
. 

 

 
 

 
 

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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Słowo Wcielone  

wśród nas zamieszkało 

 

Chwal, Jerozolimo, Pana, 

wysławiaj twego Boga, Syjonie. 

Umacnia bowiem zawory bram 

twoich 

i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom 

i wyborną pszenicą hojnie ciebie 

darzy. 

Śle swe polecenia na krańce ziemi 

i szybko mknie Jego słowo. 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 

Izraelowi ustawy swe i wyroki. 

Nie uczynił tego dla innych 

narodów. 

Nie oznajmił im swoich wyroków. 

 

 

 

 

 

 

Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim 

2. stycznia A.D. 2022 
NR 1/2022 (1014) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie śp. Anety Żmijowskiej. 
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 (Syr 24,1-2.8-12) 
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród 

swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu 

Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego 

potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, 

Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i 

rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 

dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku 

mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W 

świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam 

pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno 

stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi 

odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w 

posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 

Drugie czytanie (Ef 1,3-6.15-18) 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 

naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas 

wszelkim błogosławieństwem duchowym na 

wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim 

bowiem wybrał nas przez założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 

obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 

przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według 

postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej 

łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i 

ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o 

miłości względem wszystkich świętych, nie 

zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w 

moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 

ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu 

Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca 

tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 

powołania, czym bogactwo chwały Jego 

dziedzictwa wśród świętych. 

Ewangelia (J 1,1-18) 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i 

Bogiem było Słowo. Ono było na początku u 

Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 

nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a 

życie było światłością ludzi, a światłość w 

ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu 

było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 

zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 

przez niego. Nie był on światłością, lecz 

/posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była 

światłość prawdziwa, która oświeca każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie 

było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 

Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a 

swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy 

ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z 

Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i 

zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 

Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 

świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o 

którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 

przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 

ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - 

łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane 

przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 

Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, 

Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 

/o Nim/ pouczył. 
 

 

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 Barbary i Mieczysława Żmudów świętujących 8. 

stycznia swą 39. 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. 
 

„ Męczennicy z Picpus” wkrótce 

beatyfikowani 
W gronie nowych błogosławionych Kościoła 

katolickiego znajdą się niebawem czterej kapłani, 

członkowie Rady Generalnej Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (sercanów 

białych), którzy oddali życie za wiarę w Paryżu 26 

maja 1871 roku podczas tzw. „krwawego tygodnia”. 

25 listopada 2021 roku Ojciec Święty Franciszek 

upoważnił Prefekta Kongregacji do Spraw 

Kanonizacyjnych, kard. Marcello Semeraro, do 

promulgowania dekretu o ich męczeństwie. 

Wspólnie z pierwszym kapłanem Instytutu 

Zakonników św. Wincentego a’Paulo Henri 

Planchatem będą oni pierwszymi ofiarami z czasów 

Komuny Paryskiej wyniesionymi do chwały ołtarzy. 

O. Armand-Pierre (Ladislas) Radigue SSCC 

O. Jules (Polikarp) Tuffier SSCC 

O. Jean-Marie (Marcellin) Rouchouze SSCC 

O. Jean-Pierre-Eugène (Frézal) Tardieu SSCC 



Męczeństwo wszystkich Sług Bożych z nienawiści 

do wiary zostało wystarczająco udowodnione w 

procesie beatyfikacyjnym. Komuna, poza kwestiami 

społeczno-politycznymi, miała bowiem oczywiste 

implikacje antyreligijne: aby przezwyciężyć dawny 

system i promować nowe formy społeczeństwa, 

niektórzy komunardowie widzieli w religii 

chrześcijańskiej i jej przedstawicielach przeszkodę 

do wyeliminowania. Słudzy Boży zostali 

aresztowani tylko dlatego, że byli księżmi. 

Nienawiść do wiary potwierdza również wściekłość, 

z jaką podburzony tłum atakował wierzących oraz 

fakt plądrowania miejsc świętych. W Domu 

Macierzystym Zgromadzenia Najświętszych Serc 

Jezusa i Maryi na ul. Picpus doszło do 

sprofanowania Najświętszego Sakramentu oraz 

przedmiotów sakralnych. Słudzy Boży byli 

świadomi ryzyka, jakie ponieśli. Mogli opuścić 

Paryż, jednak woleli pozostać i pełnić swoją 

posługę. 

