
. 

 

 
 

 
 

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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Okaż swą łaskę  

ufającym Tobie 

Słowo Pana jest prawe, 

a każde Jego dzieło godne zaufania. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy oczekują Jego łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana, 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 

według nadziei pokładanej w Tobie. 

 

 

XXIX Niedziela zwykła  

17. października A.D. 2021 
NR 42/2021 (1003) 

 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Karola, dla Kasi  
oraz Agnieszki i Pawła z okazji 20. Rocznicy ślubu. 

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 (Iz 53, 10-11) 
Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę 

cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za 

grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola 

Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej 

duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy 

mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On 

sam dźwigać będzie. 

 
Drugie czytanie (Hbr 4, 14-16) 
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez 

niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w 

wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy 

arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym 

słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym 

względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy 

doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w 

stosownej chwili. 

 

Ewangelia (Mk 10, 35-45) 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do 

Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś 

nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich 

zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli 

Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli 

jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". 

Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy 

możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć 

chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" 

Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do 

nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić 

będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy 

również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy 

dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale 

dostanie się ono tym, dla których zostało 

przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu 

pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 

"Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców 

narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć 

swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto 

by między wami chciał się stać wielkim, niech 

będzie sługą waszym. A kto by chciał być 

pierwszym między wami, niech będzie 

niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 

przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać 

swoje życie jako okup za wielu". 
 

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 Bożeny i Marka Dziekanów świętujących 17. 

października swą 34. rocznicę ślubu’ dla Anny i 

Piotra Cyranów świętujących 19. października swą 

25. rocznicę ślubu, Beaty i Piotra Rybów 

świętujących 13. października swą 30. rocznicę ślubu, 

Agnieszki i Pawła Bąkowskich świętujących  20. 

października swą 20. rocznicę ślubu, Agnieszki i 

Michała Stanisławczyków świętujących 22. 

października swą 10. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

Franciszek: aborcja to morderstwo. To 

niedopuszczalne by być wspólnikiem  
Papież Franciszek przemawiając do Włoskiego 

Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej, nazwał 

aborcję „morderstwem” oraz zdecydowanie 

potępił wszelkie formy współpracy przy tym 

zbrodniczym procederze. Jednocześnie podkreślił 

nienaruszalność zasady sprzeciwu sumienia w 

pracy medyka. 
– Ostatnio miałem okazję powrócić w szczególności 

do tematu aborcji. Wiedzą państwo, że w tej sprawie 

wyrażam się bardzo jasno: to jest morderstwo i nie 

jest dopuszczalne, aby być w tym wspólnikiem. 

Powiedziawszy to, naszym obowiązkiem jest być 

blisko ludzi, naszym pozytywnym obowiązkiem jest 

być blisko sytuacji, zwłaszcza kobiet, tak abyśmy nie 

myśleli o rozwiązaniu aborcyjnym, ponieważ w 

rzeczywistości nie jest to rozwiązanie. A potem życie 

po 10, 20, 30 latach mija. I trzeba być w 

konfesjonale, żeby zrozumieć cenę, tak trudną, jaką 

trzeba za to zapłacić – zaznaczył papież. 

Franciszek podkreślił wagę zasady sprzeciwu 

sumienia w pracy medyka, który niektórzy chcieliby 

dzisiaj podważyć. Zdaniem papieża pozostaje ona 

wyrazem intymności etycznej pracowników służby 

zdrowia i nie podlega negocjacjom. 

–Dzisiaj panuje trochę moda na takie myślenie: ale 

czy nie byłby dobre usunięcie sprzeciwu sumienia? 

Ale spójrzcie, to jest etyczna intymność każdego 

pracownika służby zdrowia i to nigdy nie powinno 

być negocjowane, to jest ostateczna 

odpowiedzialność pracowników służby zdrowia. To 

niesie w sobie również potępienie 

niesprawiedliwości wyrządzonej niewinnemu i 

bezbronnemu życiu. Jest to bardzo delikatny temat, 

który wymaga zarówno wielkiej kompetencji, jak i 

wielkiej prawości – podkreślił papież. 

Ojciec Święty zaznaczył, że istnieje także poziom 

społeczny etyki bycia farmaceutą. Chodzi o to, że 

strategie zdrowotne powinny uwzględniać 

sprawiedliwość oraz dobro wspólne, a także być 

zrównoważone pod względem ekonomicznym i 

etycznym. Jego zdaniem również kultura odrzucenia 

może zagrozić zawodowi farmaceuty. – Nie wolno 



poświęcać życia kobiet i mężczyzn bożkom zysku 

oraz konsumpcji – podkreślił. 

