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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

Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twojemu imieniu,
Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego
Boga.
Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest
sprawiedliwy,
On moją Opoką i nie ma w Nim
nieprawości.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O pokój oraz o zbawienie śp. Tadeusza
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

Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.

Dobrze jest śpiewać
Tobie, Panie Boże

Pierwsze czytanie (Syr 27, 4-7)
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie
błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie
naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest
jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego
owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie
chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą
dla ludzi.
Drugie czytanie (1 Kor 15, 54b-58)
Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w
nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które
zostały napisane: "Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest,
o śmierci, twój oścień?" Ościeniem zaś śmierci jest
grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki
za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi
najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci
zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud
wasz nie pozostaje daremny w Panu.

SYNOD – jesteśmy zaproszeni :)
W październiku 2021r. Papież Franciszek oficjalnie
zainicjował proces synodalny, który po raz pierwszy w
historii Kościoła jest zakrojony na tak szeroką skalę.
Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę,
wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele
katolickim każde zgromadzenie duchownych, którego
zadaniem jest omówienie działalności Kościoła i
rozeznawanie drogi, jaką powinien kroczyć.
Tym razem jednak do udziału w synodzie zaproszony
jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi. Papież
Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o tym, co
dzieje się w lokalnych parafiach. On i biskupi
chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób
powinniśmy robić, aby pomóc ulepszać nasze parafie.
„Z tego powodu, chociaż wszyscy ochrzczeni są w
szczególny sposób wezwani do udziału w procesie
synodalnym, to nikt – niezależnie od przynależności
religijnej – nie powinien być wykluczony z dzielenia
się swoją perspektywą i doświadczeniem, o ile chce
pomóc Kościołowi na jego synodalnej drodze
poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dotyczy to
zwłaszcza
najbardziej
bezbronnych
lub
marginalizowanych.”
Obecny Synod będzie trwał do roku 2023 i składać się
będzie z pięciu etapów:
1. ETAP DIECEZJALNY - jest okazją dla parafii i
diecezji, aby spotkać się, doświadczyć i przeżyć
wspólnie drogę synodalną, odkrywając lub rozwijając
narzędzia i ścieżki, które najlepiej pasują do lokalnego
kontekstu, a które ostatecznie staną się nowym stylem
Kościołów lokalnych na drodze synodalności. Ten etap
zakończy
się
diecezjalnymi
spotkaniami
presynodalnymi i syntezą diecezjalną.
2. ETAP KONFERENCJI EPISKOPATÓW - na tym
etapie konferencje episkopatów poszczególnych
krajów opracują przesłane odpowiedzi z diecezji oraz

Ewangelia (Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy
może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie
wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to
widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie
dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam
belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz,
ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma
drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani
też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.
Po własnym owocu bowiem poznaje się każde
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka
jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z
dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a
zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z
obfitości serca mówią jego usta".
przygotują syntezy, które trafnie oddadzą wkład
uczestników na poziomie lokalnym. Konferencje
episkopatów są poproszone o rozeznanie i zebranie
szerszej syntezy podczas własnego zebrania
presynodalnego
3. ETAP KONTYNENTALNY - dla siedmiu
zgromadzeń kontynentalnych: Afryki, Oceanii, Azji,
Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Europy i
Ameryki Północnej – zaowocuje siedmioma
Dokumentami Końcowymi, które posłużą jako
podstawa drugiego Instrumentum Laboris, które będzie
używane podczas Zgromadzenia Synodu Biskupów w
październiku 2023 roku
4. ZGROMADZENIE SYNODU BISKUPÓW –
Rzym - październik 2023 - Biskupi i audytorzy wraz z
Ojcem
więtym papieżem Franciszkiem na
Zgromadzeniu Synodu Biskupów będą rozmawiać ze
sobą i słuchać siebie nawzajem w oparciu o proces
synodalny rozpoczęty na poziomie lokalnym. Celem
Synodu Biskupów nie jest przyćmienie etapu
diecezjalnego,
konferencji
episkopatu synodu
Kościołów wschodnich i etapu kontynentalnego, ale
raczej rozeznanie na poziomie powszechnym głosu
Ducha więtego, który przemawia w całym Kościele
5. ETAP REALIZACJI - ponieważ Synod ten ma na
celu promowanie nowego stylu przeżywania komunii,
uczestnictwa i misji Kościoła, etap realizacji będzie
miał decydujące znaczenie dla podążania razem na
drodze synodalności. Wprowadzenie w życie ma
dotyczyć wszystkich Kościołów lokalnych na całym
świecie, tak aby proces synodalny objął cały Lud
Boży, zarówno jako punkt wyjścia, jak i punkt dojścia.
Opracowano na podstawie materiałów zebranych na
stronie https://synod.org.pl/
W naszej parafii zaczęły się przygotowania do prac
synodalnych i wkrótce zostaną ogłoszone terminy
spotkań. Droga Siostro, drogi Bracie – czujcie się

zaproszeni już teraz by przyjść i zabrać głos dla
wspólnego dobra.
Osoby chętne do współorganizowania działań
synodalnych w naszej parafii zapraszamy do kontaktu
pod adresem e-mail: synod@parafiaksieze.pl lub pod
numerem telefonu: 789115921
Będzie potrzebna pomoc przy ogłaszaniu spotkań,
przygotowaniu materiałów informacyjnych dla
parafian, przygotowywaniu salek, prowadzeniu
spotkań tematycznych, spisywaniu wniosków i
ujmowaniu ich w postać sprawozdania oraz przy
tworzeniu syntezy wniosków ze wszystkich spotkań w
ramach parafii. Ucieszymy się z każdego wsparcia:)

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 Zuzanny i Janusza Tarlagów świętujących 4.
marca swą 49. rocznicę ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VIII Niedziela zwykła – 13.02.2022 r.
1. W dzisiejszą niedzielę, tradycyjnie rozpoczynamy
55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
2. Dziś spotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych po
Mszy więtej o godz. 12.00.
3. Dzisiaj jak i w rodę Popielcową, po każdej Mszy
więtej zbiórka do puszek na pomoc uchodźcom
wojennym z Ukrainy.
4. W poniedziałek i we wtorek Adoracja
Najświętszego Sakramentu po Mszy więtej o godz.
08.00 do 17.50.
5. We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku ma on
rangę święta państwowego.
6. Serdecznie zapraszamy na zajęcia z kaligrafii, które
odbędą się we wtorek o godz. 19.00 w salce
parafialnej.
7. 2 lutego przypada środa popielcowa. Msze więte
tego dnia w naszym kościele o godz.: 08.00, 12.00,
18.00 i 19.30 oraz o godz. 16.00 w Trestnie.
8. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu
jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki
należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje
wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia.
Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego
włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich
możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku
życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów

mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw.
czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.
9. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na
nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki dla
dzieci o godz. 17.30, a dla dorosłych po Mszy więtej
wieczornej. W Trestnie o godz. 16.00. Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15, a w
Trestnie o godz. 15.15.
10.
W tym tygodniu przypada:
 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o
godz. 17.30. Po Mszy więtej wieczornej zmiana
tajemnic różańcowych.
 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji
nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w
ciszy od godz. 21.00 do 22.00.
 I piątek miesiąca: Msza
więta 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.
 I sobota miesiąca: Msza
więta w int.
Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi o godz.
08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP
11.
W sobotę, 4 marca, przypada liturgiczne święto
więtego Kazimierza, królewicza. Tego dnia
pamiętajmy w modlitwach o Ojcu Kazimierzu, który
ma w tym dniu imieniny.
12.
Od 2018 roku sobota przed pierwszą niedzielą
Wielkiego Postu z inicjatywy Konferencji Episkopatu
Polski jest Dniem postu i modlitwy wynagradzającej
za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich.
13.
Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy
Rekolekcje Wielkopostne, które będzie nam głosił ks.
Paweł Grzesiak, student Uniwersytetu
więtego
Krzyża w Rzymie. Szczegółowy program rekolekcji
jest wywieszony w gablocie, w Głosie Ser i na stronie
parafialnej.
14.
Organizujemy pielgrzymkę na Podlasie:
Sanktuarium MB Kodeńskiej, Sanktuarium MB
Leśniańskiej, więta Góra Grabarka, Muzeum Ikon w
Supraślu, Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w
Sokółce, Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku,
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Termin: 2729.04.2022 r. (śr., czw., pt.). Koszt z wyżywieniem:
385 zł od osoby. Zapisy w zakrystii.
15.
Pielgrzymka po Chorwacji i do Medjugorie.
Termin: 29.09-03.10.2022 r. Koszt:1880 zł + 30 EUR.
Zapisy w zakrystii.
16.
Wszystkim jubilatom i solenizantom tego
tygodnia życzymy postępów w rozumieniu tajemnicy
Chrystusa oraz doświadczenia bliskości Pana i mocy
Jego słowa w codziennym życiu.
 Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych
zmarłych parafian śp. Marka Bińkowskiego z
Blizanowic. Wieczny odpoczynek…
Życzymy błogosławionej Niedzieli
i dobrego tygodnia
Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 27.02- 6.03..2022r.
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
PONIEDZIAŁEK 28.02
08.00 – Z okazji rocz. ur. Urszuli w podziękowaniu za
Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże oraz o obfitość
Darów Ducha więtego i opiekę MB
18.00 – +Stanisławę Czapską
WTOREK 01.03
08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską
18.00 – ++Jerzego oraz ++z rodz. Serwachów i
Karamańskich
ŚRODA 02.03 POPIELEC
08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską
12.00 –
Trestno 16.00 –
18.00 – Nowenna do św. Józefa
18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o bł. Boże
dla żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych
19.30 – O szczęśliwą zamianę mieszkania z Urzędu dla
Sylwii i Tomasza oraz o bł. Boże i potrzebne łaski
CZWARTEK 03.03
08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską
18.00 – +Janinę Bębnowicz – 14 rocz. śm.
PIĄTEK 04.03
08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ
18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską
18.00 – +Kazimierza Pesta
18.00 – Z okazji rocz. ur. Michała w podziękowaniu za
Dar Życia z prośbą o bł. Boże oraz potrzebne łaski
SOBOTA 05.03
08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP
DPS 10.00 –
18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską
18.00 – +Kazimierza Murawskiego
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 06.03
07.00 – Za Parafian
09.00 – +Władysława (m) Laskowskiego – 2 rocz. śm.
oraz ++Rodziców z obu stron
10.30 – Greg. +Halinę Krzemińską
10.30 – Z okazji 9 rocz. ur. Beatki w podziękowaniu
za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB
12.00 – +Urszulę Ilasz
Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o
bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla
zmarłych
18.00 – +Janusza Patejuka – 5 rocz. śm. oraz ++z rodz.
Patejuk

SCHOLA – KOMUNIKAT
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

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej
parafii
Sobota, 05.03.2022 r.
18.00 – Msza więta z nauką ogólną
Niedziela, 06.03.2022 r.
06.40 – Godzinki
07.00; 09.00; 12.00 – Msze więta z nauką ogólną
10.30 – Msza więta z nauką dla dzieci
15.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną w Trestnie
16.00 – Msza więta z nauką ogólną w Trestnie
17.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną
18.00 – Msza więta z nauką dla młodzieży
20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski
Poniedziałek, 07.03.2022 r.
08.00 – Msza więta z nauką ogólną
12.00 – Msza więta z nauką ogólną
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – Msza więta z nauką ogólną
19.30 – Spotkanie dla młodzieży
20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski
Wtorek, 08.03.2022 r.
08.00 – Msza więta z nauką ogólną
12.00 – Msza więta z nauką ogólną
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – Msza więta z nauką ogólną
19.30 – Spotkanie dla młodzieży
20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski
roda, 09.03.2022 r.
07.00-08.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania
08.00 – Msza więta z nauką ogólną
12.00 – Msza więta z nauką ogólną
17.00-18.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania
17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 – Msza więta z nauką ogólną

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA
 Ofiara na utrzymanie Parafii
RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW NMPWW WE
WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM
WIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW
Numer konta 77 1020 5242 0000 2302 0117 0497

