
. 
 

 
  

 
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 

 
    

 
 
 
  
   
 
  
 

 
  

 
 
 

  
 
  

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. 

 
Słowa Twe, Panie, 

 są duchem i życiem 
 

Prawo Pańskie jest doskonałe i 
pokrzepia duszę, 
świadectwo Pana jest pewne, 
nierozważnego uczy mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa 
oczy. 
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na 
wieki, 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie 
razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą 
słowa ust moich i myśli mego serca, 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Trzecia Niedziela zwykła 

23. stycznia A.D. 2022 NR 4/2022 (1017) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 
O dar powrotu do zdrowia dla Marianny. 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)  



Pierwsze czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10) 
Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed 
zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede 
wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz 
wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z 
tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się 
przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed 
mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli 
rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku 
księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na 
drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym 
celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego 
ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a 
gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz 
błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, 
podniósłszy ręce, odpowiedział: "Amen! Amen!" 
Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, 
twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi 
Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, 
tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to 
jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i 
lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: 
"Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. 
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!" Cały lud 
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł 
im Nehemiasz: "Idźcie, spożywajcie potrawy 
świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też 
porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem 
poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie 
bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest 
waszą ostoją". 
 
Drugie czytanie (1 Kor 12, 12-30) 
Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się 
z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo 
iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z 
Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu 
zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: 
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy 
wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym 
Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 
liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: "Ponieważ 
nie jestem ręką, nie należę do ciała" – czy wskutek 
tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby 
ucho powiedziało: "Ponieważ nie jestem okiem, nie 
należę do ciała" – czyż nie należałoby do ciała? 
Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby 
słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby 
powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył 
różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. 
Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby 
ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale 
jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: 
"Nie jesteś mi potrzebna", albo głowa nogom: "Nie 
potrzebuję was". Raczej nawet niezbędne bywają dla 
ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które 

uważamy za mało godne szacunku, tym większym 
obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie 
się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych 
członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą 
do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg 
tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej 
szacunku członki z natury mało godne czci, by nie 
powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby 
poszczególne członki troszczyły się o siebie 
nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, 
współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy 
jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, 
współradują się wszystkie członki. Wy przeto 
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego 
członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód 
apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia 
cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy 
wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy 
przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są 
apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy 
są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia 
cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? 
Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy 
potrafią je tłumaczyć? 
 
Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o 
zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak 
jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, 
dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o 
całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. 
W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do 
Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej 
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, 
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również 
do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i 
powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka 
Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, 
gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał 
rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze 
i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w 
Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: 
"Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście". 
 

  



Towarzystwo im. Św. Brata Alberta rezygnuje z pomocy firmy Henkel 
 
Wrocławski oddział Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta zwróci firmie Henkel środki 
przekazane na rzecz nowej pralni dla osób w trudnej 
sytuacji materialnej. Organizacja motywuje decyzję 
chęcią zachowania tożsamości katolickiej. 
Niemieccy „darczyńcy” sprzeciwili się poświęceniu 
obiektu przez biskupa Jacka Kicińskiego.  
Towarzystwo wydało w piątek oświadczenie, w 
którym szczegółowo wyjaśnia motywy decyzji. 
Podkreśla, że nie pozwoli na rozmywanie swej 
tożsamości poprzez próby pomijania religijnego 
oblicza organizacji. 
 „W związku z odmową, w części oficjalnej, na 
poświęcenie nowej pralni we Wrocławiu przy ul. 
Małachowskiego 15, Koło Wrocławskie TPBA jako 
katolicka organizacja dobroczynna nie może zgodzić 
się na ograniczanie naszej działalności poprzez 
rugowanie elementów religijnych oczywistych dla 
naszej organizacji. Udział Ks. Biskupa Jacka 
Kicińskięgo, biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Wrocławskiej oraz Asystenta Kościelnego 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 
uroczystym otwarciu pralni był uzgodniony z 
przedstawicielami sponsorów – Firmy Henkel i 
Fundacja Społecznie Bezpieczni” – zaznacza prezes 
oddziału Rafał Peroń.  
Dalej następuje wyjaśnienie kulisów skandalicznego 
zajścia, do którego doszło ze względu na postawę 
przedstawicieli Henkela.  
„Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia 
dowiedzieliśmy się, że ksiądz Biskup może zabrać 
głos w oficjalnej części wydarzenia, ale nie ma 
zgody na obrzęd poświęcenia miejsca pracy i 
pomocy ubogim. W zaistniałej sytuacji Ks. Biskup 
opuścił zgromadzenie uważając, że rolą Asystenta 
Kościelnego jest w pierwszej kolejności obrzęd 
liturgiczny, nie przemówienie do zebranych” – 
czytamy dalej w oświadczeniu.  
Wrocławskie koło Towarzystwa postanowiło 
zwrócić niemieckiej firmie środki przeznaczone na 
wsparcie nowej pralni. Motywuje to chęcią 
„zachowania tożsamości w działaniu stowarzyszenia 
katolickiego”. „Ubolewamy, że restrykcyjne 
wymagania ze strony potencjalnych darczyńców nie 
były sprecyzowane przed podpisaniem 
porozumienia w tej sprawie. Przepraszamy 
wszystkich, którzy poczuli się urażeni niezręczną 
sytuacją, zaskakującą także dla Towarzystwa” – 
podsumował prezes Rafał Peroń.  
 
 
 
 

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 Alicji i Krzysztofa Kapelińskich świętujących 
28. stycznia swą 44. rocznicę ślubu. 
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 
módlcie się za nami. 
 
 
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE III Niedziela zwykła – 23.01.2022 r. 

 
 1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, 

z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku 
obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To 
szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę 
Boga przez lekturę Pisma Świętego.  
2. Dziś gościmy w naszej Parafii Salezjański 
Wolontariat Misyjny, który będzie zbierał ofiary na 
klinikę w Sudanie. 
3. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne 
święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono 
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan.  
4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w środę o godz. 17.30.  
5. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu.  
6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 
godz. 17.30. 
7. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem 
duszpasterzy we wtorki i czwartki w okresie Wizyty 
Duszpasterskiej jest nieczynna. 
8. Serdecznie zapraszamy na II Bal Parafialny, który 
odbędzie się na Strzelnicy 29 stycznia (sobota), 
rozpoczęcie o godz. 19.30. Koszt 170 zł od osoby. 
Osoby, które się zapisały proszę o dokonanie 
wpłaty. 
9. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek, na 
potrzeby Zakonów klauzurowych w naszej 
Archidiecezji. 
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. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy 
obchodzili Światowy Dzień Trędowatych. 



12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia 
życzymy otwartości na Słowo Boga zapisane na 
kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z 
Chrystusem.  
13. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Jadwigę 
Burak z ul. Katowickiej, śp. Ludwikę Rorat z 
Mokrego Dworu, śp. Stanisławę Czapską z ul. 
Opolskiej. Wieczny odpoczynek… 
 
W tym tygodniu patronują nam:   24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-
1622), biskup i doktor Kościoła, patron 
dziennikarzy;  
 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus 
(I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła 
Apostoła; 
 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-
1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog 
chrześcijański. 

 Życzymy błogosławionej Niedzieli  i dobrego tygodnia Sercanie Biali    INTENCJE MSZALNE 23 – 30. 01.2022r. 
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) Łosia – 5 rocz. śm. 
18.00 – Za Parafian  
PONIEDZIAŁEK 24.01 08.00 – ++Józefę (k) Wieczorek, Elżbietę 
Wieczorek 
18.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 

WTOREK 25.01  08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  
13.00 – Pogrzeb śp. Ludwika Rorat 
18.00 – +Teresę Szkołę – 30 dzień po śm. 
18.00 – +Jana Majewskiego – 1 rocz. śm. 
ŚRODA 26.01  08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy  

CZWARTEK 27.01  08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  

12.00 – Pogrzeb śp. Stanisława Czapska  
18.00 – +Konrada Skorsetz  
PIĄTEK 28.01   08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  
18.00 – +Bolesława Stępkowskiego – 30 dzień po 
śm. 
SOBOTA 29.01  08.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek  
DPS 10.00 –  18.00 – ++z rodz. Kowalczyków i Rutkowskich  
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01  07.00 – Za Dobroczyńców  
09.00 – +Marka Wierzbickiego – 5 rocz. śm. 
10.30 – Z okazji 98 rocz. ur. Jadwigi, 42 rocz. ur. 
Macieja w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą 
o dalsze bł. Boże oraz opiekę MB dla całej Rodziny   
12.00 – +Leongina (m) Olszewskiego – 45 rocz. śm. 
oraz +Marię 
Trestno 16.00 – Greg. +Mieczysława (m) Mendrek 
18.00 – Za Parafian 
 
 PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 2021/2022 r. na zaproszenie  
DATA DZIEŃ 

TYGODNIA MIEJSCOWOŚĆ, ULICE 

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 
 