KAI 
[https://pch24.pl/franciszek-aborcja-to-morderstwo-to-

niedopuszczalne-by-byc-wspolnikiem/] 

Już 17 października! Procesje 

różańcowe ulicami polskich miast  

17 października w Warszawie i innych miastach 

ruszą procesje różańcowe. Organizatorami są 

wspólnota Nieustającego Różańca i inicjatywa 

Męskiego Różańca. Uczestnicy będą modlić się w 

intencji przebłagania za liczne zniewagi, jakich 

doświadcza Pan Jezus w Najświętszym 

Sakramencie oraz będącego w fazie 

przygotowawczej Synodu Biskupów.  
– To właśnie wspólnota Nieustającego Różańca 

zaprosiła inicjatywę Męskiego Różańca w 

Warszawie do przeprowadzenia Procesji 

Różańcowej w stolicy Polski. Pierwsza taka procesja 

została przeprowadzona w dniu 22 sierpnia A.D. 

2021. Uczestniczyło w niej blisko 3 tys. osób. 

Procesja połączyła obie diecezje warszawskie i 

została pobłogosławiona przez obu ordynariuszy 

warszawskich. Wobec publicznie popełnianych 

profanacji, ataków na Kościół katolicki, kapłanów, 

biskupów, wiernych, wobec potężnej skali 

mordowania dzieci nienarodzonych, pijaństwa, 

wulgaryzmu, nierządu, rozpadu małżeństw i rodzin, 

postanowiliśmy kontynuować naszą pokutę i 

przebłaganie, tym razem zapraszając do udziału w 

procesjach całą Polskę. Procesje zostały 

pobłogosławione przez ordynariuszy między innymi 

w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, 

Przemyślu, Radomiu, Siedlcach, Olsztynie, Kaliszu, 

Kielcach. Spływają informacje o przyłączaniu się 

parafii w mniejszych miejscowości i wioskach. 

Chcemy w ten sposób wypełnić wezwanie Anioła z 

Fatimy, który żądał: „Pokuty! Pokuty! Pokuty!”. 

Pokutując, wynagradzając i modląc się w intencji 

grzeszników chcemy uprosić Nieskończenie 

Sprawiedliwego Pana Boga o Jego Miłosierdzie – 

mówi jeden z organizatorów, koordynator Męskiego 

Różańca w Warszawie, Artur Wolski, w rozmowie z 

PCh24.pl.  

Jak informują organizatorzy, „podczas procesji 

będziemy pokutować i wynagradzać Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki 

Bożej za grzechy własne, za grzechy w naszych 

rodzinach i całym społeczeństwie polskim. 

Będziemy również prosić o Światło Ducha Świętego 

dla biorących udział w Synodzie Biskupów, ze 

szczególnym uwzględnieniem polskich 

duszpasterzy”.  

Do organizacji tegorocznych procesji włączyły 

organizacje i wspólnoty, takie jak: Krucjata 

Różańcowa za Ojczyznę, Wojownicy Maryi, Akcja 

Katolicka, Żołnierze Chrystusa, Straż Narodowa, 

Mężczyźni św. Józefa, Bractwo Przedmurza, 

Mężczyźni św. Jan Pawła II, Koła Żywego Różańca 

czy Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II.  

Rozmówca PCh24.pl przybliża też bogatą historię 

procesji różańcowych. – Historia Procesji 

Różańcowych ma w Świętym Kościele 

Rzymskokatolickim długą historię. Począwszy od 

Bitwy pod Lepanto, przez Bitwę pod Chocimiem 

której 400 – setną rocznicę obchodziliśmy 9 

października, przez procesje różańcowe i 

Eucharystyczne w roku 1920, kiedy Naród Polski i 

cała Polska były w śmiertelnym niebezpieczeństwie 

ze strony armii komunistycznej. Dzisiaj zagrożenia 

są jeszcze większe niż w roku 1920, szczególnie 

zagrożenia dotyczące naszej duchowości, kultury, 

wolności, pamięci historycznej, czy integralności 

małżeństw i rodzin. Dlatego jako odpowiedź na 

zagrożenia dzisiaj zapraszamy do udziału w 

procesjach różańcowych w intencji pokuty i 

wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 

Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.  

