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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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Szczęśliwy człowiek,  

który ufa Panu 

Szczęśliwy człowiek, który nie 

idzie za radą występnych, 

nie wchodzi na drogę grzeszników 

i nie zasiada w gronie szyderców, 

lecz w Prawie Pańskim upodobał 

sobie 

i rozmyśla nad nim dniem i nocą. 

On jest jak drzewo zasadzone nad 

płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim 

czasie. 

Liście jego nie więdną, 

a wszystko, co czyni, jest udane. 

Co innego grzesznicy: 

są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 

Albowiem droga sprawiedliwych 

jest Panu znana, 

a droga występnych zaginie. 

 

 

 

Szósta Niedziela zwykła 

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

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Karola. 
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 17, 5-8) 

Tak mówi Pan: "Przeklęty mąż, który pokłada 

nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą 

siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny 

do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy 

przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na 

pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony 

mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego 

nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego 

nad wodą, co swe korzenie puszcza ku 

strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, 

bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie 

doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać 

owoców". 

Drugie czytanie (1 Kor 15, 12. 16-20) 

Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus 

zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy 

spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli 

umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie 

zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż 

dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc 

i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 

pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi 

godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus 

zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co 

pomarli. 

Ewangelia (Łk 6, 17. 20-26) 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się 

na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i 

wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem 

oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On 

podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 

"Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do 

was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy 

teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem 

śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy 

ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą 

spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna 

Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako 

niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo 

wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo 

bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo 

odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, 

którzy teraz jesteście syci, albowiem głód 

cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz 

śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 

będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie 

chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie 

ich czynili fałszywym prorokom". 
 

 
 

Dzisiejsza Ewangelia wyraźnie zaznacza, że Jezus 
mówi do swoich uczniów. Zatem uczniów dotyczy 
zarówno „błogosławieni”, jak i „biada”. 
Łatwo przychodzi nam dzielić ludzi na dobrych i 
złych, bo czyż nie tak rozumiemy słowa 
„błogosławieni” i „biada”? Ewentualnie jesteśmy 
skłonni poszerzyć krąg „błogosławionych” o osoby 
ubogie, skrzywdzone, chore. Tymczasem jest to 
podział powierzchowny i zbyt prosty. Prawdziwa 
granica przebiega w sercu każdego człowieka. 
Każdego z nas dotyczy zarówno „błogosławieni”, jak 
i „biada”. 
W jakiej przestrzeni, w jakich dziedzinach 
doświadczam dobrobytu, sytości, śmiechu i dobrej 
opinii? Czy to przybliża mnie do Jezusa, czy od 
Niego oddala? Czy są to przestrzenie, na które 
moje sumienie może odpowiedzieć wdzięcznością 
Bogu i ludziom? Czy w tych przestrzeniach mogę 
usłyszeć „błogosławiony…”? 

 

 

…wyszukane w sieci… 

„Czy ubiór i makijaż mogą być 

świadectwem wiary? O pięknie „na 

miarę serca Króla”  
Wszystko, co zachwyca, zdaje się być czymś 

nieziemskim, bezgranicznym. Kobieta ze swojej 

natury jest szczególnie wrażliwa na piękno. Jej 

stosunek do rzeczy zewnętrznych wyraża się w 

dbałości o ubiór, uczesanie, makijaż czy 

odpowiedni dobór ozdób. Wraz z przemianami 

kulturowymi ostatniego stulecia przeminęła 

wspaniałość kobiecych stylizacji, co miało wpływ 

na sposób postrzegania kobiecości w ogóle. 

Trzeba zatem odzyskać skradzione niewiastom 

piękno, ale piękno „na miarę serca Króla”.  
Jak można wyrazić to, co ponadczasowe, ludzkim 

językiem? Co można zrobić, by w pełni ukazać 

najpiękniejsze uczucia? Darowany kwiat ukochanej 

zdaje się więcej mówić niż wszystkie słowa. 

Widzialne gesty wyrażają niewidzialną 

rzeczywistość. Ich symbolika jest najczęściej bogata 

i wielowątkowa, bazuje na zasadniczym dualizmie 

znaczeń. Pierwsze z tych znaczeń odnosi się do tego, 

co materialne, uchwytne okiem, dostępne dotykiem, 

jak na przykład, nakrycie ciała, strawa, czyli 

wszystko to, co potrzebne do przetrwania. Drugie z 

tych znaczeń jest niewidzialne, niematerialne, 

wyrażające istotę rzeczy. W sensie ścisłym właśnie 

to jest symboliczne.  

W tym kluczu spójrzmy na kobiecy strój, uczesanie, 

zachowanie, język jako na rzeczywistość 

posiadającą podwójny sens. Taka optyka pozwoli 

nam dostrzec, w tym co zewnętrzne, niewidzialną 

treść. Dotarcie do głębi znaczeń pozwala 

uświadomić sobie własną istotę i godność, bo 



człowiek jako „obraz i podobieństwo” Boga w 

swojej widzialnej egzystencji wyraża to, co wieczne, 

Boskie. Stwórca odbija swoje podobieństwo w 

kobiecie inaczej niż w mężczyźnie, stąd powinno się 

pytać, jak można odwzorować, naśladować, 

uobecniać Niezmierzonego? 

