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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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Pośród narodów  

głoście chwałę Pana 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

śpiewaj Panu, ziemio cała. 

Śpiewajcie Panu, 

sławcie Jego imię. 

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. 

Głoście Jego chwałę wśród 

wszystkich narodów, 

rozgłaszajcie Jego cuda 

pośród wszystkich ludów. 

Oddajcie Panu, rodziny narodów, 

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego 

potęgę. 

Oddajcie Panu chwałę należną Jego 

imieniu, 

przynieście dary i wejdźcie na Jego 

dziedzińce. 

Uwielbiajcie Pana w świętym 

przybytku, 

zadrżyj, ziemio cała, przed Jego 

obliczem. 

Głoście wśród ludów, że Pan jest 

królem, 

będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

 

 

 

Druga Niedziela zwykła 

16. stycznia A.D. 2022 
NR 3/2022 (1016) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie dla śp. Marka oraz śp. Zofii. 
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 62, 1-5) 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd 

na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej 

sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej 

nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą 

twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy 

królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta 

Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach 

Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. 

Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o 

krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". 

Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", a 

krainę twoją – "Poślubiona". Albowiem spodobałaś 

się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak 

młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój 

Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli 

się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. 

Drugie czytanie (1 Kor 12, 4-11) 

Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 

różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 

różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 

sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim 

zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, 

drugiemu umiejętność poznawania według tego 

samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże 

Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego 

samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, 

innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 

innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 

tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i 

ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. 

Ewangelia (J 2, 1-11) 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była 

tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele 

także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 

wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają 

wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja 

lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego 

powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć 

stągwi kamiennych przeznaczonych do 

żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła 

pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do 

sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je 

aż po brzegi. Potem powiedział do nich: 

"Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta 

weselny skosztował wody, która stała się winem – 

a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 

którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana 

młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek 

stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 

wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do 

tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus 

w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 

uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca: 

Ks. Bliźniak o ważnej prośbie Maryi 

Należy podkreślić, ze Nabożeństwo pierwszych 

sobót jest bardzo ważnym elementem orędzia Mary 

i– Mówił na antenie PCh24 TV ks. Grzegorz 

Bliźniak. Matka Najświętsza w Fatimie wzywa nas 

do jednej podstawowej rzeczy, bardzo ważnej w 

życiu każdego wierzącego – do wynagradzania. Jak 

podkreślał gość PCh24 TV, to właśnie kluczowy 

element przekazanej przez Najświętszą Pannę 

siostrze Łucji praktyki religijnej. Zdaniem 

duchownego, Nabożeństwo Pierwszych Sobót to 

współcześnie jedna z najważniejszych modlitw, 

jaką powinien podejmować katolik.  
Celem i główną treścią Nabożeństwa Pierwszych 

Sobót miesiąca, jak zwracał uwagę na antenie 

PCh24 TV ks. Grzegorz Bliźniak, jest 

wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Najświętszej 

Maryi Panny za grzechy rodzaju ludzkiego. – Istotą 

tego nabożeństwa nie jest nawet obietnica Matki 

Najświętszej, ale to potężne zaproszenie wszystkich 

ludzi, którzy przyjmą sercem orędzie do współpracy 

w dziele zbawienia świata. A w tym dziele zbawienia 

świata czymś bardzo istotnym jest wynagradzanie 

Niepokalanemu Sercu Maryi– wyjaśniał duchowny.  

W czasie objawienia Maryi z dzieciątkiem siostrze 

Łucji podczas jej pobytu w klasztorze Doroteuszek 

w Pontevedra, Pan Jezus skierował do niej takie 

słowa: Miej współczucie z sercem Twej Najświętszej 

Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni 

ludzie wciąż na nowo je ranią, a nie ma nikogo, kto 

by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. 

To jest bardzo obrazowe przedstawienie tego, na 

czym to nabożeństwo ma polegać– podkreślał ksiądz 

Bliźniak.  

– W dzisiejszych czasach wydaje się, że to 

nabożeństwo jest najważniejszym ze wszystkich 

nabożeństw, które nam zostały objawione właśnie 

przez Maryję – uważa ks. Bliźniak. (…). W tym 

wielkim rozlewie grzechu, który dzisiaj jest, a 

grzech się dziś rozlał po świecie jak nigdy wcześniej 

(…) Kiedy Matka Najświętsza tak bardzo jest 

obrażana na różne sposoby, Matka Najświętsza 

poprzez to nabożeństwo domaga się, żebyśmy jej 

wynagradzali, mówiąc najprościej, żebyśmy 

przeważali tę szalę dobra, tak, żeby (…) było więcej 

uwielbienia, miłości do Boga i Jego Matki, niż 

wzgardy i odrzucenia – podkreślał gość PCh24 TV. 
[https://pch24.pl/nabozenstwo-pierwszych-sobor-miesiaca-ks-

blizniak-o-waznej-prosbie-maryi/] 



Jakie ma być moje świadectwo, by 

przeze mnie Kościół nie gasł, ale się 

rozpalał 

"Jeśli nie będziemy mieli świeckich świętych, 

Kościół będzie gasł". Tak powiedział ks. Aleksander 

Fedorowicz, świątobliwy proboszcz z Izabelina koło 

Warszawy. Odwagi w szerzeniu Królestwa Bożego! 

Z Jezusem i Maryją! 

Warto się zastanowić nad tymi słowami na progu 

nowego roku. Ostatnimi laty wiele się mówiło o roli 

świeckich w Kościele, ale mimo wszystko słowo 

Kościół kojarzy się u wielu raczej z osobami 

duchownymi. 

