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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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Pan jest łaskawy,  

pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

i wszystko, co jest we mnie, święte 

imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana 

i nie zapominaj o wszystkich Jego 

dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

On twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo 

cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych 

grzechów 

ani według win naszych nam nie 

odpłaca. 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak Pan się lituje nad tymi, którzy 

cześć Mu oddają. 

 

Siódma Niedziela zwykła 

20. lutego A.D. 2022 
NR 7/2022 (1020) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O pokój. 
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 (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) 

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy 

tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop 

Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem 

zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w 

środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię 

obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła 

niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: "Dziś Bóg 

oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że 

przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, 

drugiego nie będzie trzeba". Dawid odparł 

Abiszajowi: "Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby 

rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?" 

Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od 

wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie 

spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie 

obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich 

twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i 

stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od 

nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: 

"Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z 

pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za 

sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, 

lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi 

Pańskiemu". 

Drugie czytanie (1 Kor 15, 45-49) 

Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą 

żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie 

było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 

ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z 

ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów 

ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i 

niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego 

człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka 

niebieskiego. 

Ewangelia (Łk 6, 27-38) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam 

wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 

przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 

oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw 

mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i 

szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie 

dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy 

im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, 

którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość 

tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym 

tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy 

się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 

Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 

spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam 

wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, 

żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie 

waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 

pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A 

wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 

Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 

niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak 

Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 

będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 

odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 

dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi 

wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem 

taką miarą, jaką wy mierzycie". 

 

”… świat przetrwa dzięki mocnej Bogiem 

rodzinie” 
Na zachodzie Europy rodzin chrześcijańskich jako 

takich właściwie już nie ma. To tsunami już 

przeszło przez tę część świata i doszło do Polski – 

przestrzega ksiądz Piotr Glas, współautor książki 

„Ostateczna bitwa o rodzinę”.  
Duchowny w rozmowie z PCh24TV odpowiedział 

między innymi na pytanie, dlaczego Maryja w Fatimie 

przemawiała właśnie do dzieci. – Myślę, że ukazanie 

się Matki Bożej dzieciom, nie tylko w Fatimie, ale 

także w wielu innych miejscach na świecie, jest bardzo 

symboliczne – wskazał. – Dzieci są niewinne, 

niezmanipulowane, nie są ukierunkowane 

ideologicznie czy w inny sposób. Są taką „niezapisaną 

tablicą”, tak przynajmniej myślę – dodał ksiądz Piotr 

Glas. – Cokolwiek one przyjmują, w tym wypadku od 

Matki Najświętszej, nie będzie ich wymysłem, czymś 

zaczerpniętym z otrzymanej już uprzednio wiedzy, ale 

pochodzi od Boga. Dzieci są czystym „przekaźnikiem”, 

najczystszym z możliwych. Dziecko mówi prawdę, nie 

zmyśla, powtarza to, co widziało i słyszało. W 

większości przypadków gdy Maryja ukazywała się 

dzieciom, przekazywała przez nie bardzo mocne 

przesłania na Ziemię – zauważył.  

Słowa siostry Łucji o tym, że w czasach ostatecznych 

stawką bitwy pomiędzy królestwami Chrystusa i 

szatana będzie rodzina, stały się bardzo ważnym 

motywem i inspiracją dla autorów książki. W ich 

zamierzeniu publikacja miała być „napisana sercem i 

trafiać do ludzkich serc”; łączyć wieloletnie 

doświadczenia: duszpasterskie kapłana oraz pro-

rodzinne Jacka Pulikowskiego. 

– Patrząc na to, co nas otacza dzisiaj, na te znaki, 

zwłaszcza z mojej perspektywy pracy na Zachodzie 

Europy, widzę, że tam właściwie rodzin 

chrześcijańskich jako takich już nie ma. To tsunami już 

przeszło przez tę część świata i doszło do Polski. 

Czytamy te znaki i widzimy tę olbrzymią duchową 

wojnę o rodzinę. Wiele osób się pyta, czy żyjemy już w 

czasach końca świata. Otóż może nie końca świata, ale 

na pewno w bardzo ważnym okresie. Bóg daje nam te 

znaki – podkreślił duchowny.  

Jednym z takich sygnałów w przekonaniu księdza 

Glasa jest list od siostry Łucji adresowany do 

kardynała Carla Caffarry. To tam znalazło się użyte w 



tytule książki stwierdzenie. Zakonnica napisała 

również, że ktokolwiek będzie podejmował się tematu 

małżeństwa i rodziny, stawał w ich obronie, będzie 

miał bardzo duże problemy.  

Na końcu listu siostra Łucja zaznaczyła, że Maryja 

zwycięży. Nie możemy więc, nawet w obliczu 

obserwowanych w świecie wielu niekorzystnych 

tendencji, poddać się rezygnacji i zwątpieniu. 

Wizjonerka z Fatimy przepowiedziała również, że jeśli 

rodzina, jako filar, na którym oparty jest świat, 

zostałaby obalona, to w ślad za nią upadłaby cała 

budowla.  

– Mocna Bogiem rodzina oparta na zasadach 

chrześcijańskich i dzieci chrześcijańskie – jeżeli tego 

nie będzie, to wszystko się zawali. A przecież te dzieci 

to będą także przyszli księża, siostry zakonne. Bez 

rodziny stracimy więc także źródło powołań – 

zauważył rozmówca PCh24TV.  

Jak zwrócił uwagę kapłan, w trwającej bitwie „nie 

bierze się jeńców”. Samo wspomnienie w przestrzeni 

publicznej określonych kwestii, na przykład 

upomnienie się o prawo do życia dzieci 

nienarodzonych bądź też przeciwstawianie się 

roszczeniom ideologów LGBT, budzi reakcję w 

postaci blokad, oskarżeń, ostracyzmu.  

Z kolei na płaszczyźnie duchowej „jesteśmy obecnie w 

samym sercu huraganu”. – To nie jest już zwykły wiatr, 

ale tajfun, wielki żywioł, w którym szatan idzie już na 

całość. On nie zwycięży, ale jest pytanie: ilu ludzi 

polegnie, ile rodzin zostanie zniszczonych? Ile mniej 

będzie powołań? – zastanawiał się ksiądz Glas.  

Dla tych, którzy decydują się podjąć jednak, pomimo 

przeciwności, walkę o ocalenie rodziny, pierwszym 

wskazaniem jest konieczność dbałości o czystość 

serca, łaskę uświęcającą i wewnętrzne 

uporządkowanie. Głównym celem szatana w drodze do 

zapanowania nad człowiekiem jest oderwanie go od 

źródła łaski Bożej. Kiedy rodzina żyje w grzechu, 

zaczyna się rozpadać. Podobnie jest też z 

kapłaństwem.  

Książka księdza Piotra Glasa i Jacka Pulikowskiego 

mówi właśnie, jak rozpocząć osobiste nawrócenie, 

które prowadzi nas do zwycięstwa w duchowej walce. 

Kapłan zwrócił uwagę, że w Polsce podejmuje ją wiele 

osób, w dużej mierze dzięki naszej szczególnej miłości 

do Matki Bożej, Pośredniczki wszelkich łask. Jako 

przejawy tego rodzaju pobożności duchowny wymienił 

oddanie się Maryi według wskazań świętego Ludwika 

Grignon de Montfort czy też odmawianie Nowenny 

Pompejańskiej. Jak powiedział, głównym frontem 

walki jest obszar określony przez szóste przykazanie, 

czyli nieczystość. Rodzina, która zaczyna zdrowieć – a 

szczególna jest tu rola ojca spełniającego w niej 

decydującą rolę – oddziałuje pozytywnie na innych, 

„promieniuje Chrystusem”. Rzeczywiste nawrócenie 

przeciwstawia się banalizowaniu Ewangelii i 

podążaniu za dominującym dziś nurtem rozwiązłości.  

Ksiądz Glas ocenił, że w naszych czasach nastąpił 

powszechny upadek autorytetu rodziców, 

wychowawców, duchownych względem dzieci na 

rzecz… smartfona. Młode pokolenie jest wręcz 

 pochłonięte przez wirtualny świat. Uzależnienie od 

tego rodzaju bodźców jest podobne jak wobec 

alkoholu czy narkotyków.  

Szeroko występującym zjawiskiem jest też utrata 

wiary wraz z odniesieniem do transcendencji. Nawet 

jeśli rodzice wypełniają praktyki religijne, ale ich życie 

daleko odbiega od deklarowanych wartości, nie dają 

dobrego przykładu. Widzą to dzieci i odrzucają 

Kościół. Niszcząca dla życia duchowego i rodzinnego 

jest również długotrwała nieobecność ojców albo 

nawet obojga rodziców w domach z powodu pracy za 

granicą.  

Efektem religijnego obojętnienia jest fakt, że wielu 

młodych ludzi, owładniętych duchem świata i 

nowoczesności, a zwłaszcza nieuporządkowanych w 

sferze płciowości, nie odpowiada na Boże powołanie 

do życia kapłańskiego czy zakonnego. – Potrzebujemy 

dziś interwencji Boga, jakiegoś wstrząsu, czegoś, co 

ludzi otrzeźwi. Może będzie to kiedyś głód, może będą 

nam nad głowami latać MIG-i – ubolewał kapłan 

konstatując, że nawet gorliwa działalność 

duszpasterska nie znajduje w nowych pokoleniach 

należytego odzewu. Są pobożni rodzice, chcący 

należycie wychować swoje dzieci, lecz bezradni wobec 

ich obojętności. Przychodzą do kapłanów z prośbą o 

radę i pomoc.  

