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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

Chwal, duszo moja,
Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok
ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na
bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez
pokolenia.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O łaskę wiary w naszej Ojczyźnie.
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

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza
sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność
uwięzionych.

Pierwsze czytanie (1 Krl 17, 10-16)
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do
bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie
drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę
wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz
poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł:
«Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» Na to
odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam
pieczywa – tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy
w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i
kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi
strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy». Eliasz zaś jej
powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko
najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i
przynieś mi! A sobie i swemu synowi zrobisz potem.
Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Dzban mąki nie
wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do
dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię». Poszła
więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on
i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie
wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się,
zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez
Eliasza.
Drugie czytanie (Hbr 9, 24-28)
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale
do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami
przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć

Międzynarodowy
Dzień
Modlitwy
za
prześladowanych Chrześcijan. Coraz więcej krajów
dyskryminuje wyznawców Chrystusa
7 listopada chrześcijanie z różnych krajów
upamiętnią ofiary i będą się modlić za osoby
prześladowane z powodu wiary w Jezusa
Chrystusa.
Mark
Riedemann,
rzecznik
watykańskiej organizacji charytatywnej – Pomoc
Kościołowi w Potrzebie wskazuje, że największe
prześladowania chrześcijan mają miejsce w kilku
azjatyckich i afrykańskich państwach. Jednak w
ostatnim raporcie dotyczącym wolności religijnej
na świecie pojawiła się nowa kategoria,
obejmująca państwa, które przyjmują regulacje
uderzające w wyznawców Chrystusa.
Według Riedemanna, do większości przypadków
dochodzi z powodów ekonomicznych. Lokalne oraz
międzynarodowe
kartele
przestępcze
i
dżihadystyczne mają wykorzystywać biedę,
bezrobocie, napięcia etniczne i korupcję w celu
rekrutowania współpracowników i bojowników,
obiecując im bogactwo, władzę oraz pozbycie się
skorumpowanych polityków.
Rzecznik watykańskiej organizacji przypomniał w
wywiadzie z portalem cruxnow.com, że tegoroczny
raport pt. „Wolność religijna na świecie 2021” po
raz pierwszy dzieli państwa na trzy kategorie:
czerwoną i pomarańczową oraz wprowadza trzecią
kategorię państw „pod obserwacją”.

sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku
wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia
świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na
końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z
samego siebie. A jak postanowione ludziom raz
umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był
ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz
ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla
zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Ewangelia (Mk 12, 38-44)
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w
powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla
pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym
surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy
naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała na swe utrzymanie».
Kolor czerwony wskazuje na prześladowania, czyli
„poważny poziom przemocy, której obywatele są
poddawani z powodu motywacji religijnych”. Kolor
pomarańczowy obejmuje kraje, które dyskryminują
chrześcijan, czyli wprowadzają przepisy w sposób
szczególny odnoszące się do chrześcijan np.
dotyczące apostazji w wielu krajach Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, gdzie za nawrócenie z
islamu grozi kara więzienia albo nawet śmierć.
Trzecia kategoria obejmuje kraje „pod obserwacją”,
czyli państwa, w których doszło do naruszeń
wolności religijnej.
– Badania pokazują, że 26 krajów z czerwonej
kategorii, gdzie dochodzi do prześladowań,
zamieszkuje 3,9 miliarda ludzi, nieco ponad połowa
światowej populacji. Ta klasyfikacja obejmuje 12
krajów afrykańskich i 2 kraje, w których toczą się
dochodzenia w sprawie możliwego ludobójstwa:
Chiny i Birmę – zaznaczył Riedemann, dodając, że
w 36 krajach z kategorii pomarańczowej,
zamieszkałej przez 1,2 miliarda ludzi nie ma pełnej
wolności religijnej.
–
Być
może
najważniejszymi
czynnikami
wpływającymi dziś na wolność religijną są: rządy
autorytarne, na przykład dyktatury marksistowskie w
Korei Północnej i Chinach, ekstremizm islamski,
który jest szczególnie widoczny w Afryce
Subsaharyjskiej i etniczno-religijny nacjonalizm,
czyli promocja wyższości etnicznej i religijnej w

