
„Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 

Miejsce zbiórki rzeczy potrzebnych 
na Ukrainie: salka parafialna 

Termin: do wtorku 08.03.2022 r. do 

godz. 20.00 

. 

 

 
 

 
 

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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Bądź ze mną, Panie,  

w moim utrapieniu 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu 

i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

mówi do Pana: "Ty jesteś moją 

ucieczką i twierdzą, 

Boże mój, któremu ufam". 

Nie przystąpi do ciebie niedola, 

a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 

Bo rozkazał swoim aniołom, 

aby cię strzegli na wszystkich twych 

drogach. 

Będą cię nosili na rękach, 

abyś stopy nie uraził o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 

a lwa i smoka podepczesz. 

"Ja go wybawię, bo przylgnął do 

Mnie, 

osłonię go, bo poznał moje imię. 

Będzie Mnie wzywał, a Ja go 

wysłucham 

i będę z nim w utrapieniu, 

wyzwolę go i sławą obdarzę". 

 

 

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 

6. marca A.D. 2022 
NR 9/2022 (1022) 

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 (Pwt 26, 4-10) 

Mojżesz powiedział do ludu: "Kapłan weźmie koszyk z 

twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga 

twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, 

Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do 

Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się 

rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle 

się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas 

ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, 

Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, 

wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. 

Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i 

wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków 

i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten 

kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem 

pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. 

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz 

pokłon Panu, Bogu swemu". 

Drugie czytanie (Rz 10, 8-13) 

Bracia: Cóż mówi Pismo? "Słowo to jest blisko ciebie, 

na twoich ustach i w sercu twoim". A jest to słowo 

wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi 

wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim 

uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 

osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara 

prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – 

do zbawienia. Wszak mówi Pismo: "Żaden, kto wierzy 

w Niego, nie będzie zawstydzony". Nie ma już różnicy 

między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan 

wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, 

którzy Go wzywają. Albowiem "każdy, kto wezwie 

imienia Pańskiego, będzie zbawiony". 

Ewangelia (Łk 4, 1-13) 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, 

a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści 

dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie 

jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 

diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 

kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu 

Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 

człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, 

pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 

świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i 

wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i 

mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i 

oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz 

Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu 

swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 

służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, 

postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do 

Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 

dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da 

rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach 

nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi 

o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: 

„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. 

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od 

Niego do czasu. 

 

SYNOD – jesteśmy zaproszeni  - I etap 
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. 

W naszej parafii zaczęły się przygotowania do prac 

synodalnych i podajemy poniżej terminy spotkań. Droga 

Siostro, drogi Bracie – czujcie się zaproszeni już teraz by 

przyjść i zabrać głos dla wspólnego dobra.  

19.marca (Agnieszka i Adrian) I temat synodalny: 

SŁUCHANIE  

Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga 

otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń. 

Kogo słyszę w Kościele? Kogo nie słyszę lub trudno mi 

słyszeć? (…) 

21.marca (Marzena i Michał)  

VI temat synodalny: PROWADZENIE DIALOGU W 

KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 

Dialog jest drogą wytrwałości, która obejmuje także 

milczenie i cierpienie, lecz jest zdolny do zbierania 

doświadczeń ludzi i narodów. W jakim stopniu różne 

osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić 

dialog? Jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie 

naszej parafii / ruchu ? (…) 

28.marca (Marzena i Michał)  

III temat synodalny: ZABIERANIE GŁOSU (…) 

Kiedy i jak udaje mi się powiedzieć to, co jest dla mnie 

ważne w mojej parafii / ruchu? Co pozwala mi mówić 

szczerze, odważnie i odpowiedzialnie? Co przeszkadza 

mi mówić szczerze? Co robimy jako wspólnota, aby móc 

wobec siebie mówić szczerze? Kto przemawia w imieniu 

parafii, jak jest wybierany? 

02.kwietnia (Amelia i Dominik) 

V temat synodalny: WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W 

MISJI 
(…) Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to 

w jaki sposób biorę udział w misji? Co przeszkadza 

ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji? Jakie obszary 

misji są przez nas zaniedbywane? Co jest naszą misją? 

Spotkania odbędą się po wieczornych Mszach Świętych 

w salce parafialnej. 

Osoby chętne do współorganizowania działań 

synodalnych w naszej parafii zapraszamy do kontaktu 

pod adresem e-mail: synod@parafiaksieze.pl lub pod 

numerem telefonu: 789115921 

 

Za kapłanów i o pokój 
Jak co roku zapraszamy serdecznie do włączenia się 

we wspólną modlitwę w intencji kapłanów oraz o 

pokój.  

Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej do 

Wielkiej Środy modlimy się wspólnie Koronką do 

Bożego Miłosierdzia oraz Modlitwą o dar pokoju – 

św. Jana Pawła II prosząc o wszelkie łaski dla 

kapłanów posługujących w naszej parafii, naszej 

mailto:synod@parafiaksieze.pl


diecezji, Zgromadzeniu Najświętszych Serc i w całym 

kościele oraz o ustanie wojny i pokój.  

Włączając się w wiele akcji dobroczynnych 

pomnażamy dobro i włączamy się w niesienie pomocy 

tym, którzy jej tak bardzo teraz potrzebują. Tak bardzo 

ważne jest, aby ustała przyczyna śmierci, bólu i 

cierpienia tak wielu ludzi – wojna.  

Wspólna modlitwa jest realną formą pomocy ofiarom 

wojny. Wspólna modlitwa jest realnym wsparciem dla 

kapłanów, którzy posługują w naszej drodze życia. 

Spotykamy się pod Krzyżem  u zbiegu ulic 

Cmentarnej i Batorego na Mokrym Dworze 

codziennie o 21:37 (w godzinie narodzin Jana Pawła 

II dla nieba).  

Pod Krzyżem Chrystusa jest miejsce dla każdego, 

zatem i dla Ciebie, czytającego te słowa. 

Spróbuj na te parę chwil odejść od śledzenia 

dzienników, informacji i przyjść pod Krzyż, i wspólnie 

modlić się za kapłanów i o pokój. Przecież. „Gdzie 

dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam 

jestem pośród nich” (Mt 18,20) 

Przyjdź pod Krzyż, Pan Jezus będzie tu z nami! 

Jaka jest Twoja decyzja? … 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I Niedziela Wielkiego Postu – 

06.03.2022 r. 
1. Dziś rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne. 

Witamy w naszej Wspólnocie Rekolekcjonistę, ks. Pawła 

Grzesiaka, studenta Uniwersytetu Świętego Krzyża w 

Rzymie. Szczegółowy program rekolekcji jest 

wywieszony w gablocie, w Głosie Ser i na stronie 

parafialnej.  

2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na 

nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki dla 

dzieci o godz. 17.30, a dla dorosłych po Mszy Świętej 

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. 

3. We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. 

Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku 

oraz opieki Matki Najświętszej. 

4.  Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

środę o godz. 17.30. 

5.  Za tydzień przypada Niedziela Ad Gentes – Dzień 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 

Zapraszamy do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej 

w intencji wszystkich pracujących na misjach. Zbiórka 

do puszek dla misjonarzy pracujących w Afryce.  

6. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wyboru na 

Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Zapraszamy do 

modlitwy w intencji następcy Świętego Piotra, aby był 

dla wszystkich czytelnym drogowskazem podążania za 

Chrystusem. 

7. W zakrystii są do nabycia świece Paschaliki – 15 zł., 

Baranki Wielkanocne – 5 zł.  

8. Organizujemy pielgrzymkę na Podlasie: Sanktuarium 

MB Kodeńskiej, Sanktuarium MB Leśniańskiej, Święta 

Góra Grabarka, Muzeum Ikon w Supraślu, Sanktuarium 

Najświętszego Sakramentu w Sokółce, Sanktuarium 

Maryjne w Różanymstoku, Sanktuarium Matki Bożej 

Loretańskiej. Termin: 27-29.04.2022 r. (śr., czw., pt.). 

Koszt z wyżywieniem: 385 zł od osoby. Zapisy w 

zakrystii.  

9. Pielgrzymka po Chorwacji i do Medjugorie. Termin: 

29.09-03.10.2022 r. Koszt: 1880 zł + 30 EUR. Zapisy w 

zakrystii. 

Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować 

imieniny, urodziny oraz różne jubileusze, a także 

wszystkim paniom życzymy obfitości Bożych darów oraz 

wsłuchiwania się w słowo Boga, które daje prawdziwe 

życie.   

