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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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Chwal i błogosław,  

duszo moja, Pana 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo 

wielki! 

odziany w majestat i piękno, 

światłem okryty jak płaszczem. 

Chmury są Twoim rydwanem, 

przechadzasz się na skrzydłach 

wiatru. 

Wichry używasz za swych posłów, 

sługami Twoimi ogień i płomienie. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! 

Ty wszystko mądrze uczyniłeś, 

ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 

Oto jest morze, ogromne i szerokie, 

a w nim żyjątek bez liku, 

zwierząt wielkich i małych. 

Wszystko to czeka na Ciebie, 

byś dał im pokarm we właściwym 

czasie. 

Gdy im dajesz, zbierają, 

gdy otwierasz swą rękę, sycą się 

Twym dobrem. 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając swym 

Duchem, 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

 

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

9. stycznia A.D. 2022 
NR 2/2022 (1015) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Ojca Tomasza, Ojca Mateusza i Ojca Kazimierza. 
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlid się cała wspólnota parafialna. 

Przekazywad 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 (Iz 40, 1-5. 9-11) 

"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!" – mówi wasz 

Bóg. "Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie 

do niego, że czas jego służby się skończył, że 

nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki 

Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy". 

Głos się rozlega: "Drogę Panu przygotujcie na 

pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla 

naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie 

doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną 

niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. 

Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy 

człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały". 

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny 

na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko 

dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój 

się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! oto 

Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży 

władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim 

Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą 

trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi 

na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie". 

Drugie czytanie (Tt 2, 11-14; 3, 4-7) 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie 

wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy 

wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, 

rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym 

świecie, oczekując błogosławionej nadziei i 

objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela 

naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego 

siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej 

nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na 

własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela 

naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na 

sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z 

miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie 

odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, 

którego wylał na nas obficie przez Jezusa 

Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy 

usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei 

dziedzicami życia wiecznego. 

Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22) 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 

domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest 

Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja 

was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 

mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 

rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił 

Duchem Świętym i ogniem". Kiedy cały lud 

przystępował do chrztu, Jezus także przyjął 

chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i 

Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci 

cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 

"Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie 

mam upodobanie". 

 

Alicja Lenczewska – Świadectwo życia 

Nota o książce 

Mistyczka ze szczecińskiego bloku  

Gdy Alicja Lenczewska zapisywała 

swoje dzienniki – Świadectwo i Słowo 

pouczenia – nie wiedziała, co się z nimi 

stanie. Dziś pomagają tysiącom ludzi w 

odnalezieniu drogi do swojego wnętrza i 

do Boga. Przez całe zawodowe życie 

była związana ze szkołą – pewnego dnia 

zmieniła się z dobrze ustawionej 

urzędniczki komunistycznej placówki w 

osobę, która chce zostawić sprawy tego 

świata dla Jezusa Chrystusa. Wszystko 

podporządkowała życiu zgodnemu z 

duchem Ewangelii: pomagała potrzebującym, 

nieustannie modliła się jak założycielka 

jednoosobowego zakonu kontemplacyjnego. I przez 

25 lat życia prowadziła dialog z Jezusem, zapisując 

objawione jej pouczenia.  

Autor patrzy na jej spuściznę w kontekście obfitej 

literatury mistycznej, począwszy od św. Teresy z 

Avili przez św. Teresę z Lisieux aż po św. Faustynę. 

Czy słowa Alicji Lenczewskiej stanowią rozwinięcie 

wizji tych trzech świętych kobiet? Czy to znaki 

czasu i wyraz Bożej opieki nad poszukującymi Jego 

miłości? 

Zmarła zaledwie dziesięć lat temu. Ciągle żyje w 

naszej pamięci i z roku na rok poszerza 

się grono czytelników Świadectwa i 

Słowa pouczenia. 

