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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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Szczęśliwi, którzy  

mieszkają w Twym domu 

Jak miłe są Twoje przybytki, 

Panie zastępów! 

Dusza moja stęskniona pragnie 

przedsionków Pańskich, 

serce moje i ciało radośnie wołają do 

Boga żywego. 

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu 

Twoim, Panie, 

nieustannie wielbiąc Ciebie. 

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,  

którzy zachowują ufność w swym 

sercu. 

Panie zastępów, usłysz modlitwę 

moją, 

nakłoń ucha, Boże Jakuba. 

Spójrz, Boże, Tarczo nasza, 

wejrzyj na twarz Twojego pomazańca. 

 

 

 

 

 

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

26. grudnia A.D. 2021 
NR 52/2021 (1013) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla służb trwających na posterunku 
obrony granic naszej Ojczyzny. 

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 (1 Sm 1, 20-22. 24-28) 
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i 

nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: 

"Uprosiłam go u Pana". Elkana udał się z całą 

rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić 

swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła 

swemu mężowi: "Gdy chłopiec będzie odstawiony 

od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed 

obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze". Gdy 

go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając 

również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak 

wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. 

Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i 

poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała 

ona wówczas: "Pozwól, panie mój! Na twoje życie! 

To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i 

modliła się do Pana. o tego chłopca się modliłam, i 

spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. oto ja 

oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie 

żył, zostaje oddany Panu". I oddali tam pokłon 

Panu. 

Drugie czytanie (1 J 3, 1-2. 21-24) 
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 

ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i 

rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas 

nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie 

jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 

ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się 

objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy 

Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas nie 

oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić 

będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ 

zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się 

Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, 

abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa 

Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam 

nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w 

Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa on w nas, 

poznajemy po duchu, którego nam dał. 

Ewangelia (Łk 2, 41-52) 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na 

Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się 

tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został młody Jezus 

w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 

Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli 

dzień drogi i szukali Go między krewnymi i 

znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 

Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech 

dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział 

między nauczycielami, przysłuchiwał się im i 

zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 

słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i 

odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, 

a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu 

nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem 

serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im 

odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy 

do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, 

co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił 

do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 

chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym 

sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w 

latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 

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 Krystyny i Zdzisława Słotwińskich świętujących 

26. grudnia swą 54. rocznicę ślubu, dla Barbary i 

Stanisława Godków świętujących 26. grudnia swą 52. 

rocznicę ślubu, dla Haliny i Józefa Drozdów 

świętujących 26. grudnia swą 51. rocznicę ślubu, dla 

Czesławy i Janusza Janusińskich świętujących 27. 

grudnia swą 41. rocznicę ślubu, dla Liliany i 

Eugeniusza Gorożdinów świętujących 27. grudnia swą 

18. rocznicę ślubu, dla Anny i Bartłomieja Undaków 

świętujących 27. grudnia swą 13. rocznicę ślubu, dla 

Izabeli i Piotra Matuszewskich świętujących 28. 

grudnia swą 13. rocznicę ślubu, dla Moniki i Łukasza 

Brygałów świętujących 28. grudnia swą 8. rocznicę 

ślubu, dla Małgorzaty i Łukasza Stempinów 

świętujących 30. grudnia swą 15. rocznicę ślubu, dla 

Stanisławy i Józefa Lesieckich świętujących 31. grudnia 

swą 52. rocznicę ślubu, dla Barbary i Jerzego 

Porzyczków świętujących 31. grudnia swą 51. rocznicę 

ślubu, . 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – módlcie 

się za nami. 
 

Schola – komunikat 
Najbliższa próba scholi parafialnej odbędzie 

się w czwartek, 13 stycznia 2022 (po szkolnej 

przerwie świątecznej) w salce nowego domu 

parafialnego. Serdecznie zapraszamy. 

 

Duchowe wsparcie kapelanów dla żołnierzy i 

funkcjonariuszy służących na granicy  
Służba na granicy jest trudna i wymaga duchowego 

wsparcia, dlatego wśród żołnierzy i funkcjonariuszy 

posługę duszpasterską od początku kryzysu pełnią 

kapelani Ordynariatu Polowego. Podobnie będzie 

podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Kapelani organizują i prowadzą spotkania opłatkowe, 

spowiadają i będą celebrować Msze święte w 

miejscach zgrupowań tam, gdzie będzie to możliwe.  

– Decyzją księdza arcybiskupa Józefa Guzdka, 

metropolity białostockiego i administratora 

apostolskiego Ordynariatu Polowego do służby na 



granicy powołanych zostało czterech kapelanów tak 

zwanych odcinkowych, którzy mają pod swoją opieką 

żołnierzy pełniących służbę na odcinkach linii 

granicznych od 40 do 50 km. Kapelani docierają na 

samą granicę albo pełnią posługę kilka kilometrów od 

niej tam, gdzie swoje obozowiska i miejsca zgrupowań 

mają nasi żołnierze – poinformował ks. płk Bogdan 

Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego.  

Jak podkreśla kapłan-oficer, rolą kapelana jest 

zapewnienie wsparcia duchowego i opieka 

duszpasterska nad żołnierzami. Dlatego celebrowane są 

Msze święte dla żołnierzy i funkcjonariuszy, 

organizowane spotkania opłatkowe ze śpiewem kolęd. 

