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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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Pan Bóg uczynił  

wielkie rzeczy dla nas 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między poganami: 

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 

Pan uczynił nam wielkie rzeczy 

i ogarnęła nas radość. 

Odmień znowu nasz los, Panie, 

jak odmieniasz strumienie na 

Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą 

niosąc ziarno na zasiew, 

lecz powrócą z radością 

niosąc swoje snopy. 

 

 

XXX Niedziela zwykła  

24. października A.D. 2021 
NR 43/2021 (1004) 

 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Ojców duszpasterzy naszej parafii. 
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 (Jr 31, 7-9) 
Tak mówi Pan: "Wykrzykujcie radośnie na cześć 

Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! 

Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój 

lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi 

północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród 

nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta 

brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką 

gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech 

ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody 

równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem 

ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem 

pierworodnym". 

 
Drugie czytanie (Hbr 5, 1-6) 
Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi 

jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do 

Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on 

współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ 

sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien 

tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za 

grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz 

tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez 

to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który 

powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Ja Cię 

dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: "Ty jesteś 

kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka". 

 

Ewangelia (Mk 10, 46b-52) 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem 

wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 

Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A 

słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: 

"Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! "Wielu 

nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze 

głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!" 

Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I 

przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej 

myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, 

zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus 

przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" 

Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym 

przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim 

drogą. 
 

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 Danuty i Jacka Wiśniarzów świętujących 27. 

października swą 37. rocznicę ślubu’ dla Agnieszki 

Butrym i Piotra Piwko świętujących 28. października 

swą 15. rocznicę ślubu, dla Reginy i Jana Piszczów 

świętujących 29. października swą 49. rocznicę ślubu, 

Beaty i Mariusza Sternalów świętujących 29. 

października swą 38. rocznicę ślubu.. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXX Niedziela zwykła –  24.10.2021 r. 

1. W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień 

Misyjny. Zbiórka do puszek jest przeznaczona na 

kraje Misyjne. 

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. Zbiórka LSO w sobotę o godz. 12.00. 

4. Kartki wypominkowe są wyłożone na stolikach z 

prasą. Wypełnione czytelnie kartki z podaniem 

nazwy ulicy i numeru można składać w kancelarii 

lub zakrystii. 

5. Serdecznie zapraszamy dzieci na „Bal 

Wszystkich Świętych”, który odbędzie się 31 

października (niedziela) w salce parafialnej. 

Rozpoczęcie w kościele o godz. 17.30 

Nabożeństwem Różańcowym. Obowiązuje 

przebranie za Świętego, Świętą lub Anioła. 

6. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada, 

Msze Święte będą sprawowane jak w każdą 

niedzielę z wyjątkiem Mszy Świętej o godz. 12.00, 

która jest odwołana! Msza Święta na naszym 

parafialnym cmentarzu będzie sprawowana 

o godz. 13.00, po której nastąpi procesja za 

zmarłych.  

7. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie 

zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie 

cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. 

Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania 

odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, 

przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach 

wyznaczonych przez papieża, wykluczyć 

przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust 

można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 

8. W Dzień Zaduszny 2 listopada Msze Święte będą 

sprawowane o godz.: 08.00, 12.00 i 18.00 oraz o 

godz. 16.00 w Trestnie.   

9. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego na 

cmentarzu parafialnym 2 listopada o godz. 15.00 

pod krzyżem. 

10. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 

codziennie od 2 listopada o godz. 17.30. 

11. Za tydzień zbiórka do puszek na potrzeby 

Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. 



12. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

 28 października – święci apostołowie Szymon i 

Juda Tadeusz, według tradycji głosili wiarę 

w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć 

męczeńską. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

 

„Chcieliśmy tego wyroku” – rodzice 

niepełnosprawnych dzieci w 1. rocznicę 

orzeczenia TK 
23 października 2021 | 08:15 | Zespół Prasowy 

Fundacja Życie i Rodzina | Warszawa Ⓒ Ⓟ 

– Chcieliśmy tego wyroku i czekaliśmy na niego. 