„Jedno czyste serce może uratować 

miliony dusz” 
Im mocniej wchodziła w mistyczną 

modlitwę, im bliżej była Chrystusa, tym 

bardziej harmonijnie łączyła w sobie 

rozmaite elementy życia, ten doczesny i 

ten wieczny. „Twoje dni zamieniają się 

w modlitwę ciągłą. Dlatego nie ma tak 

wyra nej granicy pomiędzy czasem 

przeznaczonym na modlitwę i inne 

sprawy. Modlitwa twoja wkracza w 

życie i dlatego życie wkracza też w modlitwę. We 

wszystkim uczestniczę, w czym uczestniczy twoje 

ciało i twoja dusza. Otrzymałaś znak bólu, o który 

prosiłaś, aby ułatwić ci to ciągłe trwanie we Mnie – 

świadome trwanie , mówił do niej Jezus. I choć 

stopniowo właśnie dla modlitwy wycofywała się z 

życia czynnego (szczególnie w latach 

dziewięćdziesiątych i w wieku XXI), to do końca 

pomagała wszędzie tam, gdzie mogła. 



Tomasz P. Terlikowski – znany dziennikarz, autor 

wielu biografii, opowiada o życiu (także duchowym) 

Alicji Lenczewskiej. Rozwiewa kontrowersje, a 

także odkrywa prawdopodobny sposób powstawania 

dzienników, w dużej mierze składających się z 

przekazanych jej wypowiedzi samego Jezusa. 

 

Alicja Lenczewska – 5.XII.1934 – 5.I.2012 
Alicja była pasjonatką harcerstwa, pełniła w nim 

odpowiedzialne funkcje jako instruktorka. Uwielbiała 

podróże, górskie wspinaczki, jazdę na nartach, spacery 

nad morzem, zachwycała się pięknem przyrody, była 

ciekawa kultury i sposobu życia ludzi w różnych 

krajach. 

W latach 70. i 80. razem ze swoim bratem, który znał 

12 języków, zwiedziła Bułgarię, Rumunię, Francję, 

Hiszpanię, Grecję, Włochy oraz Maroko. Alicja była 

bardzo wrażliwą osobą, przez turystyczne podróże 

pragnęła zaspokajać głód piękna i miłości, który był 

nieuświadomionym przez nią jeszcze wtedy 

pragnieniem Boga. 

Jej bliska przyjaciółka Bernadetta Wo niak-Hoppe 

wspominała, że Alicja „była osobą wybitnie 

inteligentną, zdolną, o dużej kulturze osobistej. 

W działaniu konsekwentna, zdyscyplinowana, 

odpowiedzialna i twórcza. Posiadała również cechy 

przywódcze, które były do zaakceptowania, gdyż 

w temacie, w którym chciała dominować, posiadała 

silny argument – wiedzę. Miała świadomość również, 

że przewyższa niektóre koleżanki z pracy swoją 

ciekawą i silną osobowością . W 1982 roku Alicja 

wzięła do swojego mieszkania schorowaną mamę 

i troskliwie się nią opiekowała. Był to dla niej trudny, 

ale błogosławiony czas. Codzienny kontakt z głęboko 

wierzącą i modlącą się mamą powoli wprowadzał 

Alicję i jej brata na drogę nawrócenia; zaczynali się 

otwierać na tajemnicę miłości i miłosierdzia Boga. 

Wtedy Alicja zaczęła czytać książki o tematyce 

religijnej i studiować Pismo Święte.(…) 

Po pierwszym spotkaniu modlitewnym wiedziałam, 

że zaczęło odradzać się moje życie i odnalazł się jego 

sens. Potem było seminarium przygotowujące 

do odnowienia, a podczas jego trwania wyjazd 

na rekolekcje dla animatorów do Gostynia 

(w zastępstwie za animatorkę grupy domowej, która 

nie mogła wyjechać). I tam stało się coś, co zmieniło 

zupełnie moje życie. Tam stanął przede mną Jezus. 