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 6 - 13.03.2022r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 07.03 

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

12.00 – W int. dziękczynnej ku czci NSPJ w 

podziękowaniu za dar uzdrowienia z choroby Kazimiery  

18.00 – ++z rodz. Urbańskich, Wieczorek, Ukraińskich  

18.00 – +Tadeusza Puczko    

WTOREK 08.03  

08.00 – +Tomasza Szydlika – 30 dzień po pogrzebie  

12.00 –   
18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską  

18.00 – Z okazji imienin Beaty o Światło Ducha 

Świętego oraz o łaskę zdrowia dla Kamila  

18.00 – O łaskę zdrowia dla o. Mateusza 

ŚRODA 09.03  

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

12.00 –  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 – Z okazji 94 rocz. ur. Ireny w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalszą opiekę MB 

CZWARTEK 10.03  

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską  

18.00 – ++Józefa (m), Władysławę, Józefa (m), Mariana 

Ryba oraz ++z rodz. Niemców 

18.00 – ++Józefę (k), Mieczysława Jankowskich  

18.00 – +Tadeusza Żmijowskiego – 30 dzień po 

pogrzebie  

PIĄTEK 11.03   

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące  

18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

18.00 – Z okazji 50 rocz. ur. Marka, 44 rocz. ur. Tomasza 

w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże 

i opiekę MB dla całej Rodziny 



SOBOTA 12.03  

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

DPS 10.00 –  
18.00 – +Marka Rorata 

18.00 – +Romana (m) Szwałek – 30 dzień po pogrzebie  

18.00 – +Zdzisława (m) Grzesiuły  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03  

07.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

09.00 – Z okazji 18 rocz. ur. Martyny w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże oraz 

opiekę MB 

10.30 – ++Michała Grzegockiego – 15 rocz. śm., Marka 

Samulewicza – 13 rocz. śm., Olgę Grzegocką – 11 rocz. 

śm., Kazimierza (m) i Alinę Grzegockich 

12.00 – Z okazji 3 rocz. ur. Matyldy w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, bł. Boże i 

opiekę MB  

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony 
 

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 Święta z nauką ogólną 

 Niedziela, 06.03.2022 r. 

06.40 – Godzinki 

07.00; 09.00; 12.00 – Msze Święta z nauką ogólną 

10.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci 

15.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną w Trestnie 

16.00 – Msza Święta z nauką ogólną w Trestnie 

17.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną 

18.00 – Msza Święta z nauką dla młodzieży 

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

21.00 – Apel Jasnogórski 

 Poniedziałek, 07.03.2022 r.  

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

12.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 – Msza Święta 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 Święta z nauką ogólną 

12.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

19.30 – Spotkanie dla młodzieży 

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

21.00 – Apel Jasnogórski 

Środa, 09.03.2022 r. 

07.00-08.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania 

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

12.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

17.00-18.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania 

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

 

SPIS RZECZY AKTUALNIE POTRZEBNYCH NA UKRAINIE: 

Miejsce zbiórki: salka parafialna 

Termin: do wtorku 08.03.2022 r. do godz. 20.00 
1. Jedzenie dla matek i dzieci (błyskawiczne) 
- musy owocowe i warzywne dla dzieci w plastikowych 

saszetkach 

- batony energetyczne (batony energetyczne lub z 

suszonych owoców – nie zwykłe batoniki) 

- suszone owoce (wszystkie rodzaje) 

- płatki  i mieszanki płatków z owocami (wszystkie 

rodzaje) 

- kaszki błyskawiczne (wszystkie rodzaje) 

- konserwy (w metalowych puszkach)           

- mleko w proszku dla dzieci  

- mleko w proszku bez białka krowiego dla dzieci  

- cukier, kawa, herbata 

2. Higiena osobista dla matek i dzieci 
– pieluchy jednorazowe – wszystkie rodzaje 

- chusteczki nawilżane dla dzieci 

- chusteczki higieniczne zwykłe 

- Sudafet lub inne kremy przeciw odparzeniom dla dzieci 

- antyseptyki dla dzieci (np. Antisept) 

- maści łagodzące ból zębów u dzieci podczas 

ząbkowania 

- kremy do ciała dla dzieci 

- papier toaletowy - ręczniki papierowe 

- żele pod prysznic - szampony - mydło 

- szczoteczki do zębów - pasty do zębów  

3. Rzeczy pierwszej potrzeby (do przetrwania) 
- płaszcze przeciwdeszczowe dla dorosłych i dzieci 

(wszystkie rodzaje) 

- koce termiczne (folie termiczne) 

- baterie (różne) 

- świece – latarki - zapałki  

-materace - karimaty 

- kołdry termiczne - śpiwory 

- ręczniki 

- termosy 

4. Medyczne (dla rannych) 
- bandaże (różne rodzaje i różne szerokości) 

- rękawice jednorazowe sterylne (rozmiar 7,5-8) 

- opaski uciskowe  

- płyny odkażające  

- odkażacze dla skóry  

- wata- strzykawki (2, 5, 10, 20) 

- wenflony (różne) 

- szwy (nitki do szwów) 

- pęsety sterylne 

- nożyce medyczne z ostrymi końcami 

- nożyce do rozcinania odzieży 

- systemy dla kroplówek 

  
 


