
Pierwsze czytanie (Wj 16, 2-4. 12-15) 
Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło 

szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. 

Izraelici mówili im: "Obyśmy pomarli z ręki Pana w 

ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami 

mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście 

nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę 

rzeszę". Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto 

ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie 

wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według 

potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy 

pójdą za moimi rozkazami czy też nie". "Słyszałem 

szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu 

będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. 

Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym 

Bogiem". Rzeczywiście wieczorem przyleciały 

przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa 

rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy 

uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś 

drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na 

widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: "Co to 

jest?" – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy 

powiedział do nich Mojżesz: "To jest chleb, który 

daje wam Pan na pokarm". 

 

Drugie czytanie (Ef 4, 17. 20-24) 
Bracia: To mówię i zaklinam się na Pana, abyście 

już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich 

próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się 

Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście 

pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w 

Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu 

życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który 

ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, 

odnawiać się duchem w waszym myśleniu i 

przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na 

obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 

świętości. 

 

Ewangelia (J 6, 24-35) 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu 

jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli 

do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali 

Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym 

brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu 

przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie 

Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale 

dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie 

o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który 

trwa na życie wieczne, a który da wam Syn 

Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą 

naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: 

"Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła 

Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na 

tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, 

którego On posłał". Rzekli do Niego: "Jaki więc 

Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie 

uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli 

mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do 

jedzenia chleb z nieba”". Rzekł do nich Jezus: 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie 

Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero 

Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 

zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do 

Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" 

Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem 

życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; 

a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie". 
 

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 Grażyny i Ireneusza Huryków świętujących 1. 

sierpnia swą 39. rocznicę ślubu, dla Anety i 

Łukasza Szafranów świętujących 2. sierpnia swą 

16. rocznicę ślubu, dla Marii i Wojciecha Siorków 

świętujących 2. sierpnia swą 13. rocznicę ślubu, dla 

Magdy i Rafał Szkurdziów świętujących 3. 

sierpnia swą 8. rocznicę ślubu, dla Marii i 

Mirosława Perłowskich świętujących 4. sierpnia 

swą 31. rocznicę ślubu, dla Anny i Pawła Papasów 

oraz Anny i Grzegorza Chruścielskich 

świętujących 5. sierpnia swą 15. rocznicę ślubu. dla 

Ewy i Bartosza Miterów świętujących 6. sierpnia 

swą 5. rocznicę ślubu, dla Magdaleny i Miłosza 

Bleckich świętujących 7. sierpnia swą 6. rocznicę 

ślubu, dla Kazimiery i Antoniego Turyczków 

świętujących 8. sierpnia swą 51. rocznicę ślubu, dla 

Anny i Pawła Filipczuków świętujących 8. sierpnia 

swą 12. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

Najświętsza Maryja Panna, Królowa 

Aniołów  -  Odpust Porcjunkuli 
U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej 

Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym 

centrum tej renesansowej świątyni znajduje się 

skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, 

zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła 

brzmiał - Najświętszej Maryi Panny z Doliny 

Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli 

ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej. 

Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki 

Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w 



Jerozolimie. Nazwę Matki Bożej Anielskiej 

prawdopodobnie nadał świątyni św. Franciszek z 

Asyżu. Legenda głosi, że słyszano często nad 

kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. 

Na początku XIII w. kapliczka znajdowała się w 

stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek zimą 

1207/1208 roku i tu zamieszkał. Tu również w roku 

1208 lub 1209 w uroczystość św. Macieja Apostoła 

(wtedy było to 24 lutego) Franciszek wysłuchał 

Mszy św. i usłyszał słowa Ewangelii: 

 

"Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 

niebieskie. (...) Darmo otrzymaliście, darmo 

dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani 

miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę 

torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 

10, 6-10).  

