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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 Bóg uczynił  

wielkie rzeczy dla nas 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 

wydawało się nam, że śnimy 

Usta nasze były pełne śmiechu, 

a język śpiewał z radości. 

Mówiono wtedy między poganami: 

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 

Odmień znowu nasz los, Panie, 

jak odmieniasz strumienie na 

Południu. 

Ci, którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Idą i płaczą niosąc ziarno na 

zasiew, 

lecz powrócą z radości niosąc 

swoje snopy. 

Piąta Niedziela Wielkiego Postu  

3. kwietnia A.D. 2022 
NR 13/2022 (1026) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Siostry Gabrieli, Ojca Tomasza,  
Ojca Mateusza i Ojca Kazimierza 

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) 
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Pierwsze czytanie (Iz 43,16-21) 

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i 

ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę 

wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie 

powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie 

wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w 

myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: 

pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę 

też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić 

Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na 

pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić 

mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, 

opowiadać będzie moją chwałę. 

Drugie czytanie (Flp 3,8-14) 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą 

wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla 

Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, 

bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie 

mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz 

Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w 

Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą 

na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego 

zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w 

nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś 

do pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że już 

[to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, 

abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez 

Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że 

już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, 

co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 

pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej 

Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 

Ewangelia (J 8,1-11) 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił 

się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a 

On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i 

faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą 

pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją 

pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę 

kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W 

Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A 

Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, 

aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy 

się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu 

Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest 

bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I 

powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to 

usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 

poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał 

tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas 

Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież 

oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, 

Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - 

Idź, a od tej chwili już nie grzesz. 

 

Nabożeństwo pierwszych sobót 

miesiąca – niebiański program 

ratowania grzesznej ludzkości  
Zgodnie z zapowiedzią, 25 marca w święto 

Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek poświęcił 

Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Podczas 

nabożeństwa pokutnego w bazylice św. Piotra na 

Watykanie można było usłyszeć wyczekiwane od 

dekad słowa: „…uroczyście zawierzamy i poświęcamy 

Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, 

Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę”. 

Nie należy zapominać o podyktowanym w Fatimie 

przez samo Niebo drugim warunku nastania pokoju 

na świecie, to jest przyjmowania Komunii Świętej 

wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. 

Najbliższa sobota może być więc okazją do 

zadośćuczynienia Bogu za tak liczne grzechy 

ludzkości. W tym dniu przypada również 17. rocznica 

śmierci wielkiego orędownika pokoju – św. Jana 

Pawła II. Nie ma przypadków, są tylko znaki…  
Wygłoszone 21 lutego 2021 r. orędzie do narodu 

prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, po 

którym nastąpił atak rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę, 

nasunęło wprost skojarzenia z przemowami sowieckich 

przywódców z najmroczniejszych czasów istnienia 

ZSRS, gdy za całe zło na świecie winiono Zachód i Stany 

Zjednoczone. Włodarz Kremla zapowiedział bowiem, że 

bezpośredni atak na Rosję doprowadzi do klęski i 

strasznych następstw dla potencjalnego agresora. Nie 

omieszkał przypomnieć również, że Rosja pozostaje 

jednym z najpotężniejszych państw nuklearnych i że 

dysponuje nowoczesnymi rodzajami broni, a pod 

względem niektórych z nich ma przewagę.  

Czy wypowiedź tę należy odczytywać w duchu tak 

charakterystycznych dla komunistycznych władców 

gróźb, które spędzały niegdyś sen z powiek 

zachowującym zdrowy rozsądek przywódcom Zachodu? 

Trudno odpowiedzieć na to pytanie laikowi. Pocieszać 

się można zawsze konstatacją, że wybuchem wojny 

atomowej nie należy się w ogóle przejmować, bo jeśli do 

takiej dojdzie, to nie pozostanie nawet kamień na 

kamieniu, a jeśli nie dojdzie, to próżno się nad tym 

głowić. Nie jest to chyba jednak tak zero-jedynkowa 

sytuacja. A nawet gdyby była, to towarzyszący ludziom 

lęk, że za najbliższym zakrętem historii czeka nas 

straszliwa wojna może mieć głębsze podłoże.  

W świetle fatimskich objawień, świat zasłużył na karę 

nieznaną dotychczas ludzkości. Św. Hiacyncie Maryja 

przekazała, że „jeśli ludzie nie zmienią życia, Matka 

Najświętsza ześle na świat karę, jakiej dotąd nie 

widziano”. Co może budzić ciekawość, wizjonerka z 

Fatimy miała dodać, że: „najpierw spadnie ona 

na…Hiszpanię”. Wydaje się więc, że kluczem do 

zrozumienia zapowiedzianych przez Matkę Bożą 

wydarzeń będzie wojna domowa w Hiszpanii (1936-

1939). I rzeczywiście, hiszpańska wojna daje wiele do 

myślenia, ponieważ w konflikcie tym obie strony 

dopuszczały się niewyobrażalnych okrucieństw wobec 

zupełnie niewinnych osób. W szczególny sposób 

cierpiała ludność cywilna. Można powiedzieć, że w 

ludziach obudziły się potwory z piekła rodem, a ich 

wściekłość budził przede wszystkim Kościół. Portugalscy 

biskupi pisali:  

Ach nie chce nam się wierzyć, że w ciągu całej historii 

chrześcijaństwa nie było takiej eksplozji nienawiści 



przeciwko Jezusowi Chrystusowi i Jego świętej religii 

(…) Metody profanacji były tak niesamowite, że nie 

można nie przypuszczać, iż nie zostały one zrodzone bez 

sugestii diabolicznych.  

Wojenne lata były czasem wielkiego cierpienia 

Mistycznego Ciała Chrystusa. Okrucieństwo wobec 

wierzących przekraczało ludzkie pojęcