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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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Strzeż mnie, mój Boże,  

Tobie zaufałem 

Pan moim dziedzictwem i 

przeznaczeniem, 

to On mój los zabezpiecza. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed 

oczy, 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie 

zachwieje. 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza 

raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać 

bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie 

zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w 

grobie. 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię Twojej radości 

i wieczną rozkosz 

po Twojej prawicy. 

 

XXXIII Niedziela zwykła  

14. listopada A.D. 2021 
NR 46/2021 (1007) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Amelii,  
o łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Katarzyny,  

oraz o powrót do zdrowia dla Bogdana. 
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 (Dn 12,1-3) 
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, 

który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy 

nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody 

powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród 

twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany 

w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, 

zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku 

hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak 

blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 

sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. 

Drugie czytanie (Hbr 10,11-14.18) 
W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie 

do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając 

ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić 

grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz 

na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy 

Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną 

się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem ofiarą 

udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie 

jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi 

potrzeba ofiary za grzechy. 

Ewangelia (Mk 13,24-32) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, 

po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da 

swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce 

na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą 

Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z 

wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i 

zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, 

od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa 

figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już 

jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, 

poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy 

ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we 

drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie 

przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 

przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie 

wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 
 

Bogurodzica, Boże coś Polskę… 
I wiele innych pięknych pieśni, hymnów, piosenek 

wypełniło świąteczny wieczór 11 listopada. 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego, abyśmy te chwile przeżyli tak radośnie i 

uroczyście. 

 
 

 
 

Święty Józef, patronujący nam w tym roku, jest 

wspaniałym wzorem męża, ojca, uosobieniem 

pokory… Pośród wielu przymiotów i cnót często 

czerpiemy z jego przykładu oddania w pracy. Oto 

jaki tekst ukazał się w „Posłańcu Serca Jezusowego 

w roku 1929. Poniżej cytujemy jego treść 

zaczerpniętą z portalu Polonia Christiana. 

Jaką winna być nasza praca? 

Że wszyscy mają obowiązek pracować, to jest 

rzecz dla katolika zupełnie jasna. Pracował 

Chrystus Pan do 30 roku życia jako rzemieślnik 

w Nazarecie, a później jako wędrowny 

Nauczyciel. Pracowali w pocie czoła wszyscy 

Apostołowie. Nie znajdziemy wśród Świętych ani 

jednego próżnującego.  

Zbawiciel nasz wyraźnie od nas, uczniów swoich, 

żąda, byśmy obfity plon, wiele owocu przynieśli, a 

tego bez pracy nikt nie dokona. Sługę, który talent 

zakopał i nie chciał nim zarabiać, kazał wrzucić w 

ciemności zewnętrzne. Św. Paweł, ten niestrudzony 

pracownik nad budowaniem Królestwa Bożego w 

świecie pogańskim, taki surowy wyrok pisze na 

próżnujących „A nakazujemy wam, bracia, w imię 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od 

każdego brata żyjącego w próżniactwie, a nie 

według podanej przez nas nauki”. – A jakąż to 

naukę podawał św. Paweł pierwszym 

chrześcijanom?  

„Gdyśmy byli u was – mówi św. Apostoł – to 

nakazywaliśmy wam, że kto nie chce pracować, 

niechaj też nie je. Słyszeliśmy bowiem, iż niektórzy 

między wami w próżniactwie żyją nic nie robiąc, a 

sprawami cudzymi się bawią. Takowym 

rozkazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa 

Chrystusa, aby w cichości pracując, własny chleb 

pożywali”. 

Czy można dobitniejszymi jeszcze słowy nałożyć 

obowiązek pracy – i to na wszystkich? Św. Paweł 

nikogo tu nie wyjmuje, a w szczególniejszy sposób 



piętnuje tych, co mając pod dostatkiem środków do 

życia, „nic nie robią, jeno cudzymi sprawami się 

bawią”, marnując drogi czas na próżnym gadaniu.  

Wszyscy zatem mamy ścisły obowiązek pracy 

umysłowej, albo ręcznej. Próżnowanie jest 

grzechem – i to grzechem niezmiernie szkodliwym. 

