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KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;

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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Nasyć nas, Panie,  
Twoim miłosierdziem 

Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, Panie, jak długo będziesz 
zwlekał? 
Bądź litościwy dla sług Twoich! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 
abyśmy przez wszystkie dni nasze 
mogli się radować i cieszyć. 
Daj radość w zamian za dni Twego 
ucisku, 
za lata, w których zaznaliśmy niedoli. 

Niech sługom Twoim ukaże się Twe 
dzieło, 
a Twoja chwała nad ich synami. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech 
będzie nad nami 
i wspieraj pracę rąk naszych, 
dzieło rąk naszych wspieraj! 
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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) 
 



Pierwsze czytanie (Mdr 7, 7-11) 
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i 
przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją 
wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic 
uznałem  bogactwa.  Nie  zrównałem  z  nią  drogich 
kamieni,  bo  wszystko  złoto  wobec  niej  jest  garścią 
piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. 
Umiłowałem  ją  nad  zdrowie  i  piękność  i  wolałem 
mieć  ją  aniżeli  światło,  bo  blask  jej  nie  ustaje.  A 
przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i 
niezliczone bogactwa w jej ręku. 
 
Drugie czytanie (Hbr 4, 12-13) 
Żywe  jest  słowo  Boże,  skuteczne  i  ostrzejsze  niż 
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 
osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, 
które  by  dla  Niego  było  niewidzialne;  przeciwnie, 
wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami 
Tego, któremu musimy zdać rachunek. 
 
Ewangelia (Mk 10, 17-30) 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien 
człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął 
Go  pytać:  "Nauczycielu  dobry,  co  mam  czynić, 
aby  osiągnąć  życie  wieczne?"  Jezus  mu  rzekł: 
"Czemu  nazywasz  Mnie  dobrym?  Nikt  nie  jest 
dobry,  tylko  sam  Bóg.  Znasz  przykazania:  Nie 
zabijaj,  nie  cudzołóż,  nie  kradnij,  nie  zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". 

On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego 
tego  przestrzegałem  od  mojej  młodości".  Wtedy 
Jezus  spojrzał  na  niego  z  miłością  i  rzekł  mu: 
"Jednego  ci  brakuje.  Idź,  sprzedaj  wszystko,  co 
masz,  i  rozdaj  ubogim,  a  będziesz  miał  skarb  w 
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on 
spochmurniał  na  te  słowa  i  odszedł  zasmucony, 
miał  bowiem  wiele  posiadłości.  Wówczas  Jezus 
spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak 
trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do 
królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego 
słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, 
którzy  w  dostatkach  pokładają  ufność.  Łatwiej 
jest  wielbłądowi  przejść  przez  ucho  igielne,  niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym 
bardziej  się  dziwili  i  mówili  między  sobą:  "Któż 
więc  może  być  zbawiony?"  Jezus  popatrzył  na 
nich  i  rzekł:  "U  ludzi  to  niemożliwe,  ale  nie  u 
Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy 
Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my 
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus 
odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, 
dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej 
teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, 
dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym". 

 

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  Anety  i  Artura  Żukowskich  świętujących  10. 
października  swą  6.  rocznicę  ślubu,  dla  Beaty  i 
Piotra  Rybów  świętujących  13.  października  swą 
30. rocznicę ślubu, dla Ewy i Michała 
Czerwińskich świętujących 13. października swą 3. 
rocznicę ślubu dla Wiesławy i Czesława 
Mierzwów  świętujących  15.  października  swą  55. 
rocznicę ślubu, dla Hanny i Edwina 
Gulanowskich  świętujących  15.  października  swą 
33. rocznicę ślubu, dla Haliny i Andrzeja 
Traczuków  świętujących  15.  października  swą  33. 
rocznicę ślubu, dla Marii i Przemysława 
Gardyników świętujących 15. października swą 16. 
rocznicę ślubu, dla Małgorzaty i Tomasza 
Kandorów  świętujących  15.  października  swą  5. 
rocznicę  ślubu,  dla  Bożeny  i  Marka  Dziekanów 

świętujących 17. października swą 34. rocznicę 
ślubu. 
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 
módlcie się za nami. 
 

