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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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Głośmy z weselem,  

Bóg jest między nami 

Oto Bóg jest moim zbawieniem, 

będę miał ufność i bać się nie będę. 

Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, 

On stał się dla mnie zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie 

wodę 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie Pana, wzywajcie Jego 

imienia, 

dajcie poznać Jego dzieła między 

narodami, 

przypominajcie, że wspaniałe jest 

imię Jego. 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe 

rzeczy, 

niech to będzie wiadome po całej 

ziemi. 

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, 

mieszkanko Syjonu 

bo wielki jest pośród ciebie, Święty 

Izraela. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Łucji. 
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 (So 3,14–18a) 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny 

okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, 

Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, 

usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest 

pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, 

Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!”. Pan, twój Bóg 

jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie. 

On uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą 

miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu 

uroczystego święta. 

 

Drugie czytanie (Flp 4,4–7) 
Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz 

powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność 

będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O 

nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej 

sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w 

modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 

Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie 

strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 

 

Ewangelia (Łk 3,10–18) 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: 

„Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto 

ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie 

ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. 

Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i 

pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On 

im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad 

to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: 

„A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: 

„Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie 

uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim 

żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i 

wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy 

nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do 

wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 

mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was 

będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On 

wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 

pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w 

ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych 

napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 
 

Centrum Życia i Rodziny zaprasza na 

Procesję Różańcową za Polskę 
W  niedzielę 12 grudnia, w dniu wspomnienia Matki 

Bożej z Guadalupe, odbędzie się kolejna „Procesja 

Różańcowa za Polskę”, podczas której będziemy 

odmawiać „Różaniec za Życiem”. Centrum Życia i 

Rodziny włączyło się w organizację wydarzenia.  
Warszawskie obchody rozpocznie Msza Święta 

w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana 

Męczennika o godzinie 12:30. Na godzinę 14:00 jest 

przewidziany początek procesji, która ruszy spod 

pomnika księdza Ignacego Skorupki. 

Data nie jest przypadkowa: tego dnia przypada 

wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, szczególnej 

opiekunki życia nienarodzonego. Dlatego podczas 

procesji różańcowej będziemy: wynagradzać i pokutować 

za grzechy przeciwko życiu; odmawiać Różaniec 

za Życiem. Zachęcamy wszystkich do podjęcia 

tej inicjatywy w swojej parafii lub miejscowości! – 

apelują współorganizatorzy.  

Centrum Życia i Rodziny włączyło się w organizację 

i promocję warszawskiej procesji. Zaprasza wszystkich 

Czytelników do udziału w tym wyjątkowym 

modlitewnym akcie.  

– Jak zapewne Państwo słyszeli, niedawno w Sejmie 

politycy różnych partii sprzeciwili się jeszcze głębszej 

ochronie życia… Ponadto wiele Polek grozi, że spróbuje 

uciec za granicę, aby tam zamordować swoje 

nienarodzone dziecko i, co gorsza, część państw 

zachodniej Europy chce im to umożliwić – podkreśla 

Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.  

– To pokazuje, jak bardzo konieczna jest walka o życie 

nienarodzone nie tylko w kontekście prawnym (…). 

Ważna jest również nieustanna modlitwa, aby dobry Bóg, 

przez ręce Matki Bożej, doprowadził do całkowitej 

ochrony życia poczętego w Polsce i błogosławił 

wszystkim wysiłkom podejmowanym przez obrońców 

życia – przypomina.  

– Doskonale zdajemy sobie sprawę, że do pełnej ochrony 

życia potrzebna jest odmiana serc nie tylko polityków, 

również obcych państw, ale także znacznej części 

polskiego i zachodniego społeczeństwa – wskazuje prezes 

CŻiR.  

W inicjatywę można włączyć się poprzez zorganizowanie 

procesji ulicami swojego miasta lub w swojej parafii, 

odmówienie różańca, jeżeli to możliwe, 

przed Najświętszym Sakramentem.  

Oprócz Warszawy, „Różaniec za Życiem” odbędzie się 

w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie i Toruniu. 

