten 

będzie troszczył się o swoich bliźnich. Pierwszym 

przejawem tej troski jest nie obciążać ich swoimi 

potrzebami z powodu lenistwa, które na ogół jest 

wyrazem egoizmu. Czy ktoś, kogo nie obchodzą 

bliźni albo traktuje ich jako swoją służbę, 

rzeczywiście pragnie królestwa Bożego? Czy 

nieustannie oczekiwanie, że inni (np. państwo albo 

rodzina) będą się troszczyć o zaspokojenie moich 

potrzeb jest sprawiedliwe? Owszem, chrześcijanin z 

radością przyjmuje pomoc innych, w szczególnych 

przypadkach ma prawo jej żądać. Ale zawsze 

pamiętając, że „więcej jest radości w dawaniu, 

aniżeli w braniu”. 

Mówiąc o ptakach czy liliach Pan Jezus daje 

przykład stworzeń, które żyją według swej natury. 

Do natury człowieka należy zdobywanie pożywienia 

i innych środków do życia przez pracę. 

Równocześnie jednak natura ludzka jest zraniona 

grzechem. Nasze naturalne dążenia ulegają 

wypaczeniu. Łatwo zapominamy, co jest środkiem, a 

co celem. Nawet w sensie biologicznym, celem 

człowieka jest życie, a nie jedzenie, które stanowi 

niezbędny do życia środek. W dzisiejszej Ewangelii 

Pan Jezus mówi jeszcze mocniej, nie używa bowiem 

słowa „bios”, oznaczającego w grece życie 

biologiczne, lecz słowa „psyche”, które oznacza 

życie duchowe. Szukać królestwa Bożego oznacza 

dążyć do życia w Bogu, życia pełnego. 

Zabezpieczenie materialne życia biologicznego jest 

tu na ziemi konieczne, ale jako środek. Dopiero gdy 

skupimy się na celu, będziemy umieli dobrze 

używać środków. 

Konkretnym wyrazem właściwego ustawienia celów 

i środków jest modlitwa. Poprzez modlitwę 

zwracamy się ku Bogu, który jest naszym celem 

ostatecznym, dawcą życia w jego pełni, w którym 

biologia jest tylko przemijającym elementem. Jeśli 

na pierwszym miejscu stawiam spotkanie z Bogiem, 

np. zaczynając dzień od modlitwy, to „wszystko 

inne będzie mi przydane” w znaczeniu, że sensu 

nabierze moja troska o życie doczesne, w 

szczególności o moich bliźnich. W szczególności, 

nie przysłoni ona tego co najważniejsze, 

prawdziwego życia w Bogu. 

ks. Michał Kwitliński 
 

 

Trener reprezentacji Portugalii 

popularyzuje sanktuarium fatimskie 

podczas mistrzostw Europy 
Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Portugalii 

Fernando Santos w związku z rozpoczęciem 

piłkarskich mistrzostw Europy podzielił się 

swoim świadectwem dotyczącym sanktuarium w 

Fatimie. W licznych wywiadach, m.in. w 

nagraniu dla rektoratu tego miejsca kultu 

maryjnego wskazał na swój trwający 

kilkadziesiąt lat związek z portugalskim 

sanktuarium.  
  

Deklarujący się jako katolik Santos wskazał, że 

Fatima stanowi dla niego ważne miejsce w rozwoju 

duchowym. – Jestem zafascynowany tym miejscem, 

gdyż mogę w nim cieszyć się ciszą (milczeniem) 

Maryi, która dyskretnie cierpiała z Jezusem – 

powiedział Fernando Santos, wskazując na swoje 

praktyki modlitwy kontemplacyjnej oraz Różańca. 

Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Grecji w 

licznych wywiadach i świadectwach przed 

rozpoczęciem Euro przypominał też o konieczności 

zaufania Bożej Opatrzności. Wskazywał również na 

swoją ufność w zdobycie w 2016 r. tytułu mistrza 

Europy z ekipą, która nie uchodziła wówczas za 

faworyta turnieju. 

Opowiadający o swoim nawróceniu z 1994 roku 

trener wskazał na potrzebę nieustannego odradzania 

się chrześcijan i odrzucania postawy bierności. – 

Współcześnie jednym z największych problemów 

ludzkości jest owo wyczekiwanie na zmianę. 

Tymczasem, aby zmieniać innych musimy rozpocząć 

ten proces od zmieniania nas samych – dodał 

Fernando Santos. 

Źródło: KAI 
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1. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa codziennie w czerwcu o godz. 17.30. 

2. Spotkanie przed pielgrzymką na Warmię w 

poniedziałek 21 czerwca o godz. 19.00 w kościele. 

Wyjazd pielgrzymów w sobotę 26 czerwca o godz. 

07.00. 

3. W środę w szczególny sposób będziemy się 

modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by 

wzorem św. Józefa odważnie podejmowali 

wyzwania wynikające z ich powołania. 

4. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość 

Narodzenia św. Jana Chrzciciela, głównego Patrona 

Archidiecezji Wrocławskiej i Wrocławia. W tym 

dniu przypada także 59 rocz. święceń prezbiteratu 

ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. 



