Pierwsze czytanie (Jr 23, 1-6)
Pan mówi: "Biada pasterzom, którzy prowadzą do
zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.
Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach,
którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście
moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi.
Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków.
Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich
krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na
ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię
zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już
więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie
szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy
wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie
panował jako król, postępując roztropnie, i będzie
wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W
jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie
mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go
będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”
Drugie czytanie (Ef 2, 13-18)
Bracia: W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś
byliście daleko, staliście się bliscy przez krew
Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On,
który obie części ludzkości uczynił jednością, bo
zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym

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 Karoliny i Jana Buławów świętujących 19.
lipca swą 7. rocznicę ślubu, dla Grażyny i Marka
Delągów świętujących 20. lipca swą 25. rocznicę
ślubu, dla Agnieszki i Adriana Gruszewskich
świętujących 21. lipca swą 3. rocznicę ślubu, dla
Ewy i Jerzego Franików świętujących 21. lipca
swą 37. rocznicę ślubu, dla Alicji i Marka Lechów
świętujących 23. lipca swą 32. rocznicę ślubu, dla
Olesi i Sergiusza Belinskich świętujących 24. lipca
swą 22. rocznicę ślubu, dla Doroty i Jana
Kasiuków świętujących 24. lipca swą 28. rocznicę
ślubu, dla Katarzyny i Daniela Sokołowskich orza
Magdaleny
i
Sylwestra
Polakiewiczów
świętujących 24. lipca swą 11. rocznicę ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

Błogosławiony Czesław, pierwszy
przeor
wrocławskiego
klasztoru
i towarzysz Św. Jacka jest do dnia
dzisiejszego postacią dość tajemniczą.

ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań,
wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów
ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka,
wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i
drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele
przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A
przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy
jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo
przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy
przystęp do Ojca.
Ewangelia (Mk 6, 30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli
Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On
rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na
pustkowie i wypocznijcie nieco". Tak wielu
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na
pustkowie,
osobno.
Lecz
widziano
ich
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się
tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich
wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki
tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu
sprawach.
Nie wiadomo dokładnie gdzie i kiedy się urodził,
ale można przyjąć, że stało się to około roku 1180.
Późniejsi biografowie, tacy jak autor wrocławskiego
oficium z 1494 r. oraz przeor Abraham Bzowski,
uważali, że był on bratem św. Jacka i pochodził
z rodu Odrowążów, chociaż nie ma na ten temat
żadnych źródłowych informacji. Wiadomo, że był
kanonikiem
i zapewne
kustoszem
kolegiaty
sandomierskiej, który wraz z biskupem krakowskim
Iwonem Odrowążem i jego krewnym kanonikiem
Jackiem, wyruszył na początku XIII w. do Rzymu.
Tam w 1221 r., został przyjęty przez św. Dominika,
razem z Jackiem do nowego zakonu, a rok później
powrócił
przez Austrię,
Morawy
i Czechy
do Krakowa. Tradycja dominikańska przypisuje
Czesławowi m.in. założenie pierwszego czeskiego
klasztoru
św. Klemensa
w Pradze.
Wkrótce
po powrocie udał się do Wrocławia, gdzie między
innymi głosił kazania w kościele św. Marcina
na Ostrowie Tumskim, a w 1226 r. przejął z rąk
tutejszego biskupa, kościół św. Wojciecha, przy
którym założony został klasztor. W latach 1232 –
1236 Czesław pełnił funkcję prowincjała i w tym
czasie przebywał ponownie w Krakowie. Kilka lat
po powrocie do Wrocławia, 6 kwietnia 1241 r. był
świadkiem niszczycielskiego najazdu Mongołów,
którzy spalili lewobrzeżne miasto wraz z klasztorem
św. Wojciecha. Z tym wydarzeniem związana jest
opowieść przekazana nam przez Jana Długosza
o cudownym
ocaleniu
Ostrowa
Tumskiego
przez dominikańskiego przeora. Otóż, dzięki
gorącym modlitwom pojawił się nad jego głową,