Ciekawą odpowiedź na to pytanie daje nam 

„zakochana w Panu Jezusie” projektantka mody i 

miłośniczka piękna, Joanna Jóźwiak. Gdy na drodze 

swojego życia spotkała tę jedyną prawdziwą 

MIŁOŚĆ, studiowała już projektowanie ubioru. 

Wątpliwości, jakie wówczas zrodziły się w jej 

wnętrzu odnośnie wykonywanego zawodu, rozwiał 

– jak twierdzi – sam Bóg. „W trakcie jednej z 

modlitw  – mówiła w jednym z wywiadów – 

przypomniał mi, jak będąc małą dziewczynką, z 

zapałem rysowałam sylwetki, przebierałam lalki i 

robiłam makijaże wirtualnym modelkom. 

Zrozumiałam, że to On taką mnie stworzył, 

składając w moim sercu konkretne talenty i pasje. 

Dotarło do mnie, że to, co robię, jest dobre, i że 

mam robić to dalej”.  

Projektantkę urzeka piękno stworzenia. Dostrzega w 

nim kunsztowną rękę Boga. Jak twierdzi, On jest 

pierwszym artystą i projektantem. „Wszystko, co 

robię, kształtuję mnie w ten sposób, że staję się 

podobna do Chrystusa”. Swoją pasją chce 

ewangelizować. Z tej intencji zrodził się skierowany 

do kobiet projekt „Serce na miarę”, w którym 

pokazuje, jak wydobywać piękno z własnego 

wnętrza. W rozmowie pt. „Bóg zmienił jej życie w 

jednej chwili i zabrał we wspaniałą podróż!” na 

„jutubowym” kanale Krzysztofa Sowińskiego 

wyjaśnia założenia projektu: „Jezus pokazał mi, że 

ja jako człowiek wierzący ściągam miarę z Jego 

serca. I moje serce ma być na miarę Jego serca. 

Mam ściągać miarę z Jego serca i ten Jego ubiór 

zakładać na swoje serce. (…) Sam projekt się 

zmienia. Cały czas widzę, jak to owocuje, jak wiele 

kobiet się do mnie odzywa. I właśnie czasami tym 

pretekstem są, można powiedzieć po ludzku, 

powierzchowne rzeczy związane z ubiorem czy 

kosmetykami. A naprawdę w rozmowach dochodzi 

do takich głębszych zwierzeń i modlitwy. To jest 

jakiś środek drogi, którą Bóg mi daje, żeby trafiać 

do tych, którzy nie potrafią jeszcze do końca go 

wybrać. Którzy, gdzieś jeszcze jedną nogą są w tym 

świecie, idąc za wartościami, które są w tym świecie 

promowane, a drugą nogą próbują iść w Jego stronę. 

A tutaj tak się nie da, trzeba wybrać”.  

Tym sposobem Joanna Jóźwiak pragnie wyrwać 

kobiety z szatańskich sideł, czyli brzydoty obcej idei 

kobiecości. Jej ideałem, obok Maryi, jest biblijna 

Judyta, która wykorzystując swoją niezwykłą urodę, 

pokonała złego władcę. W tym kontekście urzeka 

marzenie projektantki, by córki Króla królów 

przyciągały do kościołów mężczyzn poruszonych 

ich wdziękiem, ponieważ piękno szaty zdobiącej 

ciało ma moc przyciągnąć do Boga ludzi skupionych 

na tym, co zewnętrzne. Ciało jest dobre. Jest Bożym 

darem, o który trzeba dbać. Ubiór czy makijaż ma 

znaczenie, bo pozwala wydobyć walory urody. 

Swoim wyglądem możemy dawać świadectwo wiary 

i oddziaływać na innych nie tylko przez postawę, 

pracę, służbę, codzienność, ale też przez to, jak się 

zewnętrznie prezentujemy. Nie jest to jednak 

możliwe, na co zwraca uwagę projektantka, bez 

osobistej relacji z Jezusem, bez „sakramentalnie 

uprzątniętego serca”, bez pokarmu, jakim jest 

Eucharystia i Słowo Boże. Człowiek jest cudem i 

sfera, jaką jest: c – jak ciało, u – jak umysł, d- duch, 

musi się harmonijnie rozwijać, choć korzeniem jest 

duch, który promieniuje na inne obszary.  

Podstawą pielęgnacji ciała jest więc zabieganie o 

własne zbawienie, ponieważ ciało jest świątynią 

Ducha Świętego. Troska o uświęcenie pozwala 

widzieć Pana, który – jak podkreśla Jóźwiak – jest 

Bogiem jakości, rzeczy dobrze zrobionych. Dlatego 

trzeba ściągać miarę z Jego serca i często pytać, czy 

to nie jest za niski poziom jak na Jego miarę. 

