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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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Będę wysławiał  

pomoc Twoją, Panie 

W Tobie, Panie, ucieczka moja, 

niech wstydu nie zaznam na wieki. 

Wyzwól mnie i ratuj w Twej 

sprawiedliwości, 

nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij 

ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie 

ocalić, 

bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 

Boże mój, wyrwij mnie z rąk 

niegodziwca. 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją 

nadzieją, 

Panie, Tobie ufam od młodości. 

Ty byłeś moją podporą od dnia 

narodzin, 

od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły Twoją 

sprawiedliwość 

i przez cały dzień Twoją pomoc. 

Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej 

młodości 

i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 

 

Czwarta Niedziela zwykła 

30. stycznia A.D. 2022 
NR 5/2022 (1018) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Łucji i Franciszka z okazji 52. Rocznicy ślubu. 
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) 
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Pierwsze czytanie (Jr 1, 4-5. 17-19) 

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie 

następujące słowo: "Zanim ukształtowałem cię w 

łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 

poświęciłem cię, prorokiem dla narodów 

ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i 

mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym 

cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja 

czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną 

żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, 

przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich 

kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw 

tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem 

z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać". 

Drugie czytanie (1 Kor 12, 31 – 13, 13) 

Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam 

wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił 

językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał 

brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał 

wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i 

wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a 

miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym 

rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało 

wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic 

mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi 

się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie 

unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się 

z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z 

prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 

wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, 

które się skończą, albo jak dar języków, który 

zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części 

bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, 

co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, 

wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy 

jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy 

twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś 

będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak 

więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: 

największa z nich jednak jest miłość. 

Ewangelia (Łk 4, 21-30) 
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił 

do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa 

Pisma, które słyszeliście". A wszyscy 

przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski 

słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy 

nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z 

pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, 

ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej 

ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, 

w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam 

wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w 

swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele 

wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy 

niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i 

sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w 

całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został 

posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 

Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu 

za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został 

oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te 

słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 

Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i 

wyprowadzili aż na urwisko góry, na której 

zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On 

jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

 

Gdzie leży moja Biblia? 
Kilka dni temu obchodziliśmy w Kościele Niedzielę 

Słowa Bożego. Pojawiło się sporo komentarzy, 

wskazówek, jak czytać Biblię i po co w ogóle to 

robić. Zapytałam dziś sama siebie - gdzie teraz leży 

moja Biblia? Pięć dni minęło od niedzieli - czy coś 

się zmieniło? 

Poruszył mnie tekst Marty Łysek, która pisała w 

niedzielę o tym, że Słowo do nas mówi. Czytając ten 

komentarz pomyślałam o kazaniu, jakie słyszałam 

na mszy kilka godzin wcześniej i o tym, że Słowo, 

do którego nawiązywał kapłan, rzeczywiście 

dobitnie do mnie mówiło o braku jedności w mojej 

własnej rodzinie i codzienności.  

Nie zawsze konfrontacja ze Słowem jest łatwa - 

choćby jak na wspomnianym kazaniu. Czasem 

zdziera mylne poczucie, że wszystko jest ok i że nie 

muszę się zmieniać, szukać, myśleć. Gdyby jednak 

potraktować Pismo Święte jak list, który napisał do 

mnie Bóg? Do mnie, konkretnie. Czy wtedy 

wyciągnę tę Biblię na dłużej niż jeden dzień w roku? 

Gdy rozmawiam z innymi o tym, dlaczego ciężko 

nam wystartować z samodzielną lekturą, często 

słyszę o lęku - że szybko porzucę postanowienie 

czytania codziennie choćby fragmentu; że nie 

rozumiem, co czytam albo boję się, że zinterpretuję 

Słowo niewłaściwie; że to za trudne i dla 

duchowych herosów… Tymczasem mamy pod 

nosem ogromny skarb, z którego nie korzystamy, bo 

wytłumaczenie znaleźć łatwo, trudniej jednak 

wyrobić w sobie konkretny nawyk, który może 

zrodzić coś bezcennego - jeśli tylko damy sobie na 

to szansę. 