Angażowaliśmy się w inicjatywy obywatelskie w 

obronie życia. Nie jesteśmy ofiarami wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego. Naszym dzieciom 

należy się prawo do życia – mówili rodzice dzieci 

niepełnosprawnych podczas konferencji prasowej 

zorganizowanej przez Trybunałem Konstytucyjnym 

w 1. rocznicę realizacji postulatu inicjatywy 

#ZatrzymajAborcję. Rodzice podkreślali, jak ważny 

dla ich rodzin jest wyrok TK o niezgodności 

przesłanki eugenicznej umożliwiającej legalną 

aborcję w Polsce z Konstytucją RP a także o tym, że 

proaborcyjne manifestacje są tak naprawdę atakiem 

na ich dzieci. 

Obecni pod Trybunałem państwo Magdalena i 

Daniel Jaśkiewiczowie, rodzice zmarłej Anastazji, 

opowiedzieli jak naprawdę wyglądało życie ich 

córki – bez manipulacji i przekłamań dokonanych 

przez zwolenników aborcji, którzy wykorzystali ich 

historię jako argument za zabijaniem dzieci. (Wpis 

na Instagramie autorstwa pani „Położnik bez lukru” 

opisywał historię pani Magdy w sposób 

nieprawdziwy.) – Nigdy nie pozbawiłbym życia 

mojego dziecka, tylko dlatego, że jest chore. W tym 

momencie [po wyroku TK] te dzieci mają szansę się 

urodzić, mają szansę być przyjęte z miłością – 

mówił Daniel Jaśkiewicz, ojciec zmarłej Anastazji. 

Obecna była też Marta Witecka, mama dwóch 

chłopców z zespołem Downa oraz zmarłej po 

porodzie córeczki z zespołem Edwardsa a także 

Beata Domańska – mama dziecka z zespołem 

Downa. 

Dr Małgorzata Kempińska, lekarz neonatolog 

opowiedziała, czym dla środowiska medycznego jest 

ten wyrok i że z medycznego punktu widzenia 

lekarze są w stanie otoczyć opieką każde dziecko, 

niezależnie od ilości chromosomów. 

– W Polsce stało się coś, co nie stało się nigdzie 

indziej. To znaczy odwróciliśmy bieg historii. To się 

nie stało samo, to dzięki milionom ludzi w Polsce, 

którzy przez 10 lat podpisywali się pod inicjatywami 

antyaborcyjnymi, którzy wywierali presję na 

posłów. Nie zapominali o projektach, które miały 

być zamrożone w Sejmie i nigdy nie wyjęte. Tym 

wszystkim ludziom należą się podziękowania i 

gratulacje. To państwo doprowadziliście do tego, że 

mamy dzisiaj pełniejszą ochronę życia. To wy 

doprowadziliście do tego, że jest wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego. Będzie on już zawsze punktem 

odniesienia w polskim prawie – mówiła Kaja 

Godek, pełnomocnik inicjatywy „Zatrzymaj 

Aborcję”. 

Konferencja została zorganizowana przez 

przedstawicieli Fundacji Życie i Rodzina oraz 

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj 

Aborcję”. 
[https://www.ekai.pl/chcielismy-tego-wyroku-rodzice-

niepelnosprawnych-dzieci-w-1-rocznice-orzeczenia-tk/] 

 

Krzyże pozostaną we wrocławskiej 

szkole. Skuteczna interwencja Ordo 

Iuris  
W połowie października do Instytutu Ordo Iuris 

wpłynęło zgłoszenie od pracownika wrocławskiej 

szkoły. Poinformował on, że dyrekcja zamierza 

rozpatrywać wniosek rodzica jednego z uczniów 

o usunięcie krzyży z pomieszczeń szkolnych na 

podstawie głosowania, które ma być 

przeprowadzone wśród nauczycieli.  
Z uwagi na charakter sprawy, jak również 

wątpliwości, które budził sposób procedowania 

powyższego wniosku przez dyrekcję, prawnicy Ordo 

Iuris postanowili przesłać do szkoły opinię prawną 

w sprawie prawnych regulacji ekspozycji krzyży w 

szkole. Wystąpili również o udostępnienie 

informacji publicznej dotyczącej potwierdzenia 

faktu złożenia tego wniosku, jak również wykazania 

podstawy prawnej oraz trybu jego rozpatrywania 

przez dyrekcję i przejrzystości w procedurze 

głosowania przez pracowników szkoły nad 

wnioskiem.  

