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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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Wszyscy zobaczcie,  

jak nasz Pan jest dobry 

Będę błogosławił Pana po wieczne 

czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich 

ustach. 

Dusza moja chlubi się Panem, 

niech słyszą to pokorni i niech się 

weselą. 

Wysławiajcie razem ze mną Pana, 

wspólnie wywyższajmy Jego imię. 

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie 

wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie 

się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

 

 

 

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - LAETARE 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O Błogosławieństwo i Boże prowadzenie z okazji 30. urodzin dla Hani i całej rodziny 
 oraz dla Amelii z okazji imienin 

Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. 
Przekazywać 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 (Joz 5, 9a. 10-12) 

Pan rzekł do Jozuego: "Dziś zrzuciłem z was hańbę 
egipską". Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam 

obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca 

wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia 

Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna 

prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego 

dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już 

więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku 

plonami ziemi Kanaan. 

Drugie czytanie (2 Kor 5, 17-21) 

Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko 

stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, 

który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam 

posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał 

z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, 

nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w 

imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga 

samego, który przez nas udziela napomnień. W imię 

Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to 

dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, 
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 

Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy 

celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten 

przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział 

im wtedy następującą przypowieść: "Pewien 

człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 

ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie 

przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją 

własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, 

nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął 

cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do 

jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na 

swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 

lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i 

rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod 

dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem 

ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim 

synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich 

najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego 

ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec 

i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 

rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 

niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec 

ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 

synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 

ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I 

zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn 

przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i 

pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój 

brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone 

cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał 

się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 

i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto 

tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego 

nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się 

zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 

twój, który roztrwonił twój majątek z 

nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 

cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty 

zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie 

należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że 

ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a 

odnalazł się”. 

 

Sam akt poświęcenia nie wystarczy, 

potrzebny jest wysiłek nawrócenia 
Bp Andrzej Czaja poświęcił Ukrainę i Rosję 

Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Uroczystości w 

katedrze opolskiej odbyły się przy licznym udziale 

wiernych w łączności z papieżem Franciszkiem. – 

Sam akt poświęcenia nie wystarczy. Trzeba tym aktem 

żyć, w oddaniu Bogu jak Maryja – pokreślił 

duchowny.  

Liturgia rozpoczęła się modlitwą różańcową. W jej 

trakcie przypomniano słowa Matki Bożej wypowiadane 

w kolejnych miesiącach podczas objawień w Fatimie w 

1917 roku. Tę część modlitwy zakończyło odśpiewanie 

suplikacji.  

Następnie odprawiona została droga krzyżowa. Na jej 

rozpoczęcie uroczyście wniesiono i ustawiono na 
ołtarzu czczone w katedrze od stuleci relikwie Krzyża 

Pańskiego. Podczas nabożeństwa procesja przechodziła 

wzdłuż katedralnych naw od stacji do stacji. 

Zwieńczeniem drogi krzyżowej był akt poświęcenia 
Ukrainy i Rosji. 

– Zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce 

płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu 

milionów poległych podczas wojen światowych. 

Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota 

Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o 

pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy 

z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych 

interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas 
obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w 

naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i 

gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami 

naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy – 

modlili się wierni przewodnictwem biskupa 

ordynariusza.  

– Choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa 

usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie 

będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod 



ciężarem bomb. (…) Matko Boga i nasza Matko, 

uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu 
Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą 

ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten akt, 

którego dokonujemy z ufnością i miłością. Spraw, aby 

ustały wojny i zapewnij światu pokój – prosili wierni.  

Biskup Andrzej Czaja udzielił zebranym 

błogosławieństwa relikwiami Krzyża Pańskiego. 

Ostatnią częścią liturgii była msza św. w intencji 

pokoju.  

– Ufamy, że Matka Boża przyniesie pokój światu, 

Ukrainie w szczególności. Że ustanie wojna. O to trzeba 
nam dalej prosić – mówił w kazaniu bp Andrzej Czaja. 

– Trzeba śpiewać suplikacje, modlić się w naszych 

domach o pokój w Ukrainie i w świecie, w naszych 

rodzinach i w sercach. Ale zwycięstwo dobra nad złem 

domaga się czegoś więcej. Sam akt poświęcenia nie 

wystarczy. Trzeba tym aktem żyć, w oddaniu Bogu jak 

Maryja – zachęcał duchowny.  

– Tak wielu mamy bożków, tak często ulegamy światu, 

a słabo słuchamy Boga – ubolewał bp Czaja. – Często 

nie przekazujemy wiary nawet we własnym domu, 
własnym dzieciom. Jeśli chcemy być naśladowcami 

Chrystusa, trzeba jak Jezus pełnić wolę Boga, jeśli 

żyjemy po swojemu, obrażamy Boga. Dlatego za tym 

aktem, który dziś wypowiedzieliśmy, potrzebny jest 

konkretny wysiłek nawrócenia – zachęcał ordynariusz 

opolski.  

 Źródło: KAI  

 

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, dla Kamili i 

Stanisława Cieślickich świętujących 2. kwietnia swą 

17. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

2012 – 2. kwietnia - 2022 
U zbiegu ulic Batorego i Cmentarnej w Mokrym 

Dworze stoi duży drewniany krzyż. Stoi tam od 

zawsze, ten sam, Chrystusowy… choć nie od zawsze 

ten sam (mając na myśli ten sam kawałek drewna).  

