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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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Niechaj nas zawsze  

Pan Bóg błogosławi 

Szczęśliwy człowiek, który służy 

Panu 

i chodzi Jego drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk 

swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci 

będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep 

winny 

w zaciszu twego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki 

dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, 

który służy Panu. 

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Obyś oglądał potomstwo swych 

dzieci. 

Pokój nad Izraelem! 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Franciszka. 
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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Pierwsze czytanie (Rdz 2, 18-24) 
Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był 

sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego 

pomoc". Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta 

lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg 

przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, 

jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które 

określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. 

I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, 

ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu 

dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia 

dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna 

pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął 

jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po 

czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 

zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do 

mężczyzny, mężczyzna powiedział: "Ta dopiero jest 

kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta 

będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny 

została wzięta". Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca 

swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 

ściśle, że stają się jednym ciałem. 

 

Drugie czytanie (Hbr 2, 9-11) 
Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów 

był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę 

śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego 

człowieka. Przystało bowiem Temu, dla którego 

wszystko i przez którego wszystko istnieje, który 

wielu synów do chwały doprowadza, aby 

przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez 

cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, 

którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy 

pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się 

nazywać ich braćmi swymi. 

 

Ewangelia (Mk 10, 2-16) 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go 

wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi 

oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co 

wam przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz 

pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". 

Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych napisał wam to 

przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 

stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 

opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze 

swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak 

już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc 

Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W 

domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 

Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze 

inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli 

żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 

popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również 

dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 

zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się 

i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić 

do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 

bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, 

powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 

Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I 

biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił 

je. 
 

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 Elżbiety i Bogdana Knapików świętujących 3. 

października swą 29. rocznicę ślubu, dla Anny i 

Rafała Surgów świętujących 3. października swą 6. 

rocznicę ślubu, dla Anety i Artura Żukowskich 

świętujących 10. października swą 6. rocznicę 

ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

Perła wśród modlitw: Krótka historia 

Różańca Świętego  
Modlitwa różańcowa jaką dziś znamy, 

kształtowała się przez wiele wieków. Jej początki 

sięgają modlitwy monastycznej, w której w 

skupieni mnisi powtarzali wybrane wersety 

Pisma Świętego. Stopniowo ewoluowała ona, 

osiągając w średniowieczu postać Psałterza 

Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa, umiłowana 

przez największych świętych okresu chwały 

Chrześcijaństwa, swój ostateczny kształt 

osiągnęła w XVI wieku i od tamtego czasu 

nieodłącznie towarzyszy Kościołowi.    
Znana nam w obecnej formie modlitwa Zdrowaś 

Maryjo ukształtowała się około XIII i XIV w., kiedy 

to najpierw powiązano ze sobą ewangeliczne 

pozdrowienie anielskie oraz słowa św. Elżbiety. 

Epidemie „czarnej śmierci”, dziesiątkujące ludzi w 

średniowiecznej Europie, spowodowały, że 

dołączono do nich prośbę do Maryi o modlitwę za 

„nas grzesznych teraz i w godzinę śmierci naszej”. 

Zdarzało się, że odmawiano pięćdziesiąt czy sto 

Zdrowaś Maryjo między innymi na pamiątkę dzieła 

stworzenia świata. Stopniowo utarło się stosowanie 

stu pięćdziesięciu wezwań do Matki Bożej. W 

Europie rozpowszechnił je św. Dominik, założyciel 

Zakonu Kaznodziejskiego.  

Ważną rolę w rozpowszechnianiu różańca odegrała 

założona przez niego kongregacja. Bretoński 

dominikanin, bł. Alain de la Roche, uporządkował 

rozmaite tradycje różańcowe i upowszechnił podział 



modlitwy na piętnaście dziesiątków podzielonych na 

trzy części. Od XV wieku zaczęły rozkwitać bractwa 

różańcowe, dla których pierwszy statut opracował w 

1476 r. przeor dominikańskiego kościoła św. 

Andrzeja z Kolonii. Jeden z pierwszych obrazów 

różańcowych namalowano ok. 1500 r. Przedstawia 

on Najświętszą Pannę z Dzieciątkiem trzymającym 

w ręku różaniec. Obok nich klęczą św. Dominik i 

męczennik Piotr z Werony; pod płaszczem Maryi 

schronienia szukają liczni duchowni i świeccy. w 

XVI w popularność zyskała legenda o św. 

Dominiku, który otrzymał od Matki Bożej sznur 

różańcowych pereł jako broń w duchowej walce z 

herezją albigensów. 

