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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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Do Ciebie, Panie, 

 wznoszę moją duszę 

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, 

naucz mnie chodzić Twoimi 

ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według 

Twych pouczeń, 

Boże i Zbawco, w Tobie mam 

nadzieję. 

Dobry jest Pan i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

pokornych uczy dróg swoich. 

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i 

pełne łaski 

dla strzegących Jego praw i 

przymierza. 

Bóg powierza swe zamiary tym, 

którzy się Go boją, 

i objawia im swoje przymierze. 

 

I Niedziela Adwentu  

28. listopada A.D. 2021 
NR 48/2021 (1009) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O obfite owoce rekolekcji parafialnych. 
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 (Jr 33,14-16) 
Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię 

pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi 

izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach 

i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka 

sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i 

sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda 

dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała 

bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą 

nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością". 

Drugie czytanie (1 Tes 3,12-4,2) 
Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech 

spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, 

jaką i my mamy dla was; aby serca wasze 

utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości 

wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana 

naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. 

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w 

Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w 

sprawie sposobu postępowania i podobania się 

Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz 

doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy 

daliśmy wam przez Pana Jezusa. 

Ewangelia (Łk 21,25-28.34-36) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki 

na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi 

trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza 

i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, 

w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 

na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to 

dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 

głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 

ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 

doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 

znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 

wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 

abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma 

nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. 
 

Schola parafialna 
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 !! 

 

We Wrocławiu pikietowała Fundacja Pro-

Prawo do Życia. Urzędniczka rozwiązała 

legalną demonstrację  
We Wrocławiu odbywała się w piątek pikieta 

antyaborcyjna Fundacji Pro-Prawo do Życia. 

Urzędniczka z magistratu rozwiązała 

demonstrację, utrzymując, jakoby 

prezentowanie grafik obrazujących zbrodnicze 

dzieła aborcjonistów naruszało dobre obyczaje.  
Portal PCh24.pl skontaktował się w sprawie 

pikiety między innymi z dr. Bawerem Aondo-

Akaa, który brał w niej udział.  

Jak powiedział nam nasz rozmówca, około pół 

godziny po rozpoczęciu demonstracji zjawiła się 

na miejscu urzędniczka z wrocławskiego 

magistratu. Zażądała zaprzestania prezentowania 

treści, które określiła jako nieprzyzwoite. 

Chodziło, oczywiście, o obrazy prezentujące ciała 

dzieci pomordowanych przez aborcjonistów. Dr 

Bawer Aondo-Akaa odmówił jednak usunięcia 

billboardów. Jak powiedział naszemu portalowi, 

zapytał urzędniczkę, jak to możliwe, że 

„nieprzyzwoite” jest pokazywanie ofiar aborcji w 

sytuacji, w której chodzi o zbrodnię mordowania 

dzieci nienarodzonych. 

Na to urzędniczka nie znalazła jednak 

merytorycznej odpowiedzi. Podjęła decyzję o 

rozwiązaniu pikiety – chociaż pikieta była 

zgłoszona i stąd w pełni legalna. Demonstranci z 

Fundacji Pro-Prawo do Życia musieli w tym 

momencie ustąpić, bo w przeciwnym wypadku 

interweniowałaby policja, już obecna na miejscu.  

Dr Bawer Aondo-Akaa chciał skorzystać z 

megafonu, by poinformować wrocławian, 

dlaczego pikieta została rozwiązana; na to jednak 

zgody nie otrzymał.  

Według naszego rozmówcy urzędniczka 

zachowywała się „tak, jakby otrzymała na nas 

donos”.  

Co ciekawe, urzędniczka działała bez żadnej 

rzetelnej podstawy prawnej. Od wielu lat różnego 

rodzaju urzędnicy, politycy i aktywiści próbują 



zablokować demonstracje Fundacji Pro-Prawo do 

Życia. A jednak przepisy polskiego prawa są 

jednoznaczne: Fundacja działa legalnie! Ostatnio 

w sprawie samego dr. Bawera Aondo-Akaa zapadł 

wyrok Sądu Najwyższego, który uniewinnił go od 

zarzutów stawianych mu przez przeciwników 

Fundacji w związku z pikietą, jaka odbywała się w 

Zakopanem.  

Źródło: PCh24.pl  

 

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 Katarzyny i Piotra Zysów świętujących 3. 

grudnia swą 5. rocznicę ślubu,.  

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I Niedziela Adwentu – 28.11.2021 r. 
 

1. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i 

duszpasterski. Trwamy w realizacji programu 

duszpasterskiego poświęconego tajemnicy 

Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje 

życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej 

będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w 

pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa 

zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie 

spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).  

2. Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi 

Pannie, tzw. Roraty będzie sprawowana od 

poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Serdecznie 

zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych z 

lampionami.  

3. W okresie Adwentu niech nie zabraknie 

podejmowanych dobrowolnych umartwień, 

zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw.  

4. Dziś rozpoczęliśmy święty czas Rekolekcji 

Adwentowych, które trwać będą do środy. Witamy 

serdecznie Rekolekcjonistę o. Waldemara Polczyka 

OFM, Franciszkanina z Prudnika. Szczegółowy 

program dostępny jest w gablocie, w Głosie Serc i 

na stronie internetowej parafii. 

5. Dziś zbiórka do puszek na pomoc migrantom. 

6. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 

codziennie o godz. 17.30. 

7. 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.  

8. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z kaligrafii, 

które odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w salce 

parafialnej.  

9. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o 

godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej - zmiana 

tajemnic różańcowych; 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych 

o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

w ciszy od godz. 21.00 do 22.00.  

 I piątek miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej NSPJ o godz. 08.00, wizyta 

u chorych od godz. 9.00, Sakrament Pokuty i 

Pojednania od godz. 17.00 do godz. 17.55, 

Nabożeństwo do NSPJ o godz. 17.30.  

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

10. Próba scholii odbędzie się w czwartek o 

godz. 19.00 w salce parafialnej.  

11. Zapraszamy dzieci i muzykujących rodziców 

do współtworzenia projektu „Koncert kolęd”. Próba 

w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej. 

12. W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 

przypada Międzynarodowa Kampania 

Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”. 

Więcej informacji można znaleźć w gablocie na 

plakacie.  

13. W zakrystii są do nabycia poświęcone 

opłatki oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom w cenie 7 zł – mała i 16 zł – duża. 

14. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. 

niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy 

i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

Zbiórka do puszek po każdej Mszy Świętej. 

15. Wszystkim ofiarodawcom na rzecz parafii 

składam Wielkie Bóg Zapłać a  solenizantom i 

jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 

Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.  

W tym tygodniu patronują nam: 

 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego 

Piotra, pierwszy uczeń powołany na Apostoła; 

 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery (1506-

1552), jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii i 

patron misjonarzy katolickich; 

 4 grudnia – Święta Barbara, (II/III w.), dziewica i 

męczennica, patronka dobrej śmierci, orędowniczka 

górników, hutników oraz osób bezrobotnych. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

 

 



INTENCJE MSZALNE 28.11.-5.12.2021 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 29.11 

08.00 – Z okazji imienin o. Andrzeja Łukawskiego z 

prośbą o bł. Boże i Dary Ducha Świętego 

18.00 – +Stefanię Pest 

WTOREK 30.11  

08.00 – +Andrzeja Kalinina  

15.00 – Pogrzeb śp. Maria Sobulska (ul. 

Grabiszyńska) 

18.00 – +Zofię Wronę – 30 dzień po śm. 

18.00 – +Marię Bagińską  

ŚRODA 01.12  

08.00 – 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o 

zdrowie, bł. Boże a dla zmarłych o życie wieczne 

w niebie   

18.00 – O uwolnienie Tomasza od uzależnienia i o 

łaskę nawrócenia  

CZWARTEK 02.12  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi   

12.00 – Pogrzeb śp. Janina Kalita  

18.00 – ++Rodziców Irenę i Mirona   

18.00 –  

PIĄTEK 03.12   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – +Wandę Despet – 8 rocz. śm. 

18.00 –  

SOBOTA 04.12 

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP  

DPS 10.00 –  

12.00 – Chrzest 

18.00 – Z okazji imienin Barbary w podziękowaniu 

za wszelkie łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę 

MB  

18.00 – Za Parafian 

II NIEDZIELA ADWENTU 05.12  

07.00 – ++Alfreda (m), Walentynę, Małgorzatę 

Stolarczyk, Eugenię Balcerek  

09.00 – Za dusze pomordowanych dzieci w obozie 

koncentracyjnym w Łodzi 

10.30 – W int. dziękczynnej za Dar przyjęcia po raz 

pierwszy Komunii Świętej przez Kingę, Wojciecha i 

Marka  

12.00 – +Klarę Krasińską – 37 rocz. śm.     

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą 

o zdrowie, bł. Boże a dla zmarłych o życie wieczne 

w niebie   

18.00 – ++Urszulę, Stanisława (m) Karski  
 

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 
 