W Siedlcach wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 

przed pomnikiem Jana Pawła II, a zakończy je Msza 

Święta w katedrze siedleckiej (godz. 16:00).  

Na stronie RozaniecZaZyciem.pl znajdują się materiały 

do pobrania, m.in. plakat wydarzenia, wzór listu z prośbą 

do proboszcza czy Litania Narodu Polskiego.  

   

Źródło: Centrum Życia i Rodziny  
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1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych 

słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w 

Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. 

Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor 

szat liturgicznych. 

2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni 

modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy 

https://www.rozanieczazyciem.pl/


wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były 

środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości. 

3. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 

przyjmą w przyszłym roku I Komunię Świętą, 

odbędzie się dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12.00 

w kościele. 

4. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

5. Zapraszamy dzisiaj na Msze Świętą odpustową 

do Trestno na godz. 16.00 ku czci Niepokalanego 

Poczęcia NMP. 

6. Jutro, 13 grudnia, przypada 40 rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy 

się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej 

historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla 

naszej ojczyzny. 

7. Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi 

Pannie, tzw. Roraty jest sprawowana od 

poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Serdecznie 

zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych z 

lampionami.  

8. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z kaligrafii, 

które odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w salce 

parafialnej.  

9. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30.  

10. Próba scholii odbędzie się w czwartek o 

godz. 19.00 w salce parafialnej.  

11. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w 

piątek o godz. 17.30. 

12. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą 

część Adwentu, która stanowi bezpośrednie 

przygotowanie do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża 

Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o 

następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość 

Bożych darów w prowadzeniu owczarni 

Chrystusowej. 

13. Zapraszamy dzieci i muzykujących 

rodziców do współtworzenia projektu „Koncert 

kolęd”. Próba w sobotę o godz. 11.00 w salce 

parafialnej. 

14. W zakrystii są do nabycia poświęcone 

opłatki oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

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

15. Wizyta duszpasterska będzie przebiega jak 

ostatnio, czyli na tzw. zaproszenie. Szczegółowy 

program jest dostępny w Głosie Serc, w gablocie i 

na stornie parafialnej.   

16. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 

tygodnia życzymy Bożej radości oraz doświadczenia 

tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas 

troszczy.  

  

 W tym tygodniu patronują nam: 
 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281-304), 

dziewica i męczennica; 

 14 grudnia – Święty Jan od Krzyża (1542-1591), 

karmelita, mistyk i doktor Kościoła. 
  

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 12.-19.12.2021 r. 
III NIEDZIELA ADWENTU 12.12  

07.00 – ++Józefa (m), Wiesława Stefanowiczów   

09.00 – +Eugeniusza Dziubałtowskiego – 8 rocz. 

śm. oraz ++Rodziców Stanisławę, Karola, Ludwikę, 

Jana 

10.30 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony  

12.00 – ++Jana, Janinę, Mirosława (m) z rodz. 

Wójciak, Teresę Roszkowską  

12.00 – Z okazji 1 rocz ur. Ignacego w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o łaskę 

zdrowia, dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 

Rodziny     

Trestno 16.00 – Za Ojców Sercanów z prośbą o bł. 

Boże i potrzebne łaski oraz Dary Ducha Świętego i 

opiekę MB   

Trestno 16.00 – ++Adelę i Edwarda Krawczyk 

Trestno 16.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Roksany w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże 

i opiekę MB dla  całej Rodziny 

18.00 – Za Parafian  

PONIEDZIAŁEK 13.12 

08.00 – +Marcina Cieślikowskiego – 30 dzień po 

śm. 

18.00 – Za Dusze pomordowanych 40 lat temu przez 

władze PRL-u 

WTOREK 14.12  

08.00 – ++Marię Engel, Andrzeja Ząbkiewicza    

18.00 – +Wandę Pawlik – 1 rocz. śm.  

ŚRODA 15.12  

08.00 – W int. Ojców Sercanów Kazimierza, 

Mateusza, Tomasz w podziękowaniu za ich posługę 

w naszej parafii  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – O łaskę zdrowia dla Piotra i Rodziny    

CZWARTEK 16.12  

08.00 – +Adama Paterka – 30 dzień po śm. 