zstępujący z nieba słup ognia, który tak przeraził
najeźdźców, że odstąpili od murów miasta i udali się
pod Legnicę. W innych relacjach jest mowa
o ognistej kuli, która obok lilii, stała się odtąd
atrybutem błogosławionego w przedstawiających go
wizerunkach. Czesław zmarł w opinii świętości 15
lipca 1242 r. i został pochowany w kościele Św.
Wojciecha,
najprawdopodobniej
w krypcie
pod prezbiterium. Na początku XVII w. polski
przeor Abraham Bzowski wskrzesił kult Czesława,
spisał jego biografię zatytułowaną Tutelaris Silesiae
(Obrońca Śląska) i przyczynił się do rozpoczęcia
procesu beatyfikacyjnego. 18 października 1713 r.
papież Klemens XI zatwierdził kult bł. Czesława dla
zakonu dominikanów i archidiecezji wrocławskiej,
natomiast w 1753 r. Klemens XIII rozszerzył go
na wszystkie polskie diecezje. W 1722 r. miał
miejsce pożar położonego nieopodal klasztoru
pałacu. Aby nie dopuścić do przeniesienia się ognia
na świątynię, zakonnicy wystawili relikwiarz
z czaszką bł. Czesława i wraz z wiernymi zanosili
gorące modlitwy o ocalenie. Dwa lata później
złożono szczątki Błogosławionego w okazałym
alabastrowym sarkofagu umieszczonym w ołtarzu
nowo wzniesionej kaplicy. Po kasacie klasztoru kult
pierwszego wrocławskiego przeora rozwijał się
w dalszym ciągu, choć już nie na taką skalę. Jego
ponowny
rozkwit
nastąpił
po powrocie
do Wrocławia polskich dominikanów w 1951 r.
Zaowocowało to oficjalnym uznaniem bł. Czesława
patronem miasta Wrocławia. Aktu tego dokonał
papież Pawła VI, a jego ogłoszenie odbyło się
w kościele św. Wojciecha 22 września 1963 r.
Od kilkunastu lat staraniem Polskiej Prowincji
Dominikanów prowadzone są działania zmierzające
do rozpoczęcia
procesu
kanonizacyjnego
bł. Czesława.
W każdą środę o godz. 9:00 odprawiana jest Msza
święta wotywna do bł. Czesława
[https://wroclaw.dominikanie.pl/klasztor/blczeslaw/]

Jak ubrać się do kościoła?
Rozpoczął się już sezon upałów. Bezchmurne niebo
zachęca do wyjścia na spacer lub na boisko. Jednak
mimo tych okoliczności trzeba poświęcić swój czas
na Eucharystię. Nie każdy ma tyle szczęścia, by w
niedzielne południe odpocząć od spiekoty w
chłodnej gotyckiej katedrze. Zazwyczaj w naszych
kościołach jest duszno a czasem goręcej niż na
dworze. Prowokuje to nas do wybierania strojów
bardziej wygodnych niż godnych.
Nasz ubiór jest uzależniony od tego, w jakim
kontekście nawiedzamy kościół. Stanisław Krajski

(specjalista savoir vivre) wyróżnia trzy takie
sytuacje:
- gdy nieplanowanie wstępujemy na krótką
modlitwę,
- gdy uczestniczymy w Mszy w dzień powszedni,
- gdy uczestniczymy w niedzielnej (świątecznej)
Eucharystii.
W pierwszym wypadku ubiór powinien być
stosowny. Nie możemy wejść do kościoła w stroju
plażowym czy sportowym – nie może być to strój
gorszący. Zobaczmy przez analogię – czy
odwiedzilibyśmy w krótkich spodenkach lub dresach
biskupa albo premiera?
Przy codziennej Mszy powinniśmy zachować strój
przysługujący
wizycie
towarzyskiej.
Niedopuszczalny jest strój roboczy – nasz ubiór
świadczy o stosunku do gospodarza (w tym
przypadku Boga).
Udział w niedzielnej Mszy świętej ma rangę wyższą
niż uroczysta wizyta towarzyska. Powinien więc być
to ubiór szczególnie odświętny i elegancki.
Kobiety
Zasady savoir vivre wyróżniają dwa sposoby ubioru
kobiety – pierwszy, neutralny oraz drugi,
podkreślający kobiecość. W kościele obowiązuje ten
pierwszy model. W ubiorze nie może pojawić się
krótka spódnica. Ramiona, dekolt i plecy muszą być
zasłonięte. Ubiór nie może być obcisły, ani
prześwitujący. Buty natomiast powinny zakrywać
pięty i palce, a biżuteria być skromna. Warto
zaznaczyć, iż w świetle savoir vivre odpowiadamy
za reakcje innych ludzi – mają być takie, by
powodowały powszechną akceptację.
Ważne jest również, aby zadbać o skromny makijaż
– nie jest on zły, jednak we wszystkim należy
zachować umiar. Przywodzi to na myśl pewną
anegdotę o księdzu, który udzielając Komunii
pewnej wymalowanej pani, powiedział: Uważaj
Panie Jezu – świeżo malowane! Pan Jezus zna naszą
prawdziwą twarz, nie ma potrzeby, by ją zasłaniać.
Tak jak można być ubranym zbyt skromnie, tak
samo można być ubranym zbyt strojnie. Do kościoła
nie chodzi się jak na rewię mody! Bardziej niż na
pięknie zewnętrznym, powinniśmy skupić się na
pięknie naszej duszy.
Mężczyźni
W przypadku mężczyzn jest znacznie łatwiej – ubiór
ma być odświętny. Mężczyzna udający się do
kościoła powinien mieć na sobie garnitur, najlepiej
białą koszulę, oczywiście krawat oraz półbuty.
Podsumowując należy dodać, iż oczywiście możemy
mieć koszulkę z krótkim rękawem (sięgającym do
połowy przedramienia). Wypada, by mężczyźni
ubierali długie spodnie, kobiety spódnicę/sukienkę
za kolana i bez rozcięć – podkreśli to dobry smak i
nie będzie stanowiło przeszkody w modlitwie ani
skupieniu innych.