Różaniec powstawał jednak przez wieki i nie sposób 

przypisać jego genezy jednemu objawieniu czy 

świętemu. Niewątpliwie jednak Zakon dominikański 

 ogromnie przyczynił się do rozpowszechnienia tej 

modlitwy.  

Jednolity Różaniec Najświętszej Maryi Panny 

zatwierdził oficjalnie św. Pius V w 1569 r. Później, 

na pamiątkę zwycięstwa chrześcijan nad Turkami 

pod Lepanto, ustanowił 7 października świętem 

Matki Bożej Różańcowej. W kolejnych wiekach na 

różańcu modliło się, zalecając go powszechnie 

innym, wielu papieży, księży oraz rzesze wiernych. 

W 1917 roku w Fatimie Najświętsza Panna 

objawiła, że w modlitwie różańcowej ludzkość może 

znaleźć dla siebie ratunek przed nadchodzącymi 

klęskami. Jan Paweł II  w liście „Rosarium Virginis 

Mariae” z 2002 r. uzupełnił modlitwę  przez dodanie 

czwartych tajemnic światła.  

Różaniec jest modlitwą co najmniej dwupoziomową. 

Pierwszy poziom urzeczywistnia się przez 

stosowanie specjalnej techniki modlitewnej: 

rytmicznym powtarzaniu formuły. Dzięki melodyce 

i rytmowi słów, serce i umysł mogą oczyścić się z 

natłoku uczuć i myśli, a skoncentrować na sprawach 

Bożych. Przywoływanie słów Modlitwy Pańskiej 

czy Pozdrowienia Anielskiego pozawala 

doświadczać w sercu bożej opieki. Powtarzanie jest 

jedną z metod pomagającą w kontemplacyjnym 

skupieniu na tajemnicach życia Pana Jezusa.  

Różaniec łączy prostotę i głębię. „Rozwinięty na 

Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i 

odpowiada poniekąd modlitwie serca czy modlitwie 

Jezusowej, która wyrosła na glebie 

chrześcijańskiego Wschodu” (RVM 5). Poziom 

medytacyjnego powtarzania, zaczerpnięty z tradycji 

wschodniej, łączy się z rozważaniem i kontemplacją 

tajemnic życia Jezusa i całej Trójcy Św. oraz Maryi i 

innych świętych, dlatego tajemnice różańca są 

określane mianem miniaturowej Biblii. Trudno 

przecenić ich rolę w kształtowaniu biblijnej 

świadomości katolików. Tajemnice radosne opisują 

akt Wcielenia oraz dzieciństwo Jezusa. Bolesne 

odsyłają nas do Jego męki i śmierci. Część 

chwalebna przypomina o tym, że nasz Pan wrócił do 

życia i jest zmartwychwstały. Dodanie tajemnic 

światła rozwija wymiar chrystologiczny, wnikając w 

tajemnice publicznego życia Chrystusa. Przybliżają 

nam one zatem postać Zbawiciela, otwierając drogę 

do głębokiego poznania Syna Bożego. Dodatkowo 

dzięki skupieniu na Jego czynach, przypominamy 

sobie drogę którą każdy katolik powinien kroczyć.  

Źródła: KAI  
[https://pch24.pl/perla-wsrod-modlitw-krotka-historia-

rozanca-swietego/] 

 

NON POSSUMUS – niesłychane dzieło 
Niedawna beatyfikacja księdza kardynała Stefana 

Wyszyńskiego była okazją pojawienia się bardzo 

licznych publikacji i wielu innych wydarzeń 

przybliżających tę świętą postać i opowiadających o 

życiu Prymasa Tysiąclecia. Pośród znakomitych 

tekstów i innych dzieł jest jedno, bardzo niezwykłe. 

Niespełna półgodzinna etiuda filmowa, 

zatytułowana „Non possumus” zrealizowana w 

języku migowym wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zazwyczaj mamy do czynienia z filmami, 

programami realizowanymi w języku polskim 

mówionym i tłumaczonymi na język migowy, tutaj 

sytuacja jest odwrotna. Nie usłyszymy w tym filmie 

dialogu, ale zobaczymy wszystko. W rolę ks. 

Kardynała Wyszyńskiego wcielił się wrocławski 

duszpasterz  osób Głuchych, ks. Tomasz Filinowicz. 

Z całą pewnością obejrzenie tej etiudy filmowej 

(niecałe pół godziny) dostarczy głębokich refleksji 

oraz niesłychanego (nomen omen) przeżycia. 