Wspólnota Nieustającego Różańca, która od 20 lat 

realizuje nieustającą modlitwę różańcem świętym, 

przeprowadza od lat takie procesje w różnych 

miastach. Miejscem szczególnym jest diecezja 

warmińska i Olsztyn. Miejsce w bezpośrednim 

sąsiedztwie Gietrzwałdu, w którym Matka Boża 

wzywała Naród Polski w roku 1897 do nawrócenia, 

do zerwania z nałogami, do trzeźwości, do pokuty 

do codziennego odmawiania Różańca Świętego – 

tłumaczy.  

Dokładny harmonogram procesji różańcowych 

dostępny jest na stronie internetowej Męskiego 

Różańca.  

[https://pch24.pl/juz-17-pazdziernika-procesje-

rozancowe-rusza-ulicami-polskich-miast/] 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXIX Niedziela zwykła –  17.10.2021 r. 

1. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

2. W dzisiejszą niedzielę spotkanie Rodziców wraz 

z Dzieci, które przyjmą w przyszłym roku I 

Komunię Świętą po Mszy Świętej o godz. 12.00 

w kościele. 

3. 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. 

4. Kartki wypominkowe są wyłożone na stolikach z 

prasą. Wypełnione czytelnie kartki z podaniem 

nazwy ulicy i numeru można składać w kancelarii 

lub zakrystii. 

https://meskirozaniec.pl/
https://meskirozaniec.pl/


5. Spotkanie Wspólnoty Małżeństw „Kana” 

odbędzie się w sobotę 23 października o godz. 15.00 

w kościele. Zapraszamy serdecznie nowe 

małżeństwa. 

6. Za tydzień w niedzielę przypada Światowy Dzień 

Misyjny. Zbiórka do puszek jest przeznaczona na 

kraje Misyjne. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień a śp. Józefa 

Bogaczyka z ul. Gogolińskiej, śp. Mirosławę 

Zdąbłasz z ul. Chorzowskiej polecamy Bożemu 

Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 18 października – św. Łukasz, ewangelista; 

 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), 

prezbiter, profesor Akademii Krakowskiej, patron 

profesorów, studentów, młodzieży i szkół 

katolickich, pomagał potrzebującym; 

 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), 

papież, teolog, filozof, przyjaciel artystów, 

naukowców, pielgrzym. 

 
Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

 

INTENCJE MSZALNE 17.10.-24.10.2021 r. 
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     

PONIEDZIAŁEK 18.10  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Basi 

18.00 – Z okazji 50 rocz. ślubu Genowefy i Romana 

w podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę NMP 

Wspomożycielki Wiernych  

WTOREK 19.10  

08.00 – O pomyślny przebieg operacji Kariny 

18.00 – ++Rodziców i Dziadków: Helenę, 

Stanisława (m), Stanisławę (k), Franciszka, 

Mieczysława  

ŚRODA 20.10  

08.00 –  O łaskę zdrowia dla Basi 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – ++z rodz. Dąbrowskich: Bronisławę (k), 

Eugeniusza, Marię, Tomasza, Tadeusza, Irenę 

CZWARTEK 21.10  

08.00 – +Jerzego – 18 rocz. śm. 

18.00 – +Jana Didyk – 2 rocz. śm.  

18.00 –  

PIĄTEK 22.10   

08.00 – +Ryszarda Grużewskiego – 30 dzień po śm.   

18.00 – +Jacka Górskiego (od Renaty i Tadeusza) 

18.00 – Z okazji 13 rocz. ślubu Anny i Leszka, 12 

rocz. ur. Jana, 5 rocz. ur. Alicji w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

SOBOTA 23.10 

08.00 – +Józefa (m) Sztwiorok 

DPS 10.00 –  

12.00 – Chrzest 

15.00 – Kana  

18.00 – Za Parafian  

18.00 – W int. Macieja w podziękowaniu za 

szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o szybki 

powrót do zdrowia oraz o bł. Boże i opiekę Matki 

Najświętszej dla Rodziny  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 24.10  

07.00 – ++Aleksandrę i Franciszka Burda, 

Franciszkę (k), Jana Fischer, Marię Kmieć   

09.00 – ++Eugenię i Franciszka Rosiak oraz ++z 

rodz. z obu stron     

10.30 – Z okazji imienin Karola w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o Dary Ducha 

Świętego i opiekę NMP Wspomożycielki Wiernych  

12.00 – ++Mariannę i Stanisława Makos 

12.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Oliwiera w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o łaskę 

zdrowia    

Trestno 16.00 – Z okazji 14 rocz. ur. Amelii i 10 

rocz. ur. Igora w podziękowaniu za Dar Życia z 

prośbą o bł. Boże i Dary Ducha Świętego    

18.00 – +Bożenę Hryszkiewicz  
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