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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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Wobec aniołów  

psalm zaśpiewam Panu 

Będę Cię sławił, Panie, z całego 

serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał Ci psalm wobec 

aniołów, 

pokłon Ci oddam w Twoim 

świętym przybytku. 

I będę sławił Twe imię za łaskę i 

wierność Twoją, 

bo ponad wszystko wywyższyłeś 

Twe imię i obietnicę. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię 

wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Wszyscy królowie ziemi będą 

dziękować Tobie, Panie, 

gdy usłyszą słowa ust Twoich. 

I będą opiewać drogi Pana: 

"Zaprawdę, chwała Pana jest 

wielka!" 

Wybawia mnie Twoja prawica. 

Pan za mnie wszystkiego dokona. 

Panie, Twa łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk swoich. 

 

 

Piąta Niedziela zwykła 

6. lutego A.D. 2022 
NR 6/2022 (1019) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O dar powrotu do zdrowia dla Hanny oraz o zbawienie dla śp. Tadeusza Żmijowskiego. 
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 6, 1-2a. 3-8) 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana 

zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a 

tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały 

ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I 

wołał jeden do drugiego: "Święty, Święty, Święty 

jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 

chwały". Od głosu tego, który wołał, zadrgały 

futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I 

powiedziałem: "Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak 

jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam 

pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje 

oglądały Króla, Pana Zastępów!" Wówczas 

przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w 

ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. 

Dotknął nim ust moich i rzekł: "Oto dotknęło to 

twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony 

twój grzech". I usłyszałem głos Pana mówiącego: 

"Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?" 

Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!" 

 

Drugie czytanie (1 Kor 15, 1-11) 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam 

głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. 

Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją 

zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na 

próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na 

początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – 

zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został 

pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, 

zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a 

potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż 

pięciuset braciom równocześnie; większość z nich 

żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się 

Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, 

już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako 

poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy 

ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się 

apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz 

za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi 

łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, 

pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co 

prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, 

czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. 

 

Ewangelia (Łk 5, 1-11) 
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, 

aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie 

stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i 

płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która 

należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 

odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał 

tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 

"Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!" A 

Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na 

Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, 

zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 

zaczynały się rwać. Skinęli więc na 

współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 

przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie 

łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, 

Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i 

rzekł: "Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem 

człowiekiem grzesznym". I jego bowiem, i 

wszystkich jego towarzyszy w zdumienie 

wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak 

również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, 

którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł 

do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 

łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili 

wszystko i poszli za Nim. 

 

Było już za późno na cokolwiek. Powoli nadchodziło 

południe, sieci zostały wypłukane z mułu i 

wodorostów, a serca z nadziei na dobry połów. 

Przepełniało ich zmęczenie i zniechęcenie. Z 

łowieniem musieli poczekać do wieczora. I choć do 

takich sytuacji powinni być przyzwyczajeni, ciągle 

odczuwali zawód i ból. Dodatkowo, tym razem 

zamiast na setki ryb, musieli patrzeć na tłumy ludzi. 

Nauczyciela z Nazaretu wydawało się nie obchodzić, 

co czują. Jego niespodziewana prośba wybiła ich z 

przepaści czarnych myśli. Zdecydowali się spełnić 

to, o co prosił, choć wypłynięcie na głębię wydawało 

się niedorzecznością. Piotr, patrząc na obfitość ryb, 

od razu wyczuł, że zdarzyło się coś, co jest 

niemożliwe. Spostrzegł Bożą interwencję w swoim 

życiu. W jego reakcji nie było niczego 

nadzwyczajnego. Znał siebie i nie czuł się godny, by 

doświadczać cudów. 

 

Pomyślmy dziś o tych sprawach, którym nadajemy 

etykietkę „niemożliwe” lub „już za późno”. Pan jest 

przy nas cały czas. On widzi, jak wypłukujemy z 

siebie ślady naszych pragnień. Co mówi dziś do nas? 

O co prosi? Na jaką głębię chce nas zaprosić? Tak, 

jesteśmy grzeszni i niegodni, ale to nas nie skreśla w 

Jezusowych oczach. On zawsze ma odpowiedź na to, 

co nas przytłacza i zniechęca. Oddajmy Mu 

wszystko, co jest nieudane w naszym życiu. Zdajmy 

się na Jego miłosierdzie i wszechmoc. On zawsze 

jest nam życzliwy! 

 

 

Abp Depo: Nie możemy zgodzić się 

na taką postawę, że dla ratowania 

klimatu, muszą umierać ludzie 
O współczesnych pokusach bałwochwalstwa 

mówił na Jasnej Górze abp Wacław Depo. 