Kiedyś, jeszcze w Krakowie jakaś pani powiedziała 

do kardynała Wojtyły: co byśmy bez was robili? A 

kardynał odpowiedział: A co my bez was? Tak, bo 

Chrystus założył Kościół dla wszystkich ludzi. Wy 

jesteście, królewskim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym 

– napisze św. Piotr. I spośród nich wybrał 

niektórych do kapłaństwa służebnego. 

Popatrzmy na parafię, choćby taką w rodzaju Tyńca. 

Około trzech tysięcy ludzi, którzy w swoim czasie 

nieźle się sprawdzili jako kościół lokalny. Dzisiaj do 

kościoła chodzi najwyżej dwie piąte ludności. Ilu z 

tych wiernych, naprawdę zaangażowanych, żyje na 

co dzień w stanie łaski? Bo, jak przypomniał papież 

Franciszek, jest to pierwszy stopień świętości. I lud 

Twój święty jak się modlimy we Mszy świętej. Ile 

nas takich jest? Dwieście, trzysta osób? Widać, że za 

mało, jeśli Kościół wyraźnie gaśnie. Jesteśmy 

wysepką wśród tłumu tych, którzy służą szatanowi, 

trwając w grzechach śmiertelnych. 

W nowym więc roku powinniśmy przede wszystkim 

utrzymać nasz stan posiadania. Nie odstąpimy już 

nigdy od Ciebie, a Imię Twe sławić będziemy. No i 

każdy z nas musi pomyśleć, jakie ma być moje 

świadectwo wiary wobec otoczenia, by przeze mnie 

Kościół nie gasł, ale się rozpalał. Św. Paweł daje 

Kolosanom konkretne wskazówki, które i nam się 

mogą przydać: A więc wybrańcy Boży, święci i 

umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, 

dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni 

drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał 

kto zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył 

wam, tak i wy. 

Odwagi w szerzeniu Królestwa Bożego! Z Jezusem i 

Maryją! 

Tekst pierwotnie ukazał się na blogu ojca Leona 

Knabita OSB 
[https://deon.pl/wiara/jakie-ma-byc-moje-swiadectwo-by-

przeze-mnie-kosciol-nie-gasl-ale-sie-rozpalal,1801979] 

 

 

 

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 Bogusławy i Jarosława Ignatowiczów 

świętujących 22. stycznia swą 17. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II Niedziela zwykła – 16.01.2022 r. 
1. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 

przyjmą w tym roku I Komunię Świętą, dziś po 

Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele. 

2. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd, który 

odbędzie się w dzisiejszą niedzielę o godz. 15.30 w 

naszym kościele.  

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. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili 

Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień 

Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i 

życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym 

wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a 

zmarłym radość życia wiecznego. 

6. Za tydzień w niedzielę będziemy gościć w naszej 

Parafii Salezjański Wolontariat Misyjny, który 

będzie zbierał ofiary na klinikę w Sudanie. 

7. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem 

duszpasterzy we wtorki i czwartki w okresie Wizyty 

Duszpasterskiej jest nieczynna. 

8. Wizyta duszpasterska przebiega jak w zeszłym 

roku, czyli na tzw. zaproszenie. Dziękujemy tym 

wszystkim, którzy już nas przyjęli, za serdeczność, 

za wspólną modlitwę, za wszystkie rozmowy. 

Szczegółowy program jest dostępny w „Głosie 

Serc”, gablocie i na stornie parafialnej.   

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. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w 

wykonaniu zespołu Gumowe Szekle pt. „Wigilijna 

Tęsknota”, który odbędzie się 30 stycznia w 

niedzielę o godz. 15.30 w naszym kościele.  

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga 

i Jego mocy w codziennym  życiu oraz opieki Matki 

Najświętszej. 

https://cspb.pl/category/blog-ojca-leona/
https://cspb.pl/category/blog-ojca-leona/


12. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Zofię 

Stefaniak z Mokrego Dworu, śp. Marka Rorat 

z Mokrego Dworu, śp. Stefanię Ferenz z ul. 

Katowickiej. Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam:  

 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, 

który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i 

pokucie; 

 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar 

(1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, 

wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;  

 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), 

dziewica i męczennica. 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  
i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 
 
 

INTENCJE MSZALNE 16 – 23. 01.2022r. 
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  

PONIEDZIAŁEK 17.01 

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mędrek 

18.00 – +Annę Chrzanowską  

WTOREK 18.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

12.00 – Pogrzeb +Roman Pest l. 83 

18.00 – O jedność Małżeństw 

ŚRODA 19.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) mędrek 

12.00 – Pogrzeb +Zbigniew Adamski l. 73 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

CZWARTEK 20.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

18.00 – +Jagodę Domoń (od kuzynki Ewy)  

PIĄTEK 21.01   

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

18.00 – Z okazji 66 rocz. ur. Jerzego w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB 

SOBOTA 22.01  

08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

18.00 – +Mirosława (m) Stępniaka – 1 rocz. śm. 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01  

07.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 

09.00 – ++Czesławę – 1 rocz. śm., Andrzeja, Józefa 

(m) Kapelusz oraz ++z rodz. Łodzian 

10.30 – Z okazji 12 rocz. ur. Mateusza w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże oraz opiekę MB dla całej Rodziny   

12.00 – +Józefa (m) Sztwiorok 

12.00 – Z okazji 50 rocz. ur. Katarzyny w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 

Rodziny 

Trestno 16.00 – +Ryszarda (m) Łośa – 5 rocz. śm. 

18.00 – Za Parafian 

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 

2021/2022 r. 

na zaproszenie 
DATA DZIEŃ 

TYGODNIA 
MIEJSCOWOŚĆ, ULICE 

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 
 