Aresztowano ich w ówczesnym Domu Generalnym 

Zgromadzenia w Paryżu 12 kwietnia 1871 roku, w 

środę wielkanocną. Najpierw byli przetrzymywani w 

koszarach policyjnych, następnie przeniesieni do 

więzienia Mazas, a w końcu do więzienia La Grande 

Roquette. Zostali brutalnie zabici 26 maja 1871 r. od 

strzałów z karabinów i broni ostrej. Sława ich 

męczeństwa oraz znaków rozprzestrzeniała się zaraz 

po ich egzekucji i utrzymywała się przez wszystkie 

lata, aż do czasów współczesnych. 

Andrzej Łukawski SSCC 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 

02.01.2022 r. 
 

1. Dziś przypada Uroczystość poświęcenia naszego 

Kościoła Parafialnego. 

2. W czwartek 6 stycznia Uroczystość Objawienia 

Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i 

kredy według porządku niedzielnego. Tego dnia 

zbiórka do puszek na cele misyjne. 

3. 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 

nowych 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. 09.00, Sakrament Pokuty i 

Pojednania od godz. 17.00 do godz. 17.55, 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.30. 

4. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 

remont wnętrza naszego kościoła. 

5. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem 

duszpasterzy we wtorki i czwartki w okresie Wizyty 

Duszpasterskiej jest nieczynna. 

6. Wizyta duszpasterska będzie przebiega jak 

ostatnio, czyli na tzw. zaproszenie. Szczegółowy 

program jest dostępny w „Głosie Serc”, gablocie i na 

stornie parafialnej.   

7. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd, który 

odbędzie się w niedzielę 16 stycznia o godz. 15.30 w 

naszym kościele.  

8. 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. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy 

najlepsze życzenia, radości w podejmowaniu 

codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych 

doświadczeniach i odwagi w dawaniu 

chrześcijańskiego świadectwa. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli  

i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie 
Wraz z końcem roku zakończyła się ziemska 

pielgrzymka naszej parafianki, pani dyrektor 

Przedszkola „Mały Książe”, Anety Żmijowskiej. 

Pełniąc taką posługę, pracę od sześciu lat stała się 

obecna szczególnie w codzienności naszych 

najmłodszych parafian i ich rodzin. Najczęściej 

można było ją spotkać na wczesnej porannej Mszy 

świętej wraz z mężem, z którym 14 października 

dziękowali Panu Bogu za 32 lata małżeństwa.  

Podczas pracy w przedszkolu dane jej było spędzić 

tak wiele czasu w otoczeniu naszych dzieci. 

Zatroszczmy się wspólnie o jej wieczną przyszłość 

w Bożej Chwale zanosząc wraz z naszymi dziećmi, 

w naszych rodzinach, modlitwę o jej zbawienie, oraz 

o ukojenie bólu i tęsknoty dla jej męża i rodziny, 

którą pozostawiła po tej stronie życia. 
 

INTENCJE MSZALNE 2 – 9. 01.2022r. 
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 –  

PONIEDZIAŁEK 03.01 

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 



18.00 – Z okazji 41 rocz. ur. Joanny w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB  

WTOREK 04.01  

08.00 – +Józefa (m) Praska oraz ++z rodz. 

18.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 

ŚRODA 05.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 

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   

CZWARTEK 06.01  

07.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi  

09.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

09.00 – Za Parafian 

10.30 – +Janinę Bojakowską oraz ++z rodz. 

12.00 – Z okazji 90 rocz. ur. Ludwiki, 34 rocz. ur. 

Aleksandry, 5 rocz. ur. Filipka w podziękowaniu za 

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

Trestno 16.00 – +Wandę Łoś (od Mieszkańców 

Trestna)   

18.00 – ++Reginę, Mariannę, Bronisława (m) Baś, 

Elwirę, Edwarda Malawko, Katarzynę, Franciszka 

(m) Kisielewicz, Marię Paździor  

PIĄTEK 07.01   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ  

18.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

SOBOTA 08.01  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące  

18.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

NIEDZIELA Chrztu Pańskiego 09.01  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Z okazji urodzin Kacpra w podziękowaniu 

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

o opiekę MB  

10.30 – ++Jadwigę, Stanisława (m) Koszała   

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 –  

18.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 

2021/2022 r. 

na zaproszenie 
DATA DZIEŃ 

TYGODNIA 
MIEJSCOWOŚĆ, ULICE 

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 
 
 