Krzyż, pod którym obecnie spotykają się mieszkańcy, 

parafianie, goście stoi już od 10 lat. Ustawiony został 

dokładnie 2 kwietnia 2012 roku, w sobotę przed 

Niedzielą Palmową, w siódmą rocznicę narodzin Jana 

Pawła II dla Nieba, a tydzień później – w  Wielką 

Sobotę - Ojciec Proboszcz Mieczysław Rećko 

poświęcił ten krzyż. Krzyż został ustawiony dzięki 

zbiórce datków wśród mieszkańców wioski i zastąpił 

poprzedni krzyż (z 1978 roku), którego stan 

techniczny był już bardzo zły i istniało ryzyko, że 

przy większej wichurze mógłby się przewrócić. 

Poprzedni krzyż, w 1978 roku również zastąpił 

wcześniej stojący w tym samym miejscu krzyż. Na 

krzyżu z 1978 roku wyżłobiony był napis „Jezu ratuj 

duszę moją”, po jednym wyrazie, na każdej części 

belek. Figura Pana Jezusa oraz promienista osłona 

zostały przeniesione na obecny krzyż. Drewno z 

poprzedniego krzyża zostało częściowo spalone 

podczas liturgii światła w Wielką Sobotę w 2012 

roku, a z pozostałej części drewna wykonano 33 małe 

krzyże, które „powędrowały” m.in. do domów 

parafian. 

Zwyczaj spotykania się w Wielką Sobotę pod 

mokrodworskim krzyżem na modlitwie i 

poświęceniu pokarmów na stół wielkanocny trwa od 

wielu, wielu lat. Od pięciu lat utrwala się również 

nowy zwyczaj – podczas Wielkiego Postu (od Środy 

Popielcowej do Wielkiej Środy) spotykamy się pod 

krzyżem w godzinę śmierci, odejścia do Domu Ojca, 

św. Jana Pawła II – 21:37, aby modlić się koronką do 

Bożego Miłosierdzia za kapłanów.  

 

Dobry Boże. Miłosierny Jezu, dziękujemy Ci za Twój 

Krzyż, za to że stojąc, jak drogowskaz na rozstaju 

dróg, wskazuje nam drogę do Ciebie. Dziękujemy Ci 

za to, że możemy się pod nim spotykać i modlić do 

Ciebie. Prosimy Cię, przymnażaj nam wiary i 

nieustannie dodawaj sił, abyśmy nigdy nie usunęli 

Twego Krzyża z naszej drogi życia. Amen 

 

SPOTKANIA SYNODALNE 
Zapraszamy na kolejne dwa spotkania – 

szczegóły w Ogłoszeniach Parafialnych  pkt 3. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV Niedziela Wielkiego Postu – 27.03.2022 r. 

1. Dziś spotkanie Rodziców i dzieci komunijnych po 

Mszy Świętej o godz. 12.00. 

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. W tym tygodniu zapraszamy na dwa spotkania 

synodalne. Pierwsze, dotyczące ZABIERANIA 

GŁOSU W KOŚCIELE, odbędzie się w 

poniedziałek 28 marca. Drugie spotkanie, 

dotyczące WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI W 

MISJI KOŚCIOŁA odbędzie się w sobotę 02 

kwietnia. Oba spotkania zaczną się krótką adoracją 

po Mszy Świętej o godzinie 18.00 a następnie będą 

kontynuowane w salce domu parafialnego. 

Zaproszeni są WSZYSCY parafianie. Ze względów 



organizacyjnych prosimy o zapisanie się na spotkanie 

na tablicy umieszczonej na sztaludze przy wyjściu z 

kościoła. 

4. 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. 

5. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

6. W czwartek przypada 39 rocz. święceń 

prezbiteratu ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego. 

Pamiętajmy o dostojnym Jubilacie w naszych 

modlitwach. 

7. W tym tygodniu przypada: 

➢ I piątek miesiąca: Msza Święta 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 Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP 

8. W sobotę przypada także 17. rocznica śmieci 

Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak 

nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez 

jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla nas i całego 

świata. 

9. W zakrystii są do nabycia świece Paschaliki – 15 

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

10. 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.  

11. Pielgrzymka po Chorwacji i do Medjugorie. 

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

EUR. Zapisy w zakrystii. 

12. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości Bożych darów, radości 

oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 27.03 - 3.04.2022r. 
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  

PONIEDZIAŁEK 28.03 

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 
18.00 – ++Rodziców i Rodzeństwo 

WTOREK 29.03  

08.00 – +Marka Bińkowskiego – 30 dzień po śm. 

18.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

ŚRODA 30.03  

08.00 – Greg. +Halinę Krzemińską 

11.00 – Pogrzeb śp. Lucyna Krok l.73 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 – O łaskę zdrowia dla Marii 

CZWARTEK 31.03  

08.00 – ++Józefa, Zuzannę, Piotra, Julię  

18.00 – +Józefa (m) Bogaczyk oraz ++Rodziców z obu 

stron  

18.00 – Z okazji rocz. ur. i imienin Krystyny w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB  

PIĄTEK 01.04   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – O łaskę zdrowia, bł. Boże, szczęśliwe zdanie 

matury, dostanie się na studia dla Karoliny Kuwik  
18.00 – ++Stefana i Teresę Pałasińskich oraz 

++Rodziców Bruszewskich i Pałasińskich  

SOBOTA 02.04  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 –  

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony 

18.00 – +Janinę Steszuk (od rodz. Maciaszek) 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.04  

07.00 – Za Parafian 
09.00 – +Anetę Żmijowską (od mamy, cioci Eli z rodz. 

i Marleny z rodz.)  

10.30 – ++Zofię, Zbigniewa, Anzelma Koncewicz 

12.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Julii w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o bł. Boże i opiekę MB  

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. Boże 

dla żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych 

18.00 – O łaskę zdrowia, bł. Boże, potrzebne laski oraz 

nawrócenie i zgodne życie z rodziną dla Dagmary    

 

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 

 