Film  „Wyrok  na  Niewinnych”  dostępny 
tylko do końca października 
Tylko do końca października na platformie 
www.RafaelKino.pl  dostępny  będzie  film  „Wyrok  na 
Niewinnych”. To ekranizacja najgłośniejszego i 
najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu 
sądowego w dziejach Ameryki. Obraz opowiada 
historię  batalii,  jaka  miała  miejsce  niemal  pół  wieku 
temu, przed Sądem Najwyższym USA w sprawie Roe 
przeciw  Wade.  Wydany  wtedy wyrok  o  legalizacji 
aborcji w Stanach Zjednoczonych. Dla naszych 
czytelników  mamy  specjalny  kod  zniżkowy na  ten 
film. 
„Wyrok na niewinnych” opowiada prawdziwą historię 
procesu,  jaki  toczył  się  przed  amerykańskim  Sądem 
Najwyższym niemal pół wieku temu. Jedna z 
najgłośniejszych batalii sądowych w dziejach 
Ameryki, sprawa Roe przeciw Wade, doprowadziła do 
legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych. 
Obraz odsłania burzliwe kulisy procesu oraz 
demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści 
aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Pokazuje 



także działania grup obrońców życia, którzy z 
przerażeniem odkrywają, że walczą z najlepiej 
finansowaną rewolucją XX w. 
Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard 
Nathanson,  zagorzały  zwolennik  legalizacji  aborcji  i 
aktywny uczestnik sprawy, który kilka lat później stał 
się  obrońcą  życia  i  autorem  głośnego  filmu  „Niemy 
krzyk”. 
W  roli  głównej  wystąpił  Jon  Voight,  laureat  Oscara, 
festiwalu  w  Cannes,  Złotego  Globu,  a  także  nagrody 
krytyków  filmowych.  Polskiej  widowni  aktor  znany 
jest z pewnością z udziały  w filmie biograficzno-
historycznym o życiu św. Jana Pawła II. 
W Polsce film dostępny jest na platformie 
www.RafaelKino.pl. Można go obejrzeć jeszcze tylko 
do końca października. Koszt biletu to 19,90 zł. 
[https://www.ekai.pl/film-wyrok-na-niewinnych-
dostepny-tylko-do-konca-pazdziernika/] 

 

„Fatima” 
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca 
opowieść  o  objawieniach  maryjnych,  które  dały  siłę 
milionom chrześcijan  – w polskich kinach można już 
obejrzeć  film „Fatima”.  Jak  napisał  ks.  Artur  Stopka, 
chociaż portugalsko-amerykańska produkcja 
„opowiada historię ściśle związaną z wiarą i religią, to 
jednak nie ma w niej prozelityzmu, narzucania 
przekonań,  przeciągania  na  jakąkolwiek  stronę.  Jest 
rzetelnie przedstawiona opowieść o prawdziwych 
wydarzeniach”. 
Jest rok  1917. Świat  pogrążony  jest w mrokach  I 
wojny światowej. Do małej portugalskiej wioski 
Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej 
Europie płyną dramatyczne wieści o tysiącach 
zabitych. Do domów wracają okaleczeni i pozbawieni 
nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o 
zwątpienie i załamanie. Właśnie w tych 
okolicznościach  troje  dzieci  z  Fatimy  –  Franciszek  i 
Hiacynta  Marto  oraz  Łucja  dos  Santos  –  doświadcza 
niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka 
Boża, by przekazać im przepowiednie dla świata. 
Pieśń  do  filmu  „Fatima”  wykonał  światowej  sławy 
tenor  Andrea  Bocelli.  Utwór  „Gratia  Plena”  można 
usłyszeć na zakończenie produkcji. Jak podkreślił 
Bocelli, ten projekt jest mu niezwykle bliski, bowiem 
film zawiera przesłanie, które zawsze starał się 
przekazać swoim śpiewem. 
„Fatima” to nie pierwsza próba przeniesienia na 
kinowy ekran wydarzeń z  niewielkiej  portugalskiej 
wioski. Wydaje się jednak, że jak dotąd to najbardziej 
udana.  Z  pewnością  ogromną  rolę  odegrał  tu  włoski 
reżyser, Marco Pontecorvo – autor genialnych zdjęć do 
m.in. „Gry o Tron” czy „Rzymu”. Jako reżyser 
Pontecorvo ma już na swoim koncie Nagrodę im. 
Francesco Pasinettiego z 65. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Wenecji. 
 „Nie ma tu płytkiego efekciarstwa, sztuczek, 
mających przykuć uwagę odbiorcy, nachalnej 
interpretacji  faktów”  –  zauważył  recenzent  ks.  Artur 