5. W piątek zakończenie roku szkolnego. 

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców 

i pedagogów o godz. 08.00 na Mszę Świętą 

dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg 

udzielił nam w tym roku, za piękną pracę 

wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, 

pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i 

młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami. 

6. Duszpasterstwo Parafii przypomina rodzicom i 

opiekunom prawnym dzieci i młodzieży 

rozpoczynającym we wrześniu naukę w klasach 

pierwszych wszystkich typów szkół,  

że deklaracje woli uczęszczania na lekcje religii 

należy złożyć przed rozpoczęciem roku szkolnego a 

nie po wakacjach. Najlepiej zatem uczynić to wraz 

ze składaną dokumentacją rekrutacyjną do szkoły 

lub jeszcze przed wakacjami, by dyrektorzy szkół 

mogli uwzględnić te lekcje w planach zajęć.  

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-

1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do ubogich i 

chorych. 
 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

 i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 
 

INTENCJE MSZALNE 20 – 27.06.2021 r. 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06  

07.00 – Z okazji imienin Elżbiety z prośbą o 

zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski 

09.00 – +Anielę, Michała, Pelagię, Władysława (m) 

oraz ++z rodz. Boczarów i Bruderów  

10.30 – ++Józefę i Kazimierza Syska 

12.00 – +Krzysztofa Szymczaka  

Trestno 16.00 – ++Genowefę Pol, Zbigniewa, 

Stanisława (m)     

18.00 – Za Parafian  

 

PONIEDZIAŁEK 21.06  

08.00 – O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie, o 

szczere nawrócenie do Boga w rodzinach, parafiach, 

o litość, łaskawość i Miłosierdzie Boże dla całej 

ludzkości 

18.00 – ++Stanisława (m), Władysława (m), 

Stanisławę (k), Irenę, Stanisława (m) 

 

WTOREK 22.06  

08.00 – +Stanisławę Nitkę  

18.00 – ++Rodziców i Dziadków 

 

ŚRODA 23.06  

08.00 – +Janinę Galewską   

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy   

18.00 – +Zenona Mielnikiewicza oraz ++Rodziców 

z obu stron      

 

CZWARTEK 24.06  

08.00 – Z okazji imienin Janiny w podziękowaniu za 

otrzymane dary z prośbą o bł. Boże i światło Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Najświętszej   

08.00 – Z prośbą o bł. Boże, Dary Ducha Świętego i 

pomyślne zdanie Egzaminu   

18.00 – ++Janinę i Jana Jędrzejczyków, Wandę 

Despet   

18.00 – Z okazji przyjęcia I Komunii Świętej 

Krzysia Popiuka z prośbą o opiekę MB i Dary 

Ducha Świętego dla niego  

 

PIĄTEK 25.06   

08.00 – +Janinę Szewczuk  

08.00 – W int. Dziękczynnej za miniony Rok 

Szkolny z prośbą o bł. Boże dla uczniów 

i pracowników na czas wakacji  

18.00 – ++Mariannę i Władysława (m) Dudek 

18.00 – +Janusza Grudnia 

 

SOBOTA 26.06 

08.00 – ++Z rodz. Cieślewiczów, Jaworskich, 

Scholzów  

12.00 – Chrzest  

18.00 – W int. małżeństw przeżywających stratę 

dziecka o potrzebne łaski by doświadczenie żałoby 

przyczyniło się do scalenia miłości małżonków 

18.00 – Za Parafian  

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06  

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – +Jadwigę Wieczorkiewicz 

09.00 – +Janinę Wrzodek   

10.30 – Z okazji 22 rocz. ślubu Amelii i Dominika w 

podziękowaniu za przeżyte wspólne lata z prośbą o 

dalsze bł. Boże, obfitość Darów Ducha Świętego 

oraz opieki MB dla całej Rodziny 

12.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Stanisława i z okazji 53 

rocz. ur. Małgorzaty w podziękowaniu za Dar życia 

z prośbą o dalsze bł. Boże oraz opiekę MB  

Trestno 16.00 – ++Zygmunta, Józefę, Władysława 

(m) Wosiów      

18.00 – ++Stanisława (m), Władysława (m), 

Stanisławę (k), Irenę, Stanisława (m) 

 

 

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 



. 

 

 
 

 
 

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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Chwalmy na wieki  

miłosierdzie Pana 

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, 

by handlować na wodach ogromnych, 

widzieli dzieła Pana 

i Jego cuda wśród głębin. 

Rzekł, i zerwał się wicher, 

burzliwie piętrząc fale. 

Wznosili się pod niebo, zapadali w 

otchłań, 

ich dusza truchlała w niedoli. 

Wołali w nieszczęściu do Pana, 

a On ich wyzwolił od trwogi. 

Zamienił burzę na powiew łagodny, 

umilkły morskie fale. 

Radowali się ciszą, która nastała, 

przywiódł ich do upragnionej 

przystani. 

Niech dziękują Panu za dobroć Jego, 

za Jego cuda wobec synów ludzkich. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O szczęśliwy przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Bogdana. 
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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