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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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Odnów nas, Boże,  

i daj nam zbawienie 

Usłysz, Pasterzu Izraela, 

Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 

Wzbudź swą potęgę 

i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, Boże Zastępów, 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę 

winorośl 

I chroń to, co zasadziła Twoja 

prawica, 

latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej 

prawicy, 

nad synem człowieczym, którego 

umocniłeś w swej służbie. 

Już więcej nie odwrócimy się od 

Ciebie, 

daj nam nowe życie, a będziemy Cię 

chwalili. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie śp. Ks. Stanisława Pawlaczka. 
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 (Mi 5,1-4a) 
To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze 

jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie 

Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie 

Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan 

wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca 

porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do 

synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem 

mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga 

swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza 

rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie 

pokojem. 

Drugie czytanie (Hbr 10,5-10) 
Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: 

„Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył 

ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały 

się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi 

napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. 

Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar 

za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, 

choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie 

powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. 

Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy 

tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa 

Chrystusa raz na zawsze. 

Ewangelia (Łk 1,39-45) 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z 

pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i 

pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 

pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w 

jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała 

ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś 

między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego 

Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 

pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. 

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 

się słowa powiedziane Ci od Pana”. 
 

Chłopiec wprawił w osłupienie cały 

tramwaj! A jego siostra doświadczyła cudu 
Historia, o której dzisiaj chcę napisać, rozchodzi się 

po świecie pocztą pantoflową. Zachwyceni świadkowie 

tego wydarzenia przekazują wieść dalej. Potem ci 

następni opowiadają ją swoim znajomym, sąsiadom. 

Dziś ta historia trafia w Twoje ręce. 

Ta wyjątkowa historia wydarzyła się na południu Włoch, 

na Sycylii, w Palermo. Nie pisano o tym w gazetach, nie 

mówiono w wiadomościach, nie poświęcono temu 

audycji radiowych. 

Tego dnia świeciło piękne słońce. Słupki rtęci 

wskazywały 12 stopni Celsjusza. Dla mieszkańców 

Palermo zima jednak nadal trwała. Przyzwyczajeni raczej 

do temperatury z okolic trzydziestu stopni, wciąż chodzili 

w puchowych kurtkach, pokonując odcinki swego 

pełnego ulicznego rozgardiaszu miasta. Każdy do swoich 

zajęć. Do pracy, do szkół. Skuterami, samochodami, 

część pieszo. 

Tego dnia niektórzy wybrali jazdę tramwajem. Ci nie 

mieli prawa wiedzieć, że tę jazdę zapamiętają 

najprawdopodobniej do końca życia. 

Cud w Palermo. Chłopiec z Biblią w ręku 

W tramwaju nie było wielu pasażerów. Pozostawały 

jeszcze wolne miejsca siedzące. Każdy z jadących 

pogrążony był w swoich sprawach. Pani z przodu 

czytająca gazetę. Jakiś starszy pan z pieskiem. Młody, 

elegancki mężczyzna nerwowo przeglądający telefon. 

Był tam jednak ktoś jeszcze. Z tyłu tramwaju siedział 

ojciec z dwójką swoich dzieci, z córeczką i synkiem. 

Córka grzecznie siedząc na kolanach ojca, spokojnie 

obserwowała mijane za oknem uliczki. Jechała w 

milczeniu. Tymczasem siedzący przed nimi samodzielnie 

chłopiec, na oko kilkunastoletni, niecierpliwie się wiercił. 

– Proszę państwa! – odezwał się nagle donośnym głosem. 

– Muszę wam coś powiedzieć! 

– Ciii… – szybko uciszył go siedzący za nim tata. – Nie 

jesteśmy sami. 

– Ale ja muszę… – odpowiedział zniecierpiany syn i po 

chwili znów głośno oznajmił. – Proszę państwa, muszę 

wam powiedzieć, że Chrystus chce, byśmy 

potraktowali Ewangelię na serio. 
Dopiero teraz rozglądający się po sobie 

współpasażerowie dostrzegli, że na kolanach siedzącego 

z tyłu tramwaju chłopca leży Biblia. Widząc, że ludzie 

zwrócili uwagę na to, co mówi, zadowolony z siebie 

chłopiec wołał dalej. 