Wskazał, że dziś człowiekowi wmawia się, że na 

świecie żyje za dużo ludzi zaś zwierzęta mają te 

same prawa co człowiek Metropolita 

częstochowski przewodniczył Mszy św. w 

uroczystość patriarchy Zakonu Paulinów św. 

Pawła Pustelnika.  
Na początku Mszy św. o. Samuel Pacholski przeor 

Jasnej Góry podkreślił, że uroczystość św. Pawła 

Pierwszego Pustelnika, obchodzona we wszystkich 

paulińskich klasztorach w niedzielę po 15 stycznia, 

to dzień radości dzielonej przez zakonników z 

wszystkimi współpracownikami, zarówno 

duchownymi, jak i świeckimi, wiernymi objętymi 

paulińską troską duszpasterską i ewangelizacyjną.  

Sumie Pontyfikalnej tradycyjnie przewodniczył 

metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który 

jest także paulińskim konfratrem, a więc 

przyjacielem Zakonu. 

Uroczystość ta jest obchodzona w niedzielę po 15 

stycznia, kiedy to w Kościele przypada liturgiczne 

wspomnienie Świętego Pustelnika i patronalne 

święto „białych mnichów”.  

W kazaniu abp Depo nawiązał do żywota św. Pawła 

z Pierwszego Pustelnika, który w czasie 

prześladowań chrześcijan zmuszanych do 

oddawania czci bożkom, zbiegł na pustynię i tam, po 

odkryciu głębokiej więzi z Bogiem, pozostał. Pod 

koniec życia pustelnik z Teb miał zapytać św. 

Antoniego, „czy świat jeszcze hołduje 

bałwochwalstwu”. Abp Depo wskazał na aktualność 

tego pytania.  

Duchowny zauważył, że żyjemy w czasach zamętu, 

kiedy człowiekowi wmawia się, że „za dużo ludzi 

żyje na świecie, więc musimy ograniczyć przyrost 

naturalny przez dobrowolną aborcję czy eutanazję i 

inne sposoby, i że świat natury, zwierzęta mają te 

same prawa, co człowiek”.- Tymczasem człowiek 

nie jest jakąś ewolucyjną biomasą, bowiem został 

stworzony przez Boga, na Jego obraz i 

podobieństwo – wyjaśniał kaznodzieja.  

Podkreślił, że „trzeba nam kształtować właściwą 

relację pomiędzy godnością człowieka, biorącą swój 

początek i źródło w Bogu, a tym, co jest 

środowiskiem naturalnym”.- Nie możemy zgodzić 

się na taką postawę, która pomija Boga jako 

Stworzyciela, zarówno świata, jak i przede 

wszystkim człowieka. Nie możemy zgodzić się na 

taką postawę, że dla ratowania klimatu, muszą 

umierać ludzie – apelował metropolita 

częstochowski i podkreślał, że to człowiek jest na 

pierwszym miejscu, a wszechświat został stworzony 

ze względu na człowieka i człowiekowi służy.  

Przytoczył słowa kard. Gerharda Müllera, byłego 

prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary: 

„Kościół nie może bać się ideologii ekologizmu, 

który deprecjonuje wartość i pozycję człowieka w 

świecie. Należy skończyć z sytuacją, w której 

osłabiony złem Kościół upada i klęka przed 

bezbożnym światem, a nie odnajdując swojej drogi 

do Boga jako Stwórcy i Zbawiciela w Jezusie 

Chrystusie”.  

Św. Paweł z Teb uważany jest powszechnie za ojca 

życia pustelniczego. Urodził się w Tebach ok. 230 r. 

w zamożnej rodzinie chrześcijańskiej. Po śmierci 

rodziców odziedziczył spory majątek. 

Prześladowania chrześcijan za rządów cesarza 

Decjusza dotknęły również i jego. Gdy w ręce 

prześladowców chciał wydać go chciwy szwagier, 

Paweł znalazł schronienie na pustyni, nieopodal 

Morza Czerwonego. Prześladowania ustały, ale 

Paweł wybrał jednak samotne życie na pustyni. 

Przeżył tam 90 lat, wśród umartwień i postów, na 

modlitwie i oddaniu Bogu.  

Relikwie świętego pustelnika trafiały z rąk do rąk, 

by w XIV w. dotrzeć do Budapesztu, bo to na 

węgierskiej ziemi ostatecznie ukonstytuował się 

zakon znany jako Zakon św. Pawła Pierwszego 

Pustelnika.  

