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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 króluje,  

pełen majestatu 

Pan króluje, oblókł się w majestat, 

Pan odział się w potęgę i nią się 

przepasał, 

tak świat utwierdził, 

że się nie zachwieje. 

Twój tron niewzruszony na wieki, 

Ty od wieków istniejesz. Boże. 

Świadectwa Twoje bardzo godne 

są wiary, 

Twojemu domowi przystoi 

świętość, 

po wszystkie dni, o Panie. 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  

21. listopada A.D. 2021 
NR 47/2021 (1008) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Franciszka oraz Rity. 
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) 

 

mailto:dominik.golema@op.pl
http://www.parafiaksieze.pl/


Pierwsze czytanie (Dn 7,13-14) 
Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach 

nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do 

Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę 

królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i 

języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 

które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie 

zagładzie. 

Drugie czytanie (Ap 1,5-8) 
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, 

Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. 

Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił 

nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i 

kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc 

na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i 

ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I 

będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: 

Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który 

jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. 

Ewangelia (J 18,33b-37) 

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem 

żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz 

od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat 

odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i 

arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. 

Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z 

tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego 

świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 

wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 

stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc 

jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem 

królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem 

na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 

jest z prawdy, słucha mojego głosu”. 
 

Z całego serca śpiewamy na chwałę!! 
Kto bywa na Mszy Świętej 

niedzielnej o godzinie 10:30, 

zauważył z pewnością, że prawie 

każdego tygodnia tę Eucharystię 

ubogaca piękna muzyka w 

wykonaniu budującej się scholi 

dziecięco-młodzieżowej. Jest już 

kilka radosnych głosów, parę instrumentów, a miejsca 

dla kolejnych osób jeszcze wiele.  

Zapraszamy serdecznie dzieci, aby podczas tej Mszy 

Świętej podchodzić do przodu prawej nawy, przy 

chrzcielnicy i ołtarzu Pana Jezusa Miłosiernego i 

wspólnie śpiewać na chwałę Króla Wszechświata. W 

każdy czwartek, po wieczornej Mszy Świętej, w salce 

nowego domu parafialnego 

odbywają się próby naszej scholi 

prowadzonej przez Esterę i Hanię. 

Nie trzeba się zapisywać, wystarczy 

przyjść. Św. Augustyn powiedział: 

„Kto dobrze śpiewa, dwa razy się 

modli”. 

Zapraszamy serdecznie !! 

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, których wspomnienie liturgiczne przypada 

w dniu 25 listopada, w rocznicę ich ślubu, w tym roku 

już - 116:  

dla Agnieszki i Marcina Dembowskich świętujących 

27. listopada swą 11. rocznicę ślubu.  

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

Lekarze katoliccy protestują wobec rezolucji UE w 

sprawie polskich przepisów antyaborcyjnych  
„Treść Rezolucji fałszywie nazywa troską o zdrowie 

polskich kobiet i ich dzieci działanie na rzecz 

zwiększenia dostępności zabójstwa prenatalnego, 

którym jest aborcja. W wielu miejscach treść 

Rezolucji jest niezgodna z prawdą, wiedzą medyczną, 

stanowi kalkę propagandowych haseł polskiej agendy 

proaborcyjnej” – piszą w swoim oświadczeniu lekarze 

zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy 

Polskich w odpowiedzi na Rezolucję Parlamentu 

Europejskiego w sprawie przepisów polskiego prawa 

odnoszącego się do aborcji.  
Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia 

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:  

W trosce o życie i zdrowie polskich kobiet i dzieci, etykę 

zawodową lekarzy oraz świadomość społeczną, 

wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec Rezolucji 

przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 11 listopada 

2021 r. w pierwszą rocznicę decyzji Trybunału 

Konstytucyjnego znoszącej dopuszczalność aborcji 

eugenicznej w Polsce.  

W ostrych słowach Parlament poucza Polskę w 

sprawach, które miały, według traktatów, pozostawać w 

kompetencji państw wchodzących w skład Unii 

Europejskiej (UE). Przyjęcie rezolucji wzywającej do 

szybkiego i pełnego zagwarantowania dostępności usług 

aborcyjnych oraz zapewnienia dostępu do tych usług 

wszystkim kobietom i dziewczętom w Polsce w Dniu 

Niepodległości stanowi ilustrację tego, jak obecnie 

traktowana jest suwerenność państw, które tworzą UE.  

Teza o tzw. bezpiecznej aborcji jest niezgodna z prawdą. 

Aborcja nigdy nie jest bezpieczna dla matki a zawsze 

krańcowo niebezpieczna dla dziecka. Przyczynia się do 

powstania chorób u kobiet, w tym raka, wywołuje u 

matek zaburzenia depresyjne i lękowe, zwiększa ryzyko 

samobójstwa, przyczynia się do rozpadu rodzin. 