niektórych krajach z większością hinduską i
buddyjską w Azji – mówił Riedemann
W sposób szczególny wyznawców Chrystusa
prześladują dyktatury jednopartyjne. marksistowskie
np. w Korei Północnej i Chinach. W przypadku
Państwa Środka mamy do czynienia z bardziej
wysublimowaną masową inwigilacją dzięki nowym
technologiom, sztucznej inteligencji, systemowi
kredytów społecznych. Dochodzi tam też do
brutalnych represji, internowania, przymusowej
reedukacji.
Sytuacja pogarsza się w Afryce, gdzie
ponadnarodowe
organizacje
dżihadystów
prześladują nie tylko chrześcijan. Według
Afrykańskiego Centrum Studiów Strategicznych w
Afryce Subsaharyjskiej działa ponad dwadzieścia
grup ekstremistycznych, atakujących władze,
wojsko, policję i ludność cywilną, w tym
przywódców religijnych. Dokonują one grabieży,
porwań dla okupu, handlują narkotykami i ludźmi.
W Azji wyzwaniem jest etnoreligijny nacjonalizm
pośród państw z większością hinduską i buddyjską,
a największy problem ma istnieć w Indiach, gdzie
zamieszkuje 1,4 miliarda ludzi. Zła sytuacja panuje
także w Pakistanie i w Sri Lance.
Przemoc w niektórych krajach – jak się wyraził
Riedemann – „często jest niewyobrażalna”. Na
przykład w Mozambiku na początku listopada 2020
r. rebelianci Państwa Islamskiego ścięli głowy
maczetami piętnastu chłopcom i pięciu dorosłym.
Wcześniej, w kwietniu islamiści zamordowali około
50 mężczyzn, którzy odmówili przyłączenia się do
szeregów dżihadystów.
Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, północny
Kamerun, Czad, Republika Środkowoafrykańska,
Demokratyczna Republika Konga, Somalia i
Mozambik to miejsca, w których często dochodzi do
makabrycznych prześladowań chrześcijan. Kwitnie
tam działalność przestępcza, w tym handel
narkotykami. Riedemann obawia się, że islamscy
prześladowcy rozszerzą swoje wpływy na południe
państw afrykańskich, gdzie muzułmanie i
chrześcijanie mieszkają obok siebie w zgodzie.
Według niego, za jakieś pięć lat może dojść do
wielkiej katastrofy.
Rzecznik organizacji „Kościoła w Potrzebie”
przypomniał kazanie biskupa Matthe Hasssana
Kukaha z Sokoto, który mówił na początku czerwca
2021 r. podczas ceremonii pogrzebowej ks. Alfonsa
Bello Yashima zamordowanego w Malfunashi w
Nigerii, że „nigdzie na świecie nie zabito tak wielu
niewinnych ludzi, bez publicznych konsekwencji”.
Biskup Kukah potępił rząd nigeryjski. – Obywatele
są pozostawieni sami sobie. Dbanie o Wasze
bezpieczeństwo nie jest naszym (rządu) priorytetem.
Zagraniczni bandyci lub inni przestępcy mogą

przyjść i do woli zabijać, grabić, gwałcić, porywać i
mordować! – grzmiał hierarcha.
Riegemann zauważył także szereg pozytywnych
inicjatyw, jakie miały miejsce w ostatnich dwóch
latach. Pośród nich wymienił utworzenia na
Węgrzech Sekretariatu Stanu ds. Prześladowanych
Chrześcijan,
zainicjowanie
przez
USA
Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Wolności
Religijnej, a także powołanie przez niektóre państwa
Ambasadorów Wolności Religijnej w Danii,
Holandii, USA, Norwegii, Finlandii, Polsce,
Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. – Być może
jednak najważniejszym znakiem są wysiłki
podejmowane w celu utrzymania pokoju między
różnymi wspólnotami religijnymi – komentował.
Źródło: cruxnow.com,
AS
[https://pch24.pl/miedzynarodowy-dzien-modlitwy-zaprzesladowanych-chrzescijan-coraz-wiecej-krajowdyskryminuje-wyznawcow-chrystusa/]

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 Julii i Pawła Baranowskich świętujących 7.
listopada swą 6. rocznicę ślubu, dla Mieczysławy i
Józefa Maniewskich świętujących 13. listopada
swą 61. rocznicę ślubu, dla Amelii i Macieja
Kocjanów świętujących 14. listopada swą 12.
rocznicę ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXI Niedziela zwykła – 31.10.2021 r.
XXXII Niedziela Zwykła – 07.11.2021 r.
1. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie
codziennie o godz. 17.30.
2. Spotkanie Młodzieży, która przygotowuje się 1
rok do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania,
odbędzie się we wtorek 9 listopada o godz. 19.30 w
kościele.
3. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali
Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby
podziękować Bogu za odzyskaną wolność i
niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie,
zapraszamy na Msze Święte w int. Ojczyzny o godz.
18.00. Po Eucharystii zapraszamy do wspólnego
śpiewu pieśni patriotycznych przy ognisku.
Przypominamy o wywieszeniu w tym dniu flagi
Polski.