Serdecznie polecamy! Film można obejrzeć  na 

stronie Fundacji FONIS, w zakładce „filmy”. 

https://www.fonis.pl/filmy/  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVII Niedziela Zwykła – 03.10.2021 r. 
 

1. Nabożeństwo Różańcowe w naszej parafii 

codziennie o godz. 17.30. Dla młodzieży i dzieci 

szczególnie dla przygotowujących się do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania i I Komunii Świętej od 

poniedziałku do piątku o godz. 17.30. 

2. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Po Mszy Świętej wieczornej 

zmiana tajemnic różańcowych. 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

nowych powołań kapłańskich, zakonnych 

i misyjnych po Mszy Świętej o godz. 08.00. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od 

godz. 21.00 do 22.00. 

3. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca w 

czwartek po Mszy Świętej wieczornej w salce 

parafialnej.  

4. W przyszłą niedzielę, 10 października będziemy 

przeżywali kolejny Dzień Papieski. Tego dnia 

https://www.fonis.pl/filmy/


swoimi ofiarami do puszek wspieramy Fundację 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została 

powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia 

pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. 

5. Spotkanie Rodziców Dzieci, które przyjmą w 

przyszłym roku I Komunię Świętą, odbędzie się 17 

października w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 

12.00 w kościele. 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień a śp. Ryszarda 

Grużewskiego z ul. Chorzowskiej polecamy 

Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

 4 października – św. Franciszek z Asyżu (1182-

1226), diakon, założyciel Zakonu Braci Mniejszych; 

 5 października – św. Faustyna Kowalska (1905-

1938), zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia, mistyczka, nazywana Sekretarką 

Bożego miłosierdzia; 

 7 października – Najświętsza Maryja Panna 

Różańcowa – patronka wspólnot Żywego Różańca. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

 i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 03. – 10.10.2021 r. 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 03.10  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Z okazji 3 rocz. ur. Zosi w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o bł. Boże i Dar 

Mądrości Bożej     

10.30 – ++Stefanię i Józefa (m) 

12.00 – Za poległych w walce w Powstaniu 

Warszawskim  

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca 

o bł. Boże dla żyjących a życie wieczne dla 

zmarłych 

18.00 – W int. Adama z prośbą o bł. Boże, łaskę 

zdrowia oraz o Dary Ducha Świętego    

 

PONIEDZIAŁEK 04.10  

08.00 – Z okazji 39 rocz. ur. Tomasza o dar zdrowia, 

potrzebne łaski dla niego i jego najbliższych 

i szczęśliwe zakończenie sprawy z mieszkaniem   

18.00 – Msza Święta wotywna ku czci Ducha 

Świętego w int. Zgromadzenia Najświętszych Serc 

Jezusa i Maryi, o nowe powołania, odważną 

odpowiedź na ten Dar, o pokorę i stanowczość w 

głoszeniu Ewangelii oraz zgodność działania z Wolą 

Bożą   

WTOREK 05.10  

08.00 – 
18.00 – +Krzysztofa Szymczaka    

ŚRODA 06.10  

08.00 –   

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o bł. 

Boże dla żyjących a życie wieczne dla zmarłych 

CZWARTEK 07.10  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – +Anielę Gajowską – 30 dzień po śm. 

18.00 – ++Rodziców: Mariannę i Władysława 

Dudek 

PIĄTEK 08.10   

08.00 – ++Zofię, Antoniego, Krystynę, Michała oraz 

++z rodz. 

18.00 – +Krzysztofa Szymczaka  

18.00 – +Jacka Górskiego 

SOBOTA 09.10 

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

DPS 10.00 –  

12.00 – Chrzest  

18.00 – +Henryka (m) Fischer 

18.00 – +Jana Kucharskiego – 30 dzień po śm. 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – +Mieczysława Piecha oraz ++Rodziców  

Rodzeństwo     

10.30 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony 

12.00 – +Józefa Grodzickiego oraz ++z rodz. 

Grodzickich  

12.00 – Z okazji 5 rocz. ślubu Katarzyny i Mariusza 

oraz 1 rocz. ur. Stasia w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

12.00 – W int. Jakuba w dniu jego chrztu świętego z 

prośbą o łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę MB dla 

całej rodziny 

Trestno 16.00 – Z okazji 40 rocz. ur. Łukasza w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB  

18.00 – W int. Adama z prośbą o bł. Boże, łaskę 

zdrowia oraz o Dary Ducha Świętego 

 

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 
 

 

 

 

 