18.00 – +Zbigniewa Dziurzyńskiego – 1 rocz. śm.    

18.00 – ++Tadeusza i Janinę Krzemień – 1 rocz. śm. 

PIĄTEK 17.12   

08.00 –  

18.00 – +Tomasza Brąglewicza – 9 rocz. śm.  

SOBOTA 18.12 

08.00 – Przez wstawiennictwo Najświętszego Serca 

Pana Jezusa z prośbą o łaskę zdrowia i o potrzebne 

łaski dla Piotra  

DPS 10.00 –  

18.00 – +Zygmunta Sawkę – 30 dzień po pogrzebie  

https://pl.wikipedia.org/wiki/281
https://pl.wikipedia.org/wiki/304


18.00 – Z okazji 85 rocz. ur. Marii w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o dar zdrowia, bł. 

Boże i opiekę MB 

IV NIEDZIELA ADWENTU 19.12  

07.00 – ++z rodz. Grycik, Schaffgotsch, Stolberg, 

Godula   

09.00 – W int, dziękczynnej z prośbą o bł. Boże, 

Dary Ducha Świętego dla Katarzyny, Artura i ich 

Dzieci  

10.30 – ++Karolinę – 11 rocz. śm., Piotra – 33 rocz. 

śm. 

12.00 – +Erika (m) oraz ++Rodziców i Dziadków  

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – +Aleksandra (m) Iwaniuk 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 

2021/2022 r. 

na zaproszenie 
DATA DZIEŃ 

TYGODNIA 
MIEJSCOWOŚĆ, ULICE 

29.12.

2021 r. 
Czwartek 

Rybnicka 72-18, Blizanowicka, 
Wodzisławska, Pszczyńska, 
Zagłębiowska 

30.12.

2021 r. 
Piątek  Rybnicka – nieparzyste, Rybnicka 

8-16 

 

03.01.

2022 r. 
Poniedziałek  

Gliwicka, Górnośląska, 

Siewierska, Gogolińska 

04.01.

2022 r. 
Wtorek   Katowicka 2-22, 24-58 

05.01.

2022 r. 
Środa   Katowicka 5-25, 27-47, 60-64  

07.01.

2022 r. 
Piątek 

Wadowicka, Czechowicka, 

Zabrzańska, Zawierciańska  

08.01.

2022 r. 
Sobota  Chorzowska 1-59, 2-38 

 

10.01.

2022 r. 
Poniedziałek  

Tyska, Myszkowska, Turawska, 

Sosnowiecka 

11.01.

2022 r. 
Wtorek  

Opolska 41-47a, 49-55, 65-79  

12.01. Środa   Opolska  81-91,  

2022 r. Bytomska, Głubczycka 

13.01.

2022 r. 
Czwartek   

Opolska  15-15e, 

125, 125a, 125b, 127, 187-133  
Opolska – parzyste 

14.01.

2022 r. 
Piątek  Opolska  121, 121a-j, 123, 123a-

d, 127a-b, 129, 129a-b, 

15.01.

2022 r. 
Sobota  

Księska, Starodworska, 

Cieszyńska, Świątnicka 

 

17.01.

2022 r. 
Poniedziałek   Opolska  95-113, 117, 119  stare 

119b-h nowe 

18.01.

2022 r. 
Wtorek  

Opolska  11, 21, 21a, 21aa, 23, 

23a, 23b, 21b, 25-37,  

Popielskiego 

19.01.

2022 r. 
Środa 

Mokry Dwór   - Batorego, 
Cmentarna, Starodworska, 
Sadowa  

20.01.

2022 r. 
Czwartek  Siemianowicka 

21.01.

2022 r. 
Piątek   Trestno, Blizanowice  

22.01.

2022 r. 
Sobota Opatowice, Nowy Dom 

 

24 – 

31.01.

2022 r. 

Kolęda 

uzupełniają

ca 

Kontakt pod nr tel. 579 436 633 

 

Rozpoczęcie wizyty od poniedziałku do piątku godz. 

16.00,  

w sobotę od godz. 10.00 

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 
 
 