4. Zbiórka LSO w sobotę o godz. 12.00.
5. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które
przyjmą w przyszłym roku I Komunię Świętą,
odbędzie się 14 listopada w niedzielę po Mszy
Świętej o godz. 12.00 w kościele.
6. Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz wiernych
w Libanie.
7. W każdy drugi wtorek miesiąca, począwszy od
9 listopada 2021 r., u oo. Franciszkanów w
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki i
Opiekunki Rodzin (Wrocław ul. Krucza 58) będą
sprawowane Msze Święte o godz. 18.00 w intencji
rodziców i ich rodzin po stracie dziecka.
Modlitwie będzie przewodniczył o. bp Jacek
Kiciński.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego
tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej na każdy dzień.
W tym tygodniu patronuje nam:
 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 400-461),
papież i doktor Kościoła;
 11 listopada – św. Marcin z Tours (ok. 316-397),
biskup, żołnierz rzymski;
 12 listopada – św. Jozafat (1580-1623), biskup i
męczennik;
 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz,
Izaak i Krystyn (†1003), pierwsi męczennicy Polski,
eremici, misjonarze.
Życzymy błogosławionej Niedzieli
i dobrego tygodnia
Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 7.11.-14.11.2021 r.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 07.11
07.00 – Za Parafian
09.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Józefa w podziękowaniu
za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
10.30 – +Stefana Korzańskiego
12.00 – ++Jana – 7 rocz. śm. oraz ++z rodz.
Wiśniarz i Bednarz
12.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Oliwiera w
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o łaskę
zdrowia
12.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Jakuba w podziękowaniu
za wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze
bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny
Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca
o bł. Boże dla żyjących a życie wieczne dla
Zmarłych
18.00 – O pomyślny przebieg operacji dla Beaty
oraz o łaskę zdrowia
PONIEDZIAŁEK 08.11
08.00 – ++Jakuba, Piotra, Katarzynę, Kunegundę,
Marię, Franciszka (m) oraz ++z rodz. i za Dusze w
Czyśćcu cierpiące
Pogrzeb 12.00 – śp. Zofia Wrona
18.00 – ++Ireneusza Chudego – 20 rocz. śm., Teresę
Chudą – 5 rocz. śm. oraz ++z rodz.

WTOREK 09.11
08.00 – ++z rodz. Młyńczaków, Pisarskich,
Brąglewiczów, Florszów
18.00 – +Józefa Bogaczyka – 30 dzień po śm. oraz
++Rodziców z obu stron
ŚRODA 10.11
08.00 – +Mirosławę Zdąbłasz – 30 dzień po śm.
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 – ++Jana Kantego Kamińskiego, Annę
Cegłowską
CZWARTEK 11.11 – 103. Rocznica
Odzyskania Niepodległości
08.00 – Z okazji imienin Marcina w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże,
światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki
Najświętszej
18.00 – W int. Ojczyzny
18.00 – +Waldemara Nowogardzkiego oraz ++z
rodz. Młyńczaków, Gierczuków, Sabanów
PIĄTEK 12.11
08.00 – W int. dziękczynnej za Dar Zdrowia Basi
18.00 – ++Pracowników Szkoły Podstawowej nr 99
SOBOTA 13.11
08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
DPS 10.00 – ++Rodziców: Michała, Stefanię,
Helenę, Czesławę, Antoniego, Jana, Emilię, Adelę,
Kazimierza (m), Stanisława (m), Władysława,
Mariana
14.00 – Chrzest
18.00 – Z okazji 61 rocz. ślubu Józefa i
Mieczysławy w podziękowaniu za wszelkie
dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i
opiekę MB
18.00 – +Stanisława (m) Mikołajczyka
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.11
07.00 – +Alfreda (m) Marszałkowskiego – 1 rocz.
śm.
09.00 – ++Stanisława i Marię Winiarskich – 28 rocz.
śm.
10.30 – ++Krystynę Wojtasiak – 10 rocz. śm.,
Józefa (m) Wojtasiak – 15 rocz. śm., Walentego
Malerz – 21 rocz. śm.
12.00 – ++Stefanię i Henryka (m) Mączka
Trestno 16.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Filipa w
podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z
prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej
Rodziny
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