Uszkadza wtórnie płodność kobiet i zmniejsza ich 

dzietność. Utrudnia również poczęcie, donoszenie 

następnej ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. Aborcja 

łączy się z cierpieniem dzieci, które w procedurze późnej 



aborcji eugenicznej odczuwają ból, duszą się w drogach 

rodnych matek. Jeżeli uda się im przeżyć aborcję nie 

otrzymują po urodzeniu się pomocy medycznej. Aborcja 

niszczy wrażliwość sumień lekarzy i położnych 

powołanych do ratowania życia.  

Treść Rezolucji fałszywie nazywa troską o zdrowie 

polskich kobiet i ich dzieci działanie na rzecz 

zwiększenia dostępności zabójstwa prenatalnego, którym 

jest aborcja. W wielu miejscach treść Rezolucji jest 

niezgodna z prawdą, wiedzą medyczną, stanowi kalkę 

propagandowych haseł polskiej agendy proaborcyjnej:  

– Brak powszechnego dostępu do aborcji ma być 

równoznaczna z torturami i nieludzkim, poniżającym 

traktowaniem kobiet (C). Powyżej wspomniano o 

torturach, którym podlega abortowane dziecko i o 

nieludzkim traktowaniu dziecka, które przeżyło aborcję. 

Sama aborcja, zabójstwo własnego dziecka jest dla matki 

poniżająca. Tworzenie prawa pozwalającego na zabijanie 

wewnątrzłonowe bezbronnych dzieci jest hańbą dla 

społeczeństwa, dla narodu. Jest całkowitym 

odhumanizowaniem człowieka.  

– Bez żadnego uzasadnienia, wbrew logice, powołując 

się na medialną hipotezę o „odstraszającym wpływie 

ograniczeń dotyczących legalnej aborcji na lekarzy w 

Polsce” (J) doszukuje się w Rezolucji związku pomiędzy 

brakiem dostępności aborcji eugenicznej a śmiercią 30-

letniej kobiety ciężarnej, imieniem Izabela w dniu 22 

września 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że udana 

w Irlandii 10 lat temu operacja zmiany nastawienia 

społeczeństwa do aborcji na kanwie podobnego 

przypadku klinicznego powikłania ciąży, w przypadku 

Polski się nie powiedzie.  

– Wyraża się w treści Rezolucji ubolewanie, że jedynie 

300 kobiet poddano aborcji w ostatnich 10 miesiącach w 

Polsce ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia (O). 

Umieralność matek w Polsce jest tymczasem jedną z 

najniższych na świecie. Nie jest tak, że mniejsza 

dostępność aborcji, zakaz aborcji zagraża zdrowiu i życiu 

kobiety (2). Przeciwnie, to aborcja stwarza takie 

zagrożenie.  

– Kwestionuje się prawo lekarza do klauzuli sumienia 

podając, że „osobiste przekonania lekarza dotyczące 

aborcji nie mogą wpływać na prawo pacjentki do pełnego 

dostępu do opieki zdrowotnej” (R, 15). Należy się z tym 

zgodzić dodając przy tym, że aborcja na żądanie nie 

należy do procedur opieki zdrowotnej, jest wyrazem 

braku opieki nad zdrowiem i życiem człowieka, a nawet 

stanowi bezprawny zamach na jego życie i zdrowie.  

– Treść Rezolucji odnosi się do prawa kobiet do 

decydowania o własnym ciele (Y,3). Dziecko 

przebywające czasowo w jej macicy nie jest sztucznym 

przeszczepem ani protezą, jest innym, odrębnym 

człowiekiem mającym prawo do godności, do obrony 

życia.  

– W wielu miejscach autorzy Rezolucji powołują się na 

protesty w Polsce przeciwko stanowisku Trybunału 

Konstytucyjnego o zakazie aborcji eugenicznej. Nie biorą 

natomiast pod uwagę, że prawo aborcyjne jest tworzone 

przez organy demokratycznego państwa powstałe w 

wolnych wyborach parlamentarnych.  

– Należy zgodzić się z potrzebą przestrzegania prawa do 

zdrowia (23, 25, 26). Jednak to aborcja jako procedura 

brutalnie ingerująca w organizm matki prawu temu 

zagraża.  

Procedura aborcji narusza główną zasadę opieki 

medycznej: Przede wszystkim nie szkodzić – Primum non 

nocere, jest sprzeczna z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz 

prawami zagwarantowanymi każdemu człowiekowi w 

Konstytucji RP.  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego to próba narzucenia 

Polsce stanowiska skierowanego przeciwko powszechnie 

obowiązującemu prawu do życia, przeciwko powołaniu i 

obowiązkom zawodowym lekarzy.  