Franciszek wziął te słowa do siebie jako nakaz 

Chrystusa. Zdjął swoje odzienie, nałożył na siebie 

habit, przepasał się sznurem, udał się do kościoła 

parafialnego św. Jerzego w Asyżu i zaczął na placu 

nauczać. Jeszcze w tym samym roku zgłosili się do 

niego pierwsi towarzysze: Bernard z Quinvalle i 

Piotr z Katanii, późniejszy brat Egidiusz. Obaj 

zamieszkali wraz z Franciszkiem przy kościółku 

Matki Bożej Anielskiej. Kiedy zebrało się już 12 

uczniów Franciszka, nazwali się braćmi mniejszymi. 

Za cel obrali sobie życie pokutne i głoszenie 

Chrystusa, nawoływanie do pokuty i zmiany życia. 

W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili 

Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę i miejsce 

przy niej, na którym ci wybudowali sobie ubogie 

szałasy. Porcjunkula stała się w ten sposób domem 

macierzystym zakonu św. Franciszka. Tu również 

schroniła się św. Klara z Offreduccio. W Niedzielę 

Palmową 28 marca 1212 r. odbyły się jej obłóczyny. 

Tak powstał II zakon (klarysek) pod pierwotną 

nazwą "Ubogich Pań". Niebawem w ślady św. Klary 

poszła jej siostra, św. Agnieszka. Zamieszkały one 

tymczasowo u benedyktynek w pobliżu Bastii, 

zanim św. Franciszek nie wystawił dla nich 

klasztorku przy kościele św. Damiana. Franciszek 

zakończył swoje życie przy kościele Matki Bożej 

Anielskiej w 1226 roku. 

11 kwietnia 1909 roku św. Pius X podniósł kościół 

Matki Bożej Anielskiej w Asyżu do godności 

bazyliki patriarchalnej i papieskiej. Nazwa 

Porcjunkula również była znana już za czasów św. 

Franciszka i być może przez niego została 

wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co 

kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do 

samej kapliczki, która była bardzo mała, jak również 

do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej. 

Maryja jako Matka Boża jest Królową także 

aniołów. Już Ewangelie zdają się wskazywać na 

służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w 

scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się 

aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł 

informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym 

Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia 

Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem Królowej 

Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 

zostało we Francji założone arcybractwo Matki 

Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć 

Maryi jako Królowej nieba. Wezwanie "Królowo 

Aniołów, módl się za nami" zostało włączone do 

Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod 

tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez 

synów duchowych i córki św. Franciszka 

Serafickiego. 

W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan 

Jezus, obiecując zakonnikowi odpust zupełny dla 

wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu 

Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę 

Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez 

papieża Honoriusza III. Początkowo można go było 

zyskać jedynie między wieczorem dnia 1 sierpnia a 

wieczorem dnia 2 sierpnia. W 1480 r. Sykstus VI 

rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II 

Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych 

zakonników. W 1622 r. Grzegorz XV objął nim 

także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają 

się i przyjmą Komunię świętą w odpowiednim dniu. 

Ponadto - oprócz kościołów franciszkańskich - 

Grzegorz XV rozszerzył ten odpust na kościoły 

kapucyńskie. Z czasem kolejni papieże potwierdzali 

ten przywilej. 

Paweł VI swoją konstytucją apostolską 

Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to 

ponownie. Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi 

swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki 

(pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim 

Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz 

sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z 

modlitwą w intencjach papieża - nie za papieża, ale 

w intencjach, w których on się modli; ponadto 

wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek 

grzechu), zyskuje odpust zupełny. 
[https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-02c.php3} 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVIII Niedziela Zwykła – 01.08.2021 r. 
1. Dziś przypada odpust Porcjunkuli, związany z 

osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem 

jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek 

parafialnego kościoła i odmówienie w nim 

przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś 

Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii 

Świętej tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w 

intencjach wyznaczonych przez papieża oraz 

wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet 

lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 

sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej 

nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za 



grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a 

jeszcze przez nas nienaprawione. 