Podobne ono do wody, ale nie do tej, co raźno w 

strumieniu płynie, ale do wody stojącej, w której 

rozmnaża się wszelkie robactwo, podobne ono do 

trupa, który i sam gnije i innych zaraża. Tak, 

próżnowanie staje się w leniwcu początkiem innych 

grzechów i pokus.  

Można jednak rozmaicie pracować – źle i dobrze, z 

zasługą nie tylko doczesną, ale wieczną, albo też 

można sobie za swą robotę zbierać tutaj 

przekleństwa ludzkie, a po śmierci dotkliwe kary w 

czyśćcu. Jakie więc przymioty powinna mieć nasza 

praca?  

Przede wszystkim każdy powinien spełniać na 

pierwszym miejscu te prace, które na niego składa 

jego stan, jego powołanie życiowe. Inne są prace 

dziecka, chodzącego do szkoły, a inne matki 

zabiegającej koło gospodarstwa domowego. Inne są 

zajęcia rolnika czy robotnika w fabryce i kopalni, a 

inne profesora gimnazjalnego czy uniwersyteckiego 

itd. Każdy jednak powinien — bo taka jest wola 

Boga, który ustanowił różne powołania i zajęcia, 

naprzód swoją obowiązkową pracę sumiennie 

odrobić. „Módl się i pracuj” oto dwa skrzydła, 

podnoszące człowieka ku wiekuistym jego 

przeznaczeniom. Otóż owo „pracuj” odnosi się 

przede wszystkim do pracy związanej z życiowym 

powołaniem.  

Drugim przymiotem, który zdobić powinien każdą 

pracę, jest dokładność i sumienność. Nic z mojej 

ręki nie powinno wychodzić źle zrobionego, 

spartaczonego. Niedbałe, niesumienne 

wykonywanie powierzonej sobie roboty było i jest 

przyczyną straty mnóstwa czasu, pieniędzy i 

nieszczęść. W ostatnich czasach czytało się w 

dziennikach o kilkunastu kamienicach – i to nieraz 

wielopiętrowych – że niedługo po zbudowaniu 

rozwaliły się w gruzy Rozwaliły się i pod gruzami 

swoimi pogrzebały tyle mienia ludzkiego, nieraz z 

takim trudem i oszczędnością zdobytego. Rozwaliły 

się, raniąc i kalecząc mieszkańców, a nierzadkie 

bywały i takie wypadki, że pod gruzami 

znajdowano już trupy ludzkie. Kto temu winien? 

Niedbalstwo inżyniera, budowniczego albo 

robotników. Oni wszyscy odpowiedzialni są za te 

nieszczęścia.  

Powinniśmy tak pracować, żeby przez pracę swoją 

zarabiać sobie nie tylko na kawałek chleba, ale 

żeby przez nią uszlachetniać swą duszę. Lenistwo 

poniża człowieka, próżniak niczego w życiu nie 

dokaże – to prawda. Ale kto z przyzwyczajenia 

odrabia swoją pracę byle jak, byle zbyć, ten 

również upadla swoją duszę. Partactwo w robocie 

zamieni całe jego życie w jedno wielkie 

partactwo.[…]  

My, wyznawcy Chrystusa Pana, dobrze wiemy, że 

obecne życie samo w sobie nie ma celu, ale całe 

jest przygotowaniem na inne życie, które nas czeka 

po śmierci. Życie to będzie wieczne, czyli nigdy nie 

kończące się. Otóż na to wiekuiste szczęście musi 

każdy z nas w obecnym ziemskim życiu sobie 

zapracować.[…]  

Jakże to uczynić?  

Przede wszystkim trzeba pracę szanować, a nawet 

pokochać i chętnie się jej oddawać, bo taka jest 

wola Boża, żebyśmy pracowali. Ten pogląd na 

pracę ma tu ogromne znaczenie. Kto na pracę 

patrzy jako na przymus tylko […] taki gotów pracę 

przeklinać. Kto zaś w pracy widzi wolę Bożą, temu 

nie tylko milej i raźniej będzie przy robocie, gdyż 

Bóg mu błogosławieństwa swojego nie poskąpi, ale 

taki człowiek codziennie gromadzi sobie skarby, 

które nigdy nie przeminą. Znajdzie je kiedyś 

zachowane u tego największego Pracownika, jakim 

był sam Pan Jezus Chrystus, który pracował tutaj na 

ziemi nieraz w pocie czoła.  