Pamiętajmy, że nasze ciało jest przybytkiem Ducha
Świętego i należy mu się odpowiedni szacunek.
Gdybyśmy mieli problemy z rozeznaniem naszego
ubioru, należy pomyśleć, jaki strój założylibyśmy na
spotkanie w sprawie pracy. Albo jak ubralibyśmy
się, gdybyśmy mieli spotkać się z królem – przecież
Bóg jest kimś więcej, jest Królem królów!
[http://www.parafia-wojnowice.info/index.php/10-artykuly/57jak-ubrac-sie-do-kosciola]

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XVI Niedziela Zwykła – 18.07.2021 r.
1. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę o godz. 17.30.
2. Na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w
piątek o godz. 17.30.
3. Za tydzień w niedzielę przypada wspomnienie
Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III
wieku, patrona kierowców i podróżujących,
orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach.
Błogosławieństwo kierowców, samochodów i
innych pojazdów po każdej Mszy Świętej. Włączmy
się w akcję misyjną 1 grosz za 1
kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu
dla
misjonarzy.
Pamiętajmy
jednak,
że
błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku
zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.
4. W czasie wakacji (lipiec, sierpień) sprawy
kancelarii parafialnej u Duszpasterzy prosimy
załatwiać w każdy wtorek po Mszy Świętej
wieczornej do godz. 19:30. W czwartki i w soboty
dyżur Duszpasterzy w tym okresie jest odwołany.
W sprawach nagłych proszę dzwonić pod numer tel.
579436633.
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego
tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej na każdy dzień.
W tym tygodniu patronują nam:
 20 lipca – bł. Czesław (1175 – 1242) – patron
Wrocławia
 22 lipca – św. Maria Magdalena, nazywana
Apostołką Apostołów;
 23 lipca – św. Brygida (1303-1373), zakonnica,
patronka Europy;
24 lipca – św. Kinga (1234-1292), dziewica, córka
króla węgierskiego Beli IV, żona księcia
Władysława Wstydliwego.
Życzymy błogosławionej Niedzieli
i dobrego tygodnia
Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 18 – 25.07.2021 r.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07
07.00 – +Stefanię Pudelską – 16 rocz. śm. oraz ++z
rodz.

09.00 – Za Parafian
10.30 – W int. małżeństw przeżywających trudności
finansowe o światło Ducha Świętego i mądre
decyzje w szukaniu rozwiązania ich trudnej sytuacji
12.00 – Chrzty
Trestno 16.00 – Z okazji 50 rocz. ślubu Marii i
Zbigniewa
Sokół
w
podziękowaniu
za
dotychczasowe łaski z prośbą o łaskę zdrowia oraz o
bł. Boże
18.00 – ++Teodora, Henryka (m), Zbigniewa,
Stanisława (m)
PONIEDZIAŁEK 19.07
08.00 – +Henryka Martyniuka – 3 rocz. śm.
18.00 – ++Arkadiusza i Ryszarda oraz ++z rodz.
WTOREK 20.07
08.00 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Radka,
Agnieszki i Konrada
18.00 – +Janusza Grudnia
ŚRODA 21.07
08.00 – Z okazji 11 rocz. ur. Igora z prośbą o bł.
Boże i opiekę MB
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
CZWARTEK 22.07
08.00 – W int. Agnieszki w podziękowaniu za
dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże w
życiu zawodowym
18.00 – ++Ryszarda Plizgę – 2 rocz. śm., Tadeusza
Bulińskiego oraz ++z rodz. z obu stron
PIĄTEK 23.07
08.00 – +Krystynę Hempińską – 30 dzień po śm.
18.00 – +Pawła Węgier (od rodz. Urbanów)
SOBOTA 24.07
08.00 – ++Januarego, Stanisława (m), Walerię
18.00 – +Krzysztofa Szymczaka
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07
07.00 – Za Dobroczyńców
09.00 – ++Marię, Janinę z rodz. Matusaków oraz
++Dziadków Zofię, Władysława (m) Matysak
10.30 – Za Parafian
12.00 – ++pomordowanych Polaków 76 lat temu w
obławie Augustowskiej
Trestno 16.00 – ++Rafała z rodz. Krasińskich,
Jadwigę z rodz. Turowskich
18.00 – +Piotra Wodzyńskiego

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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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)

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

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych
pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych
ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez
ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze
mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją
pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Czesława.
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

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Pan mym pasterzem,
nie brak mi niczego