Stopka. Jak dodał, „przyjęta w dziele włoskiego 
reżysera konwencja rozmowy przebywającej w 
klasztorze siostry Łucji (Sonia Braga) z niewierzącym 
profesorem Nicholsem (Harvey Keitel), badającym 
nadzwyczajne zjawiska i związanych z tym 
retrospekcji, pozwala odbiorcy śledzić wydarzenia 
zgodnie  z  ich  rytmem.  Bez  pośpiechu,  ale  też  bez 
dłużyzn  i  znudzenia.  Opowieść  po  prostu  się  toczy. 
Tak, jak toczy się życie”. 
Jest  jeszcze  coś  na  co  warto  zwrócić  uwagę.  Wielu 
obwiało się sposobu pokazywania spotkania Matki 
Bożej z portugalskimi dziećmi. Wydaje się, że 
reżyserowi  udało  się  uniknąć  zarówno  efekciarstwa, 
jak  i  sztuczności.  Matka  Boże  jest  „po  prostu  realna, 
prawdziwa,  wręcz  dotykalna”.  „Dzieci  u  Pontecorvo 
nie  widzą  „zjawy”,  lecz  spotykają  prawdziwą,  żywą 
osobę. Zapada w pamięć scena, w której Maryja 
niemal ujmuje małą Łucję pod brodę. Nie ma dystansu. 
Jest rzeczywista bliskość” – podkreślił ks. Stopka. 
Nie  da  się  też  tego  dzieła  zaszufladkować  jako  ściśle 
„religijnego  filmu”,  choć  przecież  opowiada  historię 
związaną z wiarą i religią. „Nie ma w niej 
prozelityzmu,  narzucania  przekonań,  przeciągania  na 
jakąkolwiek stronę. Jest rzetelnie przedstawiona 
opowieść o prawdziwych wydarzeniach. I tak jak 
przed ponad stu laty, również dzisiaj dzięki niej ludzie 
mogą podejmować wpływające na ich życie decyzje” – 
zauważa recenzent. 
W Polsce za dystrybucję filmu „Fatima” odpowiadają 
Monolit Films i Rafael Film, a wśród patronów 
medialnych jest Katolicka Agencja Informacyjna. 
[https://www.ekai.pl/good_movie/w-kinach-film-fatima/] 
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1. Obchodzimy  21.  Dzień  Papieski  pod  hasłem  „Nie 
lękajcie się”. Przed kościołem można złożyć ofiary do 
puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
która  realizuje  program  stypendialny  skierowany  do 
uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi. 
2. 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. 
3. W środę 13 października przypada w naszej parafii 
Dzień Fatimski: 
  Godz. 12.00 – Msza Święta w int. Chorych.  
  Po Eucharystii Różaniec. 
  Godz. 19.00 – Nabożeństwo Fatimskie  
  Godz. 19.30 – Msza Święta z procesją wokół 
kościoła 
Proszę przynieść ze sobą świece. 
4. W  czwartek  będziemy  obchodzić  Dzień  Edukacji 
Narodowej.  Wszystkim,  którym  leży  na  sercu  dobre 
wychowanie młodego pokolenia, szczególnie 
rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, 
życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha 
Świętego na każdy dzień. 