„Posłaniec Serca Jezusowego”, nr 8/1929  

[https://pch24.pl/jaka-winna-byc-nasza-praca/] 

 

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 Amelii i Macieja Kocjanów świętujących 14. 

listopada swą 12. rocznicę ślubu dla Grażyny i 

Artura Rojkowiczów świętujących 17. listopada 

swą 31. rocznicę ślubu, dla Lidii i Wiesława 

Bąków świętujących 19. listopada swą 38. rocznicę 

ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXIII Niedziela zwykła –  14.11.2021 r. 

1. Dziś spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 

przyjmą w przyszłym roku I Komunię Świętą, po 

Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele. 

2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym. W tym roku 



obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych 

chrześcijan w Libanie. Obchodzimy także Światowy 

Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża 

Franciszka w 2016 r. na zakończenie 

Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Po Mszach 

Świętych zbiórka do puszek na rzecz wiernych w 

Libanie. 

3. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 

codziennie o godz. 17.30. 

4. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z kaligrafii, 

które odbędą się we wtorek o godz. 19.00 w salce 

parafialnej. Zaproszenie skierowane jest do 

młodzieży od klasy 7 szkoły podstawowej bez 

górnej granicy wiekowej.  

5. Za tydzień w niedzielę zbiórka na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

6. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny 

uroczystością Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. 

7. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza 

za tydzień w niedzielę na Ostrów Tumski do 

wspólnego przeżywania Światowego Dnia 

Młodzieży, którego kulminacyjnym punktem będzie 

o godz. 15.00 Eucharystia pod przewodnictwem J.E. 

Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity 

Wrocławskiego w Katedrze Wrocławskiej. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-

1231), zakonnica, żona Ludwika IV; 

 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-

1914), dziewica i męczennica; 

 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), 

prezbiter, powstaniec styczniowy, karmelita, 

niezwykły spowiednik. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 14.11.-21.11.2021 r. 
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 oraz ++z 

rodz. Firlejczyk 

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  

PONIEDZIAŁEK 15.11 

08.00 – W int. dziękczynnej za Dar zdrowia Basi 

18.00 – ++Januarego, Stanisława (m), Walerię 

WTOREK 16.11  

08.00 – ++Januarego, Stanisława (m), Walerię oraz 

++znajomych 

18.00 – ++Helenę, Józefa Kamińskich oraz ++z 

rodz. 

ŚRODA 17.11  

08.00 – +Krzysztofa Szymczaka 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – O szczęśliwe zakończenie zmiany 

mieszkania z Urzędu dla Sylwii i Tomasz, o bł. Boże 

i opiekę MB oraz o potrzebne łaski i zdrowie  

CZWARTEK 18.11  

08.00 – +Eugenię oraz ++z rodz.  

18.00 – +Reginę Przastek – 1 rocz. śm.  

18.00 – O bł. Boże dla Rodziny Kądziela oraz 

opiekę MB  

PIĄTEK 19.11   

08.00 – +Elżbietę Hanusiak 

18.00 – +Włodzimierza Furmana – 30 dzień po śm. 

18.00 – +Henryka (m) Kędzierskiego – 22 rocz. śm., 

++Rodziców z obu stron, ++Felicję i Mieczysława 

(m) Cierniewskich oraz ++Rodziców z obu stron 

SOBOTA 20.11 

08.00 – 
DPS 10.00 –  

18.00 – +Sławomira Grygosińskiego oraz 

++Rodziców z obu stron 

18.00 – ++Elżbietę i Mieczysława oraz ++z rodz. 

Lachowiczów Marię i Michała  

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 21.11 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 

07.00 – ++Zofię, Mieczysława Stefanowiczów  

09.00 – ++Ignacego, Antoninę, Czesława, 

Eugeniusza, Annę Kołaczek oraz ++z rodz. 

10.30 – Za dusze poległych 103 lata temu w obronie 

Polskiego Lwowa 

12.00 – ++Danutę i Jana Prask    

Trestno 16.00 – Za Parafian   

18.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Michalinki Klimonda w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże 

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 
 