Stwórca daje nam wszystko co najlepsze, stąd nasza 

odpowiedź winna być równie satysfakcjonująca, 

nawet jeśli jakości Jego dóbr nie da się odwzorować. 

Chociaż, co mocno akcentuje, najbardziej pragnie 

być podobna do Jezusa, to w pracy nad swoimi 

projektami chce jakością swoich produktów 

prześcignąć ofertę, którą daje świat. Jest to 

pragnienie, które – jak twierdzi projektantka – 

Wszechmocny włożył w jej serce, bo „Bóg ma 

większe plany niż nasze marzenia”.  

Odzyskać kobiece piękno na miarę serca Króla jest 

działaniem prawdziwie kontrrewolucyjnym. Nie 

chodzi tylko o radykalne odejście od trendów w 

stylizacji i modzie, które przekreśliły tradycyjne 

rozumienie kobiecości. To zmiana na całe życie, 

która zaczyna się od uporządkowania wnętrza. 

Piękne serce zostaje ubrane w piękną szatę w myśl 

powiedzenia, że „nie szata zdobi człowieka, lecz 

człowiek szatę”. Boża obecność przemienia i to ona 

sprawia, że piękniejemy. Aktywność Joanny 

Jóźwiak pokrótce możemy opisać cytatem z książki 

Emmy Scott: “Niech piękno tego, co kochasz, 

będzie tym, co robisz”. Projektantka jest 

przekonana, że dziełom jej rąk błogosławi sam Bóg, 

z którego PIĘKNA trzeba czerpać miarę. Trudno 

mieć co do tego wątpliwości, skoro – wedle 

zapewnień znanego przedwojennego facecjonisty 

Franca Fiszera – do malującego na kolanach Boskie 

oblicze  artysty, Jana Styki, Jezus miał powiedzieć: 

„Ty Mnie Styka nie maluj na kolanach – ty Mnie 

maluj dobrze!”.  

Anna Nowogrodzka-Patryarcha” 
[https://pch24.pl/czy-ubior-i-makijaz-moze-byc-swiadectwem-

wiary-o-pieknie-na-miare-serca-krola/] 

 



 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI Niedziela zwykła – 13.02.2022 r. 
1. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

kościoła.  

2. Jutro, w poniedziałek, 14 lutego, przypada 

liturgiczne święto Świętych Cyryla i Metodego, 

patronów Europy. 

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. Zapraszamy do udziału w zbiórce zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV 

i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Zbiórka 

będzie miała miejsce przy salce parafialnej od 21 do 

24 lutego.  Dochód z odzyskanych surowców jest 

przeznaczony na misje.  

6. Spotkanie młodzieży, która przygotowuje się do 

Sakramentu Bierzmowania odbędzie się dla I roku w 

środę 23 lutego o godz. 19.00; dla II roku w piątek 

25 lutego o godz. 19.00.  

7. Spotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych 

odbędzie się 27 lutego w niedzielę po Mszy Świętej 

o godz. 12.00. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia składamy najlepsze życzenia: obfitości 

Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do 

Boga i ludzi.  

9. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp.. Wieczny 

odpoczynek… 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  
i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 13 – 20.02..2022r. 
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. 

PONIEDZIAŁEK 14.02 

08.00 –  
18.00 – +Grzegorza Szymczaka  

WTOREK 15.02  

08.00 – +Dariusza Gogolewskiego 

18.00 – O bł. Boże dla Duszpasterzy tutejszej Parafii 

i o nowe powołania do Zgromadzenia Najświętszych 

Serc Jezusa i Maryi 

ŚRODA 16.02  

08.00 – +Jadwigę Burak – 30 dzień po śm. 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – +Janusza Ostańskiego  

CZWARTEK 17.02  

08.00 – Z okazji 97 rocz. ur. Gertrudy w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

18.00 – +Janinę Wrzodek – 3 rocz. śm. 

18.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Kingi w podziękowaniu 

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

dla całej Rodziny  

PIĄTEK 18.02   

08.00 – ++Antoninę, Teofila, Tadeusza, Jana 

18.00 – ++Józefę (k) Gęsicką – 20 rocz. śm., 

Stefana, Kazimierza Gęsickich  

18.00 – +Henryka Szczepaniaka – 1 rocz. śm. 

SOBOTA 19.02  

08.00 – Z okazji 3 rocz. ur. Ignacego w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB dla całej Rodziny  

DPS 10.00 –  
18.00 – +Walentego Balcewicza – 11 rocz. śm. 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.02  

07.00 – ++Zofię, Krystynę, Antoniego, Michała, 

Stanisława (m) oraz ++z rodz. 

09.00 – ++Zofię, Jerzego Kitel 

09.00 – +Stefana Dominek – 2 rocz. śm. 

10.30 – Z okazji 35 rocz. ślubu Romana i Jolanty w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże 

12.00 – Z okazji 30 rocz. ur. Grzegorza w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB dla całej Rodziny 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – ++Zofię, Antoniego, Stanisława (m) oraz 

++z rodz. 

 

 

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA 
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