Bardziej realny, prawdziwszy niż wszystko, co było 

w kaplicy: niż ludzie, którzy stali obok. Stało się 

to po przyjęciu Komunii św. (podczas Eucharystii), 

kiedy ze skruchą myślałam, jak bardzo jestem 

spóźniona w drodze do Niego. Wszystko przestało 

istnieć, był tylko On. Jego potęga, moc, ogrom 

coraz większy i ja coraz mniejsza przy Nim. Ogrom 

miłości tak wielkiej, niespotykanej, przed którą 

można tylko płakać nad swoją niewdzięcznością. 

A potem radość, że On mnie kocha. Radość 

rozsadzająca serce. 

www.alicjalenczewska.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, na 

dalsze życie:  

dla Eli i Krzysztofa Witanów świętujących 12. 

stycznia swą 20. 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. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Chrztu Pańskiego – 

09.01.2022 r. 
1. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć 

Sakrament Chrztu Świętego. Chrzest Janowy był 

zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten 

sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem 

i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień 

będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, 

rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, 

przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić 

odrodzenia z wody i Ducha Świętego. 

2. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

3. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30.  

4. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek 

o godz. 17.30. 

5. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem 

duszpasterzy we wtorki i czwartki w okresie Wizyty 

Duszpasterskiej jest nieczynna. 

6. Wizyta duszpasterska przebiega jak w zeszłym 

roku, czyli na tzw. zaproszenie. Dziękujemy tym 

wszystkim, którzy nas przyjęli, za serdeczność, za 

wspólną modlitwę, za wszystkie rozmowy. 

Szczegółowy program jest dostępny w „Głosie 

Serc , gablocie i na stornie parafialnej.   

7. Spotkanie Wspólnoty Rodzin Kana odbędzie się 

w sobotę 15 stycznia od godz. 15.00 w kościele. 

8. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 

przyjmą w przyszłym roku I Komunię Świętą, 

odbędzie się za tydzień w niedzielę 16 stycznia po 

Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele. 

9. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd, który 

odbędzie się za tydzień w niedzielę 16 stycznia o 

godz. 15.30 w naszym kościele.  

http://www.alicjalenczewska.pl/


10. 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. 

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości Bożych łask oraz 

wzrastania w wierze, nadziei i miłości.  

Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Krystynę 

Hollitzer (l. 84) z ul. Katowickiej, której pogrzeb 

odbędzie się 10 stycznia o godz. 08.00 na cmentarzu 

przy ul. Grabiszyńskiej. Wieczny odpoczynek… 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  
i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 
 

INTENCJE MSZALNE 9 – 16. 01.2022r. 
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  

PONIEDZIAŁEK 10.01 

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mędrek 

08.00 – Pogrzeb (ul. Grabiszyńska) +Krystyna 

Hollitzer l. 84 

18.00 – O łaskę zdrowia dla Zofii  

WTOREK 11.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

18.00 – +Wandę Królik-Wysocka – 11 rocz. śm. 

ŚRODA 12.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

CZWARTEK 13.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony  

PIĄTEK 14.01   

08.00 – +Irenę – 4 rocz. śm. oraz ++Jej Rodziców 

Aleksandra (m) i Wiktorię 

18.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

SOBOTA 15.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

18.00 – +Zofię Wróblewską – 30 dzień po śm. 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 16.01  

07.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 

09.00 – Za Parafian 

10.30 – ++Stanisławę i Sylwestra Dolskich, 

Andrzeja Dolskiego – 2 rocz. śm.   

12.00 – Z okazji 12 rocz. ur. Mateusza w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże oraz opiekę MB dla całej Rodziny 

Trestno 16.00 – +Jerzego Zieniewicza – 7 rocz. śm. 

18.00 – ++Teresę Granat, Katarzynę Smutek  

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 

2021/2022 r. 

na zaproszenie 
DATA DZIEŃ 

TYGODNIA 
MIEJSCOWOŚĆ, ULICE 

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 
 