5. Spotkanie Młodzieży, która przygotowuje się 2 rok 
do  przyjęcia  Sakramentu  Bierzmowania  odbędzie  się 
w piątek 15 października o godz. 19.00 w kościele. 
6. W sobotę 16 października 43. rocznica wyboru 
papieża Jana Pawła II.  
7. W sobotę 16 października odbędzie się 42 PIESZA 
PIELGRZYMKA  WROCŁAWSKA  do  Trzebnicy, 
która wyruszy pod hasłem „Z Rodziną do św. 
Jadwigi”. Rozpoczęcie nabożeństwem w 
Katedrze Wrocławskiej  o  godz.  06.00.  Zakończenie: 
Mszą Święta w Trzebnicy o  godz. 16.30 przy ołtarzu 
polowym.  
8. 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. 
9. Za  tydzień  zbiórka  do  puszek  na  remont  wnętrza 
naszego kościoła. 
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 
życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 
Najświętszej na każdy dzień a śp. Marię 
Wojciechowską  z  ul.  Starodworskiej,  której  pogrzeb 
odbędzie się w poniedziałek o godz. 13.00, polecamy 
Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 
W tym tygodniu patronują nam: 
  13  października  –  bł.  Honorat  Koźmiński  (1829-
1916), prezbiter, kapucyn, założyciel wielu 
zgromadzeń bezhabitowych; 
  15  października –  św.  Teresa  od  Jezusa  (1515-
1582), dziewica i doktor Kościoła, reformatorka 
zakonu karmelitańskiego; 
  16 października - św. Jadwiga Śląska (między 1178 
a  1180-1243),  żona  Henryka  I  Brodatego,  po  śmierci 
męża wstąpiła do klasztoru cysterek, słynęła z 
pobożności i czynów miłosierdzia. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  
 i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 10. – 17.10.2021 r. 
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 2 rocz. ur. Emilii w 
podziękowaniu  za  Dar  Życia  oraz  z  okazji  6  rocz. 
ślubu Aleksandry i Pawła z prośbą o dalsze bł. Boże i 
opiekę MB dla całej rodziny  
18.00 – Z okazji 40 rocz. ur. Łukasza w 
podziękowaniu  za  Dar  Życia  z  prośbą  o  dalsze  bł. 
Boże i opiekę MB 

PONIEDZIAŁEK 11.10  
08.00 – +Władysława Gajewskiego – 30 dzień po śm. 
12.00 – Pogrzeb śp. Maria Wojciechowska l. 72 
18.00 – ++Krzysztofa i Grzegorza Szymczaków    

WTOREK 12.10  
08.00 – 
18.00  –  W  75  rocznicę  za  dusze  poległych  w  Bitwie 
pod Lenino 
ŚRODA 13.10  
08.00 –   
12.00 – Za Chorych 
19.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy 
19.30 – Z okazji 40 rocz. ur. Marcina w 
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o światło Ducha 
Świętego oraz opiekę MB Fatimskiej 
19.30 – Z okazji 1 rocz. ur. Heleny w podziękowaniu 
za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 
19.30 – +Zbigniewa Dulskiego – 19 rocz. śm. 
19.30 – ++Józefę (k), Elżbietę, Ignacego 

CZWARTEK 14.10  
08.00 –  
18.00 – +Helenę Zielińską – 16 rocz. śm. 
18.00 – +Wiktorię Podlejską – 30 dzień po śm. 
PIĄTEK 15.10   
08.00 – +Reginę Kędziorę – 30 dzień po śm.   
18.00 – Z okazji 3 rocz. ur. Liliany w podziękowaniu 
za  Dar  Życia  z  prośbą  o  dalsze  bł.  Boże  dla  całej 
Rodziny 
18.00 – Z okazji 16 rocz. ślubu Marii i Przemysława w 
podziękowaniu za dotychczasowe  łaski z prośbą o 
dalsze bł. Boże 
SOBOTA 16.10 
08.00 – +Jacka Górskiego – 30 dzień po śm. 
DPS 10.00 –  
18.00 – ++Jadwigę, Bogdana, Jadwigę i Józefa (m) 
18.00 – +Henryka (m) Fischer 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10  
07.00 – ++Bronisława (m), Władysławę Piejko  
09.00 – ++Józefa (m), Jana Tabak oraz ++z rodz.     
10.30 – W int. małżeństw które oddaliły się od Boga o 
tęsknotę za Jego Miłością i nawrócenie  
12.00 – W 58 rocznicę mordu przez SB ostatniego 
żołnierza wyklętego wachmistrza Józefa Franczaka o 
pokój jego duszy 
Trestno 16.00 – Za Parafian  
18.00 – ++Mariannę, Andrzeja, Stefana Rajczyków 
 
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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