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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. 

Dzieła Pana są sprawiedliwe, 

wszystkich uciśnionych ma w swojej 

opiece. 

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 

swoje dzieła synom Izraela. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo 

cierpliwy. 

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad 

ziemią, 

tak wielka jest łaska Pana dla Jego 

czcicieli. 

 

 

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 

20. marca A.D. 2022 
NR 11/2022 (1024) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

By wszyscy biskupi na świecie, w jedności z papieżem  
poświęcili Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi 

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 (Wj 3, 1-8a. 13-15) 

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, 

kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb 

pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał 

mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 

krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a 

nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do 

siebie: "Podejdę, żeby się przyjrzeć temu 

niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie 

spala?" Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się 

przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: 

"Mojżeszu, Mojżeszu!" On zaś odpowiedział: "Oto 

jestem". Rzekł mu Bóg: "Nie zbliżaj się tu! Zdejmij 

sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 

ziemią świętą". Powiedział jeszcze Pan: "Jestem 

Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka i Bogiem Jakuba". Mojżesz zasłonił twarz, bał 

się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: 

"Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w 

Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na 

ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, 

aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi 

do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa 

w mleko i miód". Mojżesz zaś rzekł Bogu: "Oto pójdę 

do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał 

mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest 

Jego imię, cóż im mam powiedzieć?" Odpowiedział 

Bóg Mojżeszowi: "Jestem, który jestem". I dodał: 

"Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do 

was". Mówił dalej Bóg do Mojżesza: "Tak powiesz 

Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, 

Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest 

imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na 

najdalsze pokolenia". 

Drugie czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12) 

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi 

ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, 

wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli 

ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; 

wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili 

ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im 

duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w 

większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli 

bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by 

mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli 

skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie 

szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali 

wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to 

przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, 

spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga 

kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, 

baczy, aby nie upadł. 

Ewangelia (Łk 13, 1-9) 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 

Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 

zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im 

odpowiedział:"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 

byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 

Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam 

wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 

osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i 

zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni 

mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam 

wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 

samo zginiecie". I opowiedział im następującą 

przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w 

swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 

„Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam 

owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, 

po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu 

odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go 

pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może 

wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go 

wyciąć”. 
 

Polscy katolicy apelują do biskupów o 

dołączenie do papieskiego poświęcenia 

Rosji Sercu Maryi! Dołączmy do nich i my! 
Polscy katolicy wystosowali synowską prośbę 

do swoich biskupów, aby wysłuchali prośby 

Ojca Świętego oraz arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego, włączając się w poświęcenie Rosji i 

Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W dniu 

uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 25 marca o 

godzinie 17:00, papież Franciszek poświęci Rosję 

i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym 

samym czasie, w fatimskim Sanktuarium tego aktu 

dokona papieski jałmużnik, kardynał Konrad 

Krajewski.  

Ojciec Święty wystosował także prośbę, aby 

pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym 

samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod 

przewodnictwem Biskupa Rzymu. 

Nowenna przygotowująca do poświęcenia 

Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi  

Niepokalane Serce Maryi, Święta Boża 
Rodzicielko i nasza najdroższa Matko. Spójrz na 
udrękę, w jakiej znajduje się Kościół i cała 
ludzkość wskutek rozpowszechnienia 
bezbożności, materializmu i prześladowania 
wiary katolickiej, błędów, przed jakimi 
ostrzegałaś w Fatimie.  

Ty jesteś Pośredniczką wszelkich łask. Wyproś 
dla nas łaskę, by wszyscy biskupi na świecie, w 
jedności z papieżem, mogli 25 marca 2022 roku 
poświęcić Rosję i Ukrainę Twojemu 
Niepokalanemu Sercu. Mamy nadzieję, że 
poprzez tę konsekrację – tak jak powiedziałaś 
nam w Fatimie – w czasie wyznaczonym przez 
Boga, Rosja się nawróci, a ludzkości zostanie 
podarowana epoka pokoju. Mamy nadzieję, że 
poprzez tę konsekrację przybliży się triumf 
Twojego Niepokalanego Serca, a Kościół 



zostanie autentycznie odnowiony w chwale 
czystości wiary katolickiej, świętości liturgii i 
świętości chrześcijańskiego życia.  

Królowo Różańca Świętego i nasza najdroższa 
Matko, zwróć swoje miłosierne oczy na papieża, 
biskupów i każdego z nas i wysłuchaj łaskawie 
naszej gorliwej i ufnej modlitwy. 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 Katarzyny i Tomasza Maleszków świętujących 

27. marca swą 6. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

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  
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).  

Przyjdź pod Krzyż, Pan Jezus będzie tu z nami! 

Jaka jest Twoja decyzja? … 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III Niedziela Wielkiego Postu – 

20.03.2022 r. 
1. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza naszego 

kościoła. 

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. Wspólnota Mieszkańców Mokrego Dworu jak co 

roku w okresie Wielkiego Postu serdecznie zaprasza 

codziennie na godz. 21.37 do wspólnej modlitwy 

koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji kapłanów 

i o pokój na świecie. Miejsce spotkania pod Krzyżem u 

zbiegu ulic Cmentarnej i Batorego na Mokrym 

Dworze. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środę o godz. 17.30. 

5. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy 

Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest 

największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego 

daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia 

człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego 

aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia 

ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, która 

zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu 

każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, 

oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane 

szacunkiem i pomocą. 

6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także 

Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka 

zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć 

miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej 

tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy 

w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy 

można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe 

postanowienia. 

7. W sobotę, 26 marca, w liturgii przypada 

wspomnienie Dobrego Łotra oraz Dzień modlitwy za 

więźniów. 