Dodatkowych informacji o sytuacji w szkole i 

działaniach dyrekcji i rady rodziców dostarczyło 

drugie zgłoszenie pochodzące od jednego z 

rodziców, który interweniował w obronie krzyży w 

szkole. W przesłanej odpowiedzi na wniosek o 

udostępnienie informacji publicznej, dyrekcja 

wskazała, że krzyże nie zostały usunięte z 

pomieszczeń szkolnych. „W swojej decyzji 

kierowałam się przede wszystkim obowiązującymi 

przepisami prawa. Pomocna była też opinia prawna 

https://www.ekai.pl/tag/aborcja/
https://ekai.pl/?s=Sejm


Ordo Iuris z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie 

ekspozycji krzyży w szkole” – stwierdziła dyrektor 

placówki. 

– Władze publiczne, w tym dyrekcja szkoły, 

pozostając bezstronne w sprawach przekonań 

religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, 

powinny umożliwiać realizację wolności sumienia i 

religii także poprzez dopuszczalną prawem 

ekspozycję symboli religijnych.  Zdjęcie krzyża na 

wniosek jednostki czy niewielkiej grupy osób, może 

zostać uznane za opowiedzenie się dyrekcji szkoły za 

określonym światopoglądem laickim, który nie 

znajduje potwierdzenia w przepisach Konstytucji RP 

– podkreśla Łukasz Bernaciński, dyrektor Centrum 

Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.  

Ekspozycja krzyży w przestrzeni szkolnej jest 

zgodna z prawem, zaś brak ekspozycji może 

stanowić naruszenie praw chrześcijan, a ponadto, w 

przypadku wykazania osobistych motywacji 

światopoglądowych dyrekcji, będzie stanowić 

złamanie art. 7 i art. 25 ust. 2 Konstytucji RP. Co za 

tym idzie, może to narażać dyrekcję na 

odpowiedzialność prawną wynikającą z 

przekroczenia uprawnień.  

– Ważne jest, aby władze szkół, które stają bądź 

staną w obliczu problematyki zawieszenia na 

wniosek osoby lub grupy osób krzyży, bądź ich 

usunięcia z przestrzeni szkolnej, miały wiedzę o 

treści przepisów regulujących ten obszar, jak 

również treści orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, Trybunału 

Konstytucyjnego, czy sądów powszechnych – 

zauważa Witold Łukasik, analityk Centrum Analiz 

Legislacyjnych Ordo Iuris.  
[https://pch24.pl/krzyze-pozostana-we-wroclawskiej-szkole-

skuteczna-interwencja-ordo-iuris/] 

INTENCJE MSZALNE 24.10.-31.10.2021 r. 
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, Stanisława, Helenę Makos 

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  

 

PONIEDZIAŁEK 25.10  

08.00 – ++Kazimierę, Mirosławę (k), Leona  

18.00 – Z okazji ur. o. Andrzeja Łukawskiego w 

podziękowaniu za otrzymane Dary z prośbą o bł. 

Boże, światło Ducha Świętego oraz opiekę MB  

WTOREK 26.10  

08.00 – +Helenę Makos 

18.00 – Z okazji 61 rocz. ślubu Józefa i 

Mieczysławy w podziękowaniu za wszelkie łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże  

ŚRODA 27.10  

08.00 –  O łaskę zdrowia dla Basi 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – +Jolantę Zochol (z domu Swęda) 

CZWARTEK 28.10  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Basi  

18.00 – +Mirosławę Zdąbłasz (od Beaty Kempy ze 

Współpracownikami)  

18.00 –  

PIĄTEK 29.10   

08.00 – O łaskę zdrowia dla Basi 

18.00 –  

18.00 –  

SOBOTA 30.10 

08.00 – ++z rodz. Gogolewskich  

DPS 10.00 – Za naszą umiłowaną Ojczyznę o pokój, 

nawrócenie do Boga i oddalenie wojny  

18.00 – Za Parafian  

18.00 – Z okazji 54 rocz. ur. Beaty w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB dla całej Rodziny 

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10  

07.00 – Za Dobroczyńców    

09.00 – O łaskę zdrowia dla Hubercika      

10.30 – +Stefana Kubiaka – 16 rocz. śm. oraz 

++Genowefę, Czesława (m)  

12.00 – +Stefanię Hoffman – 15 rocz. śm. 

12.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Oliwiera w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o łaskę 

zdrowia    

Trestno 16.00 – ++Marię i Edwarda – 15 rocz. śm.    

18.00 – ++Rodziców: Helenę i Michała oraz 

++Janinę, Józefa (m), Annę, Marię, Stanisława (m)  
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