– To bardzo ważne! Musimy czytać Ewangelię i wcielać 

ją w życie. Przecież Bóg po coś ją nam dał! 

– Albo zaraz się uciszysz, albo ja to zrobię! – głośny syk 

ojca przeszedł przez cały wagon. Nikt już nie zajmował 

się swoimi sprawami. Teraz w tramwaju było już tylko 

dwóch aktorów. Syn głoszący Ewangelię i usiłujący go 

uciszyć ojciec. Innych głosów nie było. 

Chłopak na chwilę umilkł. Nie minęło jednak kilka 

chwil, jak ponownie uniósł głowę i poważnym tonem 

zaczął wołać: 

– To jest naprawdę bardzo ważne. Ewangelia Jezusa jest 

naszym skarbem. Poczytajcie chociażby o… 

– Dość tego! – wtem ojciec wstał. Usadziwszy córeczkę 

samodzielnie na siedzeniu, ruszył w kierunku syna. – 

Doigrałeś się! 

– Tato, nie… Nie bij go… 

Głucha jednak mówi! 

Ojciec momentalnie zatrzymał się. Spojrzał na proszącą 

go córkę. W jego oczach pojawiły się łzy. Ludzie nie 

mieli pojęcia, co tak naprawdę przed chwilą się 

wydarzyło. Oglądali dalej całą tę scenę w napięciu. 

Mężczyzna wrócił do córki i przytulił ją z całej siły. 

Nikt w tramwaju nie miał prawa wiedzieć, że oto na ich 

oczach przemówiło głuche od urodzenia dziecko. 

Dziewczynka za sprawą cudu przemówiła. Przy 

świadkach. 

Podobnie nikt w tramwaju nie miał prawa wiedzieć, że 

tego mężczyznę od pewnego już czasu drażniły tematy 

Pana Boga. Nie mógł spokojnie wysiedzieć przy 

bijących kościelnych dzwonach. Nie wytrzymywał, gdy 



w pracy pojawiały się tematy Kościoła. Zwykle albo 

wybuchał, albo po prostu wychodził. 

Teraz też chciał wyjść. A następnie ukarać syna za 

niesubordynację. Stało się inaczej. Za kilka przystanków 

wyszedł. Ale już jako zupełnie inny człowiek. Z początku 

nie do końca rozumiejący, co tak naprawdę się 

wydarzyło. Jakiego cudu był właśnie świadkiem. I kto 

tego cudu dokonał. 

Cuda na co dzień 

Świadkami tego typu cudów możemy być znacznie 

częściej. I pewnie jesteśmy. Nie będą o nich nam mówić 

w telewizyjnych wiadomościach. Nie przeczytamy o nich 

w gazetach, nie posłuchamy w radioodbiornikach. I może 

dobrze. Może tak właśnie ma być. Przecież ten świat nie 

jest w naszym władaniu. Wprost przeciwnie. Jest we 

władaniu kogo innego. A naszym celem ma być inny 

świat. Zupełnie inny. Lepszy. 

Dobrze jest pamiętać, że dobry Bóg przemawia w 

ciszy. Nieustannie. Wybierając sobie co bardziej 

mężnych i odważnych spośród nas. Jak choćby tego 

chłopca z tramwaju. Z Biblią w ręku. 
[https://pl.aleteia.org/2018/03/28/chlopiec-wprawil-w-oslupienie-caly-

tramwaj-a-jego-siostra-doswiadczyla-cudu/] 

 

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 Henryki i Wiesława Rachwalików świętujących 25. 

grudnia swą 52. rocznicę ślubu, dla Krystyny i Marka 

Wódkiewiczów świętujących 25. grudnia swą 38. 

rocznicę ślubu, dla Barbary i Mariusza Stasiaczków 

świętujących 25. grudnia swą 15. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – módlcie 

się za nami. 
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1. 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.  

2. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z kaligrafii, które 

odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w salce 

parafialnej.  