2. 1 sierpnia obchodzimy 77. rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o tych, 

którzy oddali życie za wolność ojczyzny. 

3. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o 

godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej zmiana 

tajemnic różańcowych. 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

nowych powołań kapłańskich, zakonnych 

i misyjnych o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy od godz. 21.00 do 22.00. 

 I piątek miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej NSPJ o godz. 08.00, wizyta 

u chorych od godz. 09.00, Sakrament Pokuty i 

Pojednania od godz. 17.00 do godz. 17.55, 

nabożeństwo do NSPJ o godz. 17.30. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

4. W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia 

Pańskiego. 

5. Za tydzień zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 

 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), 

prezbiter, gorliwy duszpasterz, patron proboszczów. 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

 i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 01. – 08.08.2021 r. 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08  

07.00 – +Wiesława (m) Gogolewskiego (od Józia i 

Anetki) 

09.00 – Za Parafian 

10.30 – Z okazji 10 rocz. ślubu Agaty i Konrada 

Zaręba w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże dla całej Rodziny 

12.00 – Z okazji 12 rocz. ur. Zosi w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski 

Trestno 16.00 – O bł. Boże, dar zdrowia dla Róż 

Różańcowych a dla zmarłych życie wieczne w 

niebie    

18.00 – ++Gizelę i Stanisława (m) Pasternak, 

Janusza Leśniaka   

 

PONIEDZIAŁEK 02.08  

08.00 – +hrabinę Eleonorę Stolberg 

18.00 – Msza Święta wotywna ku czci Ducha 

Świętego w int. Zgromadzenia Najświętszych Serc 

o powołania i odważną odpowiedź na ten Dar, o 

pokorę i stanowczość w głoszeniu Ewangelii oraz 

zgodność działania z Wolą Bożą 

 

WTOREK 03.08  

08.00 – W int. Panu Bogu wiadomej  

18.00 – +Wiesława (m) Gogolewskiego (od Jana i 

Małgorzaty Dudzik)      

ŚRODA 04.08  

08.00 – W int. małżeństw doświadczających 

skutków zdrad, o skruchę, łaskę całkowitego 

przebaczenia i wytrwałość w odbudowywaniu 

jedności małżeńskiej 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o bł. 

Boże dla żyjących a dla zmarłych życie wieczne 

 

CZWARTEK 05.08  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony    

 

PIĄTEK 06.08   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ  

18.00 – Z okazji 16 rocz. ślubu Danuty i Artura w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą 

o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB   

SOBOTA 07.08 

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 –   

12.00 – Chrzest 

18.00 – ++Rodziców Konstancje i Leonarda oraz 

++Stefana, Jana, Mariana, Leokadię  

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08  

07.00 – Z okazji rocz. ur. Małgorzaty w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże 

09.00 – Z okazji 14 rocz. ur. Olgi Przygockiej o 

łaskę zdrowia, bł. Boże dla niej i jej mamy 

10.30 – Z okazji 5 rocz. ur. Tomasza i Ryszarda w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB 

12.00 – ++Barbarę Wincewicz – 1 rocz. śm., 

Stefanię i Hieronima Nowakowskich 

Trestno 14.00 – Ślub  

Trestno 16.00 –  

18.00 – Za Parafian   

 

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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Pokarmem z nieba  

Pan swój lud obdarzył 

To, co usłyszeliśmy i 

poznaliśmy, 

i co nam opowiedzieli nasi 

ojcowie, 

opowiemy przyszłemu 

pokoleniu, 

chwałę Pana i Jego potęgę. 

On z góry wydał rozkaz 

chmurom 

i bramę nieba otworzył. 

Jak deszcz spuścił mannę do 

jedzenia, 

podarował im chleb niebieski. 

Spożywał człowiek chleb 

aniołów, 

Bóg zesłał im pokarm do syta. 

Wprowadził ich do ziemi swej 

świętej, 

na górę, którą zdobyła Jego 

prawica. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Marcina. 
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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