Od jakiegoś czasu podziwiam na Instagramie 

działania Jagody Kwiecień, która promuje w Polsce 

idee Bible journalingu, czyli spędzania czasu nad 

Biblią z kolorowymi cienkopisami, naklejkami, 

notatkami. Z egzemplarza Pisma Świętego tworzy 

https://deon.pl/wiara/jak-odnalezc-spokoj-szczescie-i-radosc-sprobuj-tego-prostego-sposobu,1821428
https://www.instagram.com/jagoopeppermint/


bezcenny duchowy pamiętnik. To forma, która 

jednych zachwyca, innych razi. Sama pisałam 

kiedyś po swoim pierwszym egzemplarzu Biblii. 

Obecnie tego nie robię, bo nie widzę, by była to 

forma dobra dla mnie na tu i teraz. Przyglądam się 

jednak, jak to, co robi Jagoda Kwiecień inspiruje 

rzesze ludzi. Stworzyła sporą społeczność osób, 

które tak jak ona żyją Słowem z mazakiem w dłoni, 

wyrażając w tym siebie i swoją relację z Bogiem. 

Mamy też choćby aplikację Modlitwa w drodze czy 

Internetowy Dom Rekolekcyjny, w którym 

pojawiają się codziennie krótkie wprowadzenia do 

modlitwy, odwołujące się do Ewangelii czytanej w 

kościołach danego dnia. Mamy wiele możliwości, 

ale czy tak naprawdę szukamy sposobu czy... 

powodu? By nawet nie próbować, bo... 

Dla mnie codzienny czas z Pismem Świętym jest 

bezcenny. Zafascynowana duchowością ignacjańską, 

poznałam na rekolekcjach w milczeniu sposoby 

modlitwy, które bardzo do mnie docierają i 

sprawiają, tak jak pisała Marta Łysek, że Słowo do 

mnie mówi. Noszę w sobie wiele takich "dotknięć", 

które były mocnym odniesieniem do mojej 

codzienności, trosk i zmartwień. 

Rok 2018, Fundament rekolekcji ignacjańskich. To 

taki czas szczególny - siedziałam tydzień w ciszy i 

słuchałam, co mówi Bóg, a mówił bardzo wiele. Na 

jednej z medytacji zobaczyłam siebie jako wielki 

dzban z oliwą w środku. Pomyślałam wtedy: Jezu, z 

oliwą? Jaką oliwą? Ja przecież swoim krzykiem i 

gniewem bardziej zadaję rany niż je opatruję. 

Podczas kolejnej modlitwy dostałam odpowiedź. 

Dzban się rozbił. Oliwa się rozlała. Po odłamkach 

naczynia chodziły moje dzieci, kalecząc sobie stopy. 

To był najmocniejszy i najtrudniejszy moment tych 

rekolekcji. Zobaczyłam, jak bardzo ranię moje 

dzieci, ale Jezus nie zostawił mnie z tym samą… 

Zobaczyłam, jak siada przy moich synach i wyciąga 

im odłamki z nóg. Z tego, co wyciągnął, posklejał 

mnie na nowo. Nie zrobił mnie od nowa, posklejał z 

resztek. Miałam być nadal dzbanem. Popękanym. Ta 

modlitwa, tamten czas zmieniły mnie i moją relację 

z synami. Trudna konfrontacja z Biblią, która 

przyniosła życie. 

Nie trzeba jechać na 8 dni w ciszy, by usłyszeć 

Boga. Jednak można... Nie trzeba rysować po Biblii, 

by się nią modlić, ale jest to w twoim zasięgu. Nie 

musisz modlić się Ewangelią z danego dnia, ale 

masz taką szansę. Pytanie tylko, czy poszukasz 

sposobu, czy powodu. Więc jak? 

 

[https://deon.pl/kosciol/komentarze/gdzie-lezy-moja-

biblia,1833515] 

 

 

 

 

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 Łucji i Franciszka Golemów świętujących 1. 

lutego swą 52. rocznicę ślubu, dla Hanny i 

Ireneusza Łabudów świętujących 4. lutego swą 38. 

rocznicę ślubu, dla Agaty i Macieja Czarnych 

świętujących 6. lutego swą 6. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV Niedziela zwykła – 30.01.2022 r. 
1. Dziś zbiórka do puszek, na potrzeby Zakonów 

klauzurowych w naszej Archidiecezji. 

2. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w 

wykonaniu zespołu Gumowe Szekle pt. „Wigilijna 

Tęsknota”, który odbędzie się w dzisiejszą niedzielę 

o godz. 15.30 w naszym kościele.  

3. W środę, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania 

Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej 

Gromnicznej. Msze Święte z błogosławieństwem 

świec w naszej świątyni o godz. 08.00; 12.00 i 18.00 

z odnowieniem ślubów zakonnych naszej 

wspólnoty. 

4. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez 

Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę 

przeznaczone są na potrzeby klasztorów 

kontemplacyjnych oraz Archidiecezjalny Ośrodek 

Adopcyjno-Opiekuńczy. 

5. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z kaligrafii, 

które odbędą się we wtorek o godz. 19.00 w salce 

parafialnej. 

6. W czwartek przypada wspomnienie św. Błażeja 

patrona od chorób gardła. Błogosławieństwo na 

każdej Mszy Świętej. 

7. W piątek przypada 16 rocz. konsekracji biskupiej 

ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego. Pamiętajmy w 

modlitwach o dostojnym Jubilacie.  

8. W sobotę wspominamy św. Agatę. 

Błogosławieństwo chleba na każdej Mszy Świętej. 

9. 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 

https://e-dr.jezuici.pl/


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. 

• I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi o 

godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

10. Wszystkim przeżywającym w najbliższym 

tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze 

życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i 

Bożego światła na drogach codzienności.  

11. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. 

…………….Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronuje nam:  

 31 stycznia – Święty Jan Bosko (1815-1888), 

włoski kapłan, założyciel wspólnoty salezjańskiej, 

wybitny wychowawca młodzieży; 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  
i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 
 
 

INTENCJE MSZALNE 30.01 – 6.2.2022r. 
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  

18.00 – Z okazji rocz. ur. Izabeli, z okazji imienin 

Macieja w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 

Rodziny 

PONIEDZIAŁEK 31.01 

08.00 – ++Rodziców: Ewę, Piotra; Rodzeństwo: 

Adama, Bolesława (m); Dziadków: Stanisława (m), 

Wiktorię; Mężów: Józefa (m), Władysława (m) 

18.00 – +Anetę Żmijowską – 30 dzień po śm. 

WTOREK 01.02  
08.00 – ++Stanisława (m), Janusza Grudzień  

18.00 – ++Janinę, Jana, Mirosława (m) Wójciak, 

Teresę Roszkowską  

ŚRODA 02.02 Ofiarowanie Pańskie  

08.00 – +Krystynę Hollitzer – 30 dzień po śm. 

12.00 – Z okazji 4 rocz. ur. Oli w podziękowaniu za 

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

dla całej Rodziny 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o bł. 

Boże dla życie wieczne dla zmarłych 

18.00 – ++Zdzisława (m) i Teresę Brzeźniakiewicz  

CZWARTEK 03.02  
08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi  

18.00 – Z okazji 52 rocz. ślubu Łucji i Franciszka w 

podziękowaniu za dotychczasową opiekę Bożą z 

prośbą o dalsze bł. Boże i orędownictwo MB   

PIĄTEK 04.02   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ  

18.00 – ++Michalinę i Stanisława (m) Wilk, Józefę 

(k) Szyszurak  

SOBOTA 05.02  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP  

DPS 10.00 –  
18.00 – ++Arkadiusza, Ryszarda oraz ++z rodz. 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 06.02  

07.00 – +Wiesława (m) – 2 rocz. śm., Józefa (m) 

Stefanowicza   

09.00 – ++Helenę, Wiktorię, Antoniego Łomińskich  

10.30 – Za Parafian 

12.00 – ++Danutę, Jana Prask oraz ++z rodz. 

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca 

o bł. Boże dla życie wieczne dla zmarłych 

18.00 – +Anetę Żmijowską (od mamy, Cioci Eli z 

rodz., Marleny z rodz.) 

 

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 
 

 

 