Rozładować napięcie i stres związany ze służbą 

pomagają mundurowym rozmowy z księżmi. – Taka 

obecność jest potrzebna. Żołnierze ją sobie bardzo 

cenią – dodaje ks. płk Radziszewski. 

Wikariusz generalny biskupa polowego poinformował, 

że w czasie świąt liczba kapelanów zostanie 

zwiększona. – Na czas świąteczny zostało 

wyznaczonych 16 kapelanów, którzy wezmą udział w 

spotkaniach wigilijnych z żołnierzami i 

funkcjonariuszami. W miejscach zgrupowań 

odprawione zostaną Pasterki. W zależności od potrzeb 

księża zostaną na jeden lub kilka świątecznych dni po 

to, żeby każdy żołnierz, któremu nie będzie dane 

spędzić Wigilii i Świąt w gronie najbliższych z rodziną, 

mógł przeżyć te dni z wiarą, poczuł trochę tego ciepła 

domowego i atmosferę świąt – powiedział.  

Zapewnił, że żołnierze mają stałą możliwość spotkania 

z kapelanem, rozmowy i skorzystania z sakramentu 

pokuty i pojednania. – Kapelani korzystają z różnych 

form wsparcia służby żołnierskiej. Wszystko po to, 

żeby ten trudny dla żołnierzy i funkcjonariuszy 

świąteczny czas oddalenia od bliskich, w pewien 

sposób ułatwić i uczynić znośniejszym – dodał. 

Źródło: KAI  
[https://pch24.pl/duchowe-wsparcie-kapelanow-dla-zolnierzy-i-

funkcjonariuszy-sluzacych-na-granicy/] 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi 

i Józefa – 26.12.2021 r. 
1. Taca z dzisiejszego dnia jest przeznaczona na 

potrzeby Seminarium i PWT we Wrocławiu. 

2. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego 

Jana, Apostoła i Ewangelisty.  

3. We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne 

święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy 

się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz 

niemowlęta.  

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30.  

5. Wizyta duszpasterska będzie przebiega jak 

ostatnio, czyli na tzw. zaproszenie. Szczegółowy 

program jest dostępny w gablocie i na stornie 

parafialnej.   

6. W ostatnim dniu roku w piątek 31 grudnia 

zapraszamy na nabożeństwo dziękczynne za łaski 

otrzymane w roku 2021: w Trestnie po Mszy 

Świętej o godz. 16.00, a w kościele parafialnym o 

godz. 17.30.  

7. 1 stycznia (sobota) w Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi przypada Światowy Dzień 

Pokoju. Msze Święte w ciągu dnia będą sprawowane 

o godz.: 09.00, 10.30, 12.00 i 18.00 oraz o godz. 

16.00 w Trestnie. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 

07.00. 

8. Za tydzień w niedzielę 2 stycznia przypada w 

naszej Parafii Uroczystość poświęcenia naszego 

Kościoła Parafialnego. 

9. 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. 

10. 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 26.12.2021  - 

2.01.2022r. 
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 – +Józefa Dawgula 

18.00 – +Ottona Czuchrowskiego  

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 

12.00 – ++Rafała Łyczaka – 12 rocz. śm., Ryszarda 

Łyczaka oraz ++Rodziców z obu stron    

Trestno 16.00 –  

18.00 – Za Parafian   

PONIEDZIAŁEK 27.12 

08.00 – ++Arkadiusza, Ryszarda, Zofię, Antoniego oraz 

++z rodz. 

18.00 – ++Zuzannę, Anielę, Józefa, Bronisława  

WTOREK 28.12  

08.00 – Z okazji 70 rocz. ur. Krystyny w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

i opiekę MB 



18.00 – +Adelę Kołaczek oraz ++z rodz. Kołaczek i 

Kaczmarek 

ŚRODA 29.12  

08.00 – +Jagodę Domoń ( od kuzynki Ewy) 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK 30.12  

08.00 – +Jerzego Burlińskiego – 30 dzień po śm. 

18.00 – ++Eugeniusza, Bronisławę Dąbrowskich oraz 

++z rodziny Marię, Tomasz, Irenę, Tadeusza 

PIĄTEK 31.12   

08.00 – +Janinę Kalita  

Trestno 16.00 – W int. dziękczynnej za miniony rok 

2021 

18.00 – W int. dziękczynnej za miniony rok 2021 

SOBOTA 01.01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi 

09.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP  

09.00 – Z okazji imienin Mieczysława w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o Dar zdrowia, bł. Boże 

i opiekę MB dla całej Rodziny 

10.30 – Za Parafian  

12.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 

Trestno 16.00 –  

18.00 – +Józefa – 22 rocz. śm. 

II NIEDZIELA po Narodzeniu Pańskim 02.01  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

10.30 – ++Mariannę – 13 rocz. śm., Pawła – 1 rocz. śm. 

Maślankiewiczów  

12.00 – +Ryszarda Banacha  

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o 

zdrowie, bł. Boże a dla zmarłych o życie wieczne 

w niebie   

18.00 –  

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 
 
 