3. Zapraszam osoby chętne do pomocy przy strojeniu 

kościoła na Święta Bożego Narodzenia w środę 22 

grudnia na godz. 10.00. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środę o godz. 17.30.  

5. Próba scholii odbędzie się w czwartek o godz. 

19.00 w salce parafialnej.  

6. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii 

odbędzie się 23 grudnia w czwartek od godz. 19.30 do 

21.00. 

7. W piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim 

zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko 

o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede 

wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu 

narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się 

opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by 

Bóg mógł zagościć w naszym życiu.  

8. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa 

rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej 

sprawowanej o godz. 22.00 i 24.00. W Trestnie o godz. 

22.00. 

9. Msze Święte w Dzień Bożego Narodzenia 25 

grudnia w sobotę o godz. 09.00, 10.30, 12.00 i 18.00. 

Mszy Świętej o godz. 07.00 nie będzie. W Trestnie 

Eucharystia o godz. 16.00. 

10. W drugi dzień Świąt, przypada Niedziela 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Święte 

będą sprawowane w naszej świątyni według stałego 

porządku. Taca z tego dnia przeznaczona na potrzeby 

Seminarium i PWT we Wrocławiu. 

11. W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki 

oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w 

cenie 7 zł – mała i 16 zł – duża. 

12. Wizyta duszpasterska będzie przebiega jak 

ostatnio, czyli na tzw. zaproszenie. Szczegółowy 

program jest dostępny w gablocie i na stornie 

parafialnej.   

13. Serdecznie zapraszamy na II Bal Parafialny, 

który odbędzie się na Strzelnicy 29 stycznia (sobota). 

Koszt 170 zł od osoby. Zapisy w zakrystii i w 

kancelarii. 

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, 

posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego 

wypełniania codziennych obowiązków. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 19.-26.12.2021 r. 
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  

PONIEDZIAŁEK 20.12 

08.00 – +Romę Cecot 

18.00 – +Roberta Pożarskiego  

WTOREK 21.12  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Krzysztofa 

18.00 – ++Grzegorza i Krzysztofa Szymczak  

ŚRODA 22.12  

08.00 – ++Stanisława (m), Weronikę Moskała oraz ++z 

rodz.  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 – +Leokadię Franków – 43 rocz. śm. oraz ++z 

rodz.    



CZWARTEK 23.12  

08.00 –  
18.00 – +Marię Sobulską – 30 dzień po śm.    

18.00 – ++Mariannę, Józefa (m), Marka, Grażynę 

Krawczyk 

PIĄTEK 24.12   

08.00 – +Janinę Kalita  

Wigilia Narodzenia Pańskiego 

Trestno 22.00 –  

22.00 – ++Józefa (m) i Katarzynę Kosobudzkich  

22.00 – ++Zofię, Antoniego, Krystynę, Michała oraz ++z 

rodz. 

24.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące  

24.00 – Za Parafian 

SOBOTA 25.12 Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

09.00 – Z okazji rocznicy przyjęcia Sakramentu Chrztu 

Świętego Jacka w podziękowaniu za Dar Wiary z prośbą 

o umocnienie w wierze  

10.30 – Za Parafian  

12.00 – ++Henryka (m) Fischer, Henryka (m) Burdę 

12.00 – Z okazji 50 rocz. Ślubu Marii I Stanisława 

Matuszyk w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny 

Trestno 16.00 –  

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, 

MARYI I JÓZEFA 26.12  

07.00 – Za Dobroczyńców   

09.00 – Z okazji 50 rocz. ślubu Jana i Janiny Gondów w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dar 

zdrowia, bł. Boże i opiekę MB na dalsze lata  

10.30 – Z okazji zawarcia Sakramentu Małżeństwa Anety 

i Marcina z prośbą o bł. Boże oraz opiekę MB 

12.00 – ++Rodziców i Braci Płocharz oraz ++z rodz. 

Wojtasików    

Trestno 16.00 –  

18.00 – Za Parafian  

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  

12.01.2022 r. Środa   
Opolska  81-91,   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 

uzupełniająca 

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 
 
 