8. Spotkanie Wspólnoty Rodzin KANA w sobotę o 

godz. 15.00. Rozpoczęcie w kościele Mszą Świętą. 

9. Spotkanie Rodziców i dzieci komunijnych odbędzie 

się 27 marca w niedzielę po Mszy Świętej 

o godz. 12.00. 

10. W dzisiejszą niedzielę odbędzie się spotkanie dla 

zainteresowanych nabyciem grobowców na cmentarzu 

przy ul. Brochowskiej w kościele na Brochowie o 

godz. 15.15. 

11. W zakrystii są do nabycia świece Paschaliki – 15 

zł., Baranki Wielkanocne z białej czekolady – 5 zł.  

12. 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.  

13. Pielgrzymka po Chorwacji i do Medjugorie. 

Termin: 26.09-03.10.2022 r. Koszt: 1880 zł + 30 EUR. 

Zapisy w zakrystii. 

14. „Paczka dla Ukrainy” opakowanie kartonowe 

wymiary 53 cm x 40 cm x 26 cm, waga do 18 kg. 

Paczka powinna zawierać: żywność z długim 

terminem ważności, produkty dla dzieci (np. kaszki, 

słoiczki, soki), artykuły chemiczne, kosmetyczne, 

zapakowana do pełna. Do paczki nie należy wkładać 

używanych ubrań. Paczki można dostarczyć na 

plebanie od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 

do 14.00. 

15. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy trwania przy Chrystusie i pomnażania 

Bożych darów oraz wydawania błogosławionych 

owoców nawrócenia.  

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 



INTENCJE MSZALNE 13 - 20.03.2022r. 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20.03  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

09.00 – ++Katarzynę i Józefa Kosobuckich, 

Stanisława (m) Michonia 

10.30 – Z okazji 15 rocz. ur. Esterki w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o Dary Ducha 

Świętego i opiekę MB 

10.30 – Z okazji 40 rocz. ur. Piotra Dudziec w 

podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże 

12.00 – +Józefa (m) Grodzkiego oraz ++z rodz.  

Trestno 16.00 – ++Józefę i Franciszka (m) Bubałów 

18.00 – ++Zofię, Władysława Matusak oraz ++z 

rodz. Marię, Janinę, Bronisławę (k) 

PONIEDZIAŁEK 21.03 

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

18.00 – ++Martę i Stanisława (m) Gonda 

WTOREK 22.03  
08.00 – Z okazji kolejnej rocz. ur. Barbary w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże, opiekę MB i patronki św. Barbary 

18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

ŚRODA 23.03  

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – ++Krzysztofę (k) – 5 rocz. śm., Jana – 6 

rocz. śm. 

CZWARTEK 24.03  
08.00 – +Wojciecha Wiśniewskiego – 30 dzień po 

pogrzebie  

18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską  

18.00 – +Jerzego Bąka  

PIĄTEK 25.03   

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

18.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 

Stanisława (m) oraz ++z rodz. 

18.00 – ++Tadeusza Bulińskiego – 32 rocz. śm., 

Ryszarda Plizgę, Henryka Czyżewskiego   

SOBOTA 26.03  

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

DPS 10.00 –  
18.00 – +Zygmunta Pykę – 4 rocz. śm. oraz ++z 

rodz. 

18.00 – Z okazji 65 rocz. ur. Leszka w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 27.03  

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – ++z rodz. Rosiak 

10.30 – Greg. +Halinę Krzemińską 

12.00 – Z okazji 55 rocz. ślubu Zdzisławy i Jana 

Rudy w podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny  

Trestno 16.00 – +Marię Wójcik 

18.00 – Za Parafian  

 

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 

 

 PACZKA DLA UKRAINY jest akcją stworzoną w 

odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Skala 

kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. 

Brakuje żywności, środków higienicznych, 

opatrunków. Kobiety z dziećmi czekające wiele 

godzin w kolejce do przejścia granicznego nie mają 

co dać dzieciom do jedzenia.  

Ideą akcji jest tworzenie gotowej paczki przez 

polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła 

Caritas dla rodzin na Ukrainie bądź przekazywane 

na miejscu uchodźcom z Ukrainy, którzy nie 

posiadają środków do życia.  

Instrukcja przygotowania akcji Paczka dla 

Ukrainy 

1. Opakowania kartonowe z logo Caritas (wymiary 

53 cm x 40 cm x 26 cm) trafią do magazynów 

Caritas diecezjalnych, skąd puste będzie można 

przekazać dla m.in. wspólnot parafialnych, szkół 

współpracujących w ramach SKC, placówek Caritas, 

osób prywatnych, wszystkich, którzy chcą się 

zaangażować w akcję charytatywną PACZKA DLA 

UKRAINY.  

2. Do czasu, gdy opakowania kartonowe nie trafią 

do magazynów można realizować akcję w innych 

kartonach o podobnych wymiarach, zamykanych 

i wytrzymałych. Kartony należy oznakować 

naklejkami wg wzoru. 

2. Poszczególne grupy, wspólnoty, rodziny 

wypełniają karton produktami największej potrzeby 

zgodnie z proponowaną listą produktów  

3. Każda paczka powinna być zapakowana do pełna, 

jednakże musi być zamknięta i zabezpieczona. 

4. Paczka nie powinna przekraczać wagi 18 kg. 

5. Paczka powinna zawierać zawsze produkty z 

trzech kategorii: 

 żywność z długim terminem ważności (np. 

makaron, ryż, konserwy, puszki) 

 produkty dla dzieci (np. kaszki, słoiczki, 

soki) 

 artykuły chemiczne, kosmetyczne (np. papier 

toaletowy, chusteczki nawilżone, mydło, 

pasta do zębów, plastry opatrunkowe) 

6. Do paczki nie należy wkładać używanych ubrań. 

 