Liczne łaski wypraszane przy tych relikwiach 

sprawiły, że do jego sarkofagu przybywały rzesze 

pielgrzymów. Zauważono, że szczególnymi 

względami Świętego cieszyły się dzieci, stąd też 

polecano je Bogu przez wstawiennictwo pustelnika, 

a także matki, które spodziewały się potomstwa lub 

je pragnęły mieć. Stąd w uroczystość św. Pawła z 

Teb w klasztorach paulińskich przyjął się zwyczaj 

modlitwy za kobiety oczekujące potomstwa i za 

dzieci.  

KAI  
[https://pch24.pl/abp-depo-nie-mozemy-zgodzic-sie-na-taka-

postawe-ze-dla-ratowania-klimatu-musza-umierac-ludzie/] 

 

Ulubiona modlitwa papieża Franciszka. Modli 

się nią codziennie od 40 lat  
Szukasz modlitwy do św. Józefa? Tą modlitwą do św. 

Józefa papież Franciszek modli się od czterdziestu 

lat. Jak sam mówi, to modlitwa, do której jest szczególnie 

przywiązany. 

"Odmawiam ją codziennie od ponad czterdziestu lat. Jest 

to modlitwa, którą znalazłem w modlitewniku Sióstr 

Jezusa i Maryi, pochodząca z końca 1700 roku. Jest 

bardzo piękna, ale bardziej niż modlitwa jest to 

wyzwanie rzucone temu przyjacielowi, temu ojcu, temu 

naszemu opiekunowi, którym jest św. Józef. Wspaniale 

byłoby, gdybyście nauczyli się tej modlitwy i mogli ją 

powtarzać" - zachęca papież. 
 

Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie,  
w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co 
niemożliwe,  
spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności.  
Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne,  
które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie.  
Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją.  
Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno,  



a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić,  
ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. 
Amen. 
 

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 Agaty i Macieja Czarnych świętujących 6. 

lutego swą 6. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V Niedziela zwykła – 6.02.2022 r. 
 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

 W piątek, 11 lutego, przypada wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku 

Maryja objawiła się Bernadecie Soubirous w Grocie 

Massabielskiej. Wzywała wówczas do modlitwy i 

pokuty. Ten dzień to Światowy Dzień Chorych. 

Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, 

którzy zmagają się z trudnościami choroby i 

cierpienia. Msza Święta w intencji chorych 

z udzieleniem sakramentu namaszczenia o godz. 

12.00.  

 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

 Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 

remont wnętrza kościoła.  

 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy odważnego odpowiadania na głos 

Bożego wezwania, ufnego kroczenia za Panem i 

bycia znakiem Bożej obecności dla innych. 

 Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Tadeusza 

Żmijowskiego z ul. Katowickiej, śp. Tomasza 

Szydlika z ul. Opolskiej. Wieczny odpoczynek… 

 

W tym tygodniu patronuje nam:  

 10 lutego – Święta Scholastyka (ok. 480-542), 

dziewica, siostra bliźniaczka Świętego Benedykta, 

patrona Europy. 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  
i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 6 – 13.02..2022r. 
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 żyjących a życie wieczne dla 

zmarłych 

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

rodz., Marleny z rodz.) 

PONIEDZIAŁEK 07.02 

08.00 – +Wiesława (m) Daszkowskiego – 4 rocz. 

śm. oraz ++z rodz. 

18.00 – ++Melanię i Eugeniusza 

WTOREK 08.02  

08.00 – +Jacka 

18.00 – +Zofię Stefaniak – 30 dzień po śm. 

ŚRODA 09.02  

08.00 – +Stefanię Ferenz – 30 dzień po śm. 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

CZWARTEK 10.02  

08.00 – +Zbigniewa Adamskiego – 30 dzień po śm.  

18.00 – +Romana Pesta – 30 dzień po śm.  

PIĄTEK 11.02   

08.00 – +Irenę  

12.00 – W int. Chorych  

18.00 – +Marka Rorata – 30 dzień po śm. 

SOBOTA 12.02  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące  

DPS 10.00 –  
18.00 – +Irenę Hetmańską – 1 rocz. śm. 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02  

07.00 – ++Marię – 15 rocz. śm., Andrzeja, 

Waldemara oraz ++z rodz.   

09.00 – +Elżbietę Dyrdułę – 1 rocz. śm. 

10.30 – Z okazji 18 rocz. ur. Karola oraz rocz. ur. 

Dominika w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny 

10.30 – W int. Dziękczynnej za Dzieci Magdy i 

Rafała, z prośbą o potrzebne łaski na czas 

dzieciństwa, o zdrowie i dobry rozwój duchowy dla 

Zuzi, Mateusza i Michała z okazji urodzin 

12.00 – Z okazji 60 rocz. ur. Ewy w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże. 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – +Katarzynę Mazurek – 3 rocz. śm. 

 

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 
 

 
 