Warszawa – Katowice dnia 18. XI. 2021  
Dr n.med. Elżbieta Kortyczko, prezes KSLP, specjalista pediatrii i 

neonatologii; prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, wice–prezes 

KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa, dyrektor Medyczny 

MaterCare International; dr Grażyna Rybak Prezes Oddziału 

Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii”.  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXIV Niedziela zwykła –  21.11.2021 r. 

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, 

Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i 

z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. 

Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz 

krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych 

domów, jest wpisany w nasze serca i którym 

znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. 

2. Dziś zbiórka na remont wnętrza naszego kościoła. 

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. Próba scholii odbędzie się w czwartek o godz. 

19.00 w salce parafialnej.  

6. Przymiarka strojów komunijnych odbędzie się w 

sobotę 27 listopada o godz. 11.30 w salce parafialnej.  

7. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczną 

się w I Niedzielę Adwentu Mszą Świętą wieczorną w 

sobotę 27 listopada o godz. 18.00. Rekolekcje będzie 

nam głosił o. Waldemar Polczyk OFM, Franciszkanin 

z Prudnika. Szczegółowy program dostępny jest w 

gablocie, w Głosie Serc i na stronie internetowej 

parafii. 

8. Spotkanie młodzieży, która przygotowuje się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania I i II rok, 

odbędzie się w poniedziałek (29.11) i we wtorek 

(30.11) o godz. 19.30 w kościele.  

9. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na pomoc 

migrantom. 

10. W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 

przypada Międzynarodowa Kampania 

Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”. Więcej 

informacji można znaleźć w gablocie na plakacie.  

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień a śp. Zbigniewa 



Gut z ul. Chorzowskiej, śp. Zygmunta Sawkę z ul. 

Katowickiej, śp. Marcina Cieślikowskiego z ul. 

Czechowickiej, śp. Adama Paterek z ul. Opolskiej, śp. 

Helenę Bukową z ul. Chorzowskiej. Wieczny 

odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i 

męczennica, patronka muzyki kościelnej; 

 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-

Lac (1795-1839), prezbiter, i Towarzysze, pierwsi 

męczennicy wietnamscy, zginęli w latach 

prześladowań 1773-1862. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 21.11.-28.11.2021 r. 
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    

12.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Szymona w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

dla całej Rodziny 

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 

PONIEDZIAŁEK 22.11 

08.00 –  
18.00 – ++Rodziców Antoninę i Mariana Urbańskich  

WTOREK 23.11  

08.00 – 
18.00 – ++Janinę Bębnowicz, Helenę Zielińską  

ŚRODA 24.11  

08.00 – 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – +Eugeniusza Dąbrowskiego – 25 rocz. śm.  

CZWARTEK 25.11  

08.00 – W int. małżeństw w których dochodzi do 

przemocy o uzdrowienie i umocnienie ich więzi   

18.00 – ++Ryszarda i Helenę Rokita  

PIĄTEK 26.11   

08.00 –  

18.00 – Z okazji 3 rocz. ur. Macieja w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

18.00 – +Ryszarda Banacha  

SOBOTA 27.11 

08.00 – ++Rozalię i Rudolfa  

DPS 10.00 –  

18.00 – +Juliana Kierskiego  

18.00 – ++Ignacego, Annę, Irenę, Tadeusza, Leona 

Hetmańskich, Krystynę, Zdzisława Hagiel   

I NIEDZIELA ADWENTU 28.11  

07.00 – Za Dobroczyńców  

09.00 – ++Helenę Pawelec – 11 rocz. śm., Stanisława 

oraz ++z rodz. 

10.30 – Z okazji 90 rocz. ur. Franciszka, 46 rocz. ur. 

Amelii, 7 rocz. ur. Rity w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla 

całej Rodziny 

12.00 – Za Dusze poległych 191 lat temu w Powstaniu 

Listopadowym    

Trestno 16.00 – Z okazji 70 rocz. ur. Wandy Łoś w 

podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie, 

bł. Boże i opiekę MB   

18.00 – Za Parafian 

REKOLEKCJE ADWENTOWE  

27.11 – 01.12.2021 R. 
Parafia pw. NMP 

Wspomożycielki Wiernych 

ul. Świątnicka 32,  

Sobota, 27.11.2021 r. 

18.00 – Msza Święta z 

nauką ogólną  

Niedziela, 28.11.2021 r.  

06.40 – Godzinki  

07.00; 09.00; 12.00 – 

Msze Święta z nauką 

ogólną  

10.30 – Msza Święta z 

nauką dla dzieci  

16.00 – Msza Święta z 

nauką ogólną w Trestnie  

17.30 – Wypominki  

18.00 – Msza Święta z nauką dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

Poniedziałek, 29.11.2021 r.   

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Wypominki  

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną  

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski 

Wtorek, 30.11.2021 r.  

 08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Wypominki 

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną  

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

Środa, 01.12.2021 r.  

07.00-08.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.00-18.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną 
 