Ocaleniem jest dla nas Eucharystia i Matka 

Najświętsza. Jeżeli zachowamy te dwa filary, na 

pewno ocalejemy – wskazał ksiądz Glas. Podkreślił 

ogromne znaczenie walki o dusze, których olbrzymia 

część odrzuca Boga i wybiera wieczne zatracenie w 

piekle. Tymczasem kwestie dotykające spraw 

ostatecznych, wieczności nie są obecnie w Kościele 

zbyt chętnie podejmowane w fałszywej obawie o 

„odstraszanie” ludzi od świątyń. Autorzy książki 

podają propozycje radzenia sobie wobec wielkiego 

wyzwania duchowej walki w dzisiejszym świecie.  
[https://pch24.pl/ksiadz-piotr-glas-dla-pch24tv-swiat-

przetrwa-dzieki-mocnej-bogiem-rodzinie/] 

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 Ewy i Jerzego Baraniewiczów świętujących 21. 

lutego swą 35. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VII Niedziela zwykła – 13.02.2022 r. 
1. We wtorek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry 

Świętego Piotra Apostoła. To dzień naszej łączności z 

następcą Świętego Piotra, papieżem Franciszkiem. 



Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie, wypraszając 

mu Bożą pomoc i opiekę w trudzie pasterskiej posługi 

w Kościele. 

2. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środę o godz. 17.30. 

3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

4. Zbiórka LSO w sobotę o godz. 12.00 w salce 

parafialnej. 

5. Spotkanie Wspólnoty Rodzin Kana w sobotę o 

godz. 15.00 rozpoczęcie Mszą Świętą w kościele. Po 

zakończonej Eucharystii konferencja pt. „Fundament 

miłości” w salce parafialnej. Serdecznie zapraszamy 

do Wspólnoty nowe Rodziny. 

6. 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.  

7. 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.  

8. Spotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych 

odbędzie się 27 lutego w niedzielę po Mszy Świętej o 

godz. 12.00. 

9. W przyszłą niedzielę, 27 lutego – w ostatnią 

niedzielę lutego rozpocznie się 55. Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. Modlitewną pamięcią ogarnijmy 

wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich 

najbliższych, wypraszając im wolność od nałogu. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i 

wzrastania w wierze, nadziei i miłości. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 23 lutego - Święty Polikarp (I/II w.), uczeń 

Świętego Jana, biskup Smyrny, męczennik za wiarę. 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli  
i dobrego tygodnia 

Sercanie Biali 
 

INTENCJE MSZALNE 20 – 27.02..2022r. 
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. 

PONIEDZIAŁEK 21.02 

08.00 – +Jadwigę Kutschka – 30 dzień po pogrzebie  

18.00 – +Łukasza Lipiejko – 30 dzień po pogrzebie  

WTOREK 22.02  

08.00 – W int. małżeństw przeżywających kryzys z 

prośbą o potrzebne łaski i by wyszły z tego 

doświadczenia silniejsze 

18.00 – Z okazji 30 rocz. ur. Ewy w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże oraz o obfitość 

Darów Ducha Świętego 

ŚRODA 23.02  

08.00 – +Stanisławę Czapską – 30 dzień po śm. 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony  

CZWARTEK 24.02  

08.00 – +Dariusza Gogolewskiego – 30 dzień po śm. 

18.00 – +Ludwikę Rorat – 30 dzień po śm. 

18.00 – ++Feliksę, Czesława (m) Woldańskich oraz 

++z rodz. Jaworowiczów, Skorupskich, Woldańskich    

PIĄTEK 25.02   

08.00 – +Dariusza Gogolewskiego 

18.00 – +Krzysztofa Szymczaka  

18.00 – +Stanisława (m) Bieleckiego – 9 rocz. śm. 

SOBOTA 26.02  

08.00 – +Czesławę Cybulską   

DPS 10.00 –  
18.00 – ++Bernardę (k), Romana Szklarskich  

18.00 – O łaskę zdrowia dla Henryka 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27.02  

07.00 – Za Dobroczyńców  

09.00 – +Stefana Korzańskiego – 2 rocz. śm. 

10.30 – ++Edwarda i Marię Niczyj oraz ++Rodziców  

12.00 – Z okazji 80 rocz. ur. Kazimiery w 

podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – ++Romę i Stefana Cecot 

 

SCHOLA – KOMUNIKAT 
Po feryjnej przerwie Schola Parafialna wraca 

do stałego rytmu swej działalności. 

Próby w każdy czwartek, po wieczornej 

Mszy Świętej (18:45) w salce nowego 

domu parafialnego.  

Oprawa muzyczna - Msza święta niedzielna 

o 10:30. 

Serdecznie zapraszamy  - zaśpiewajmy i 

zagrajmy wspólnie  na chwałę Panu Bogu 

Ad Maiorem Dei Gloriam 
 

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 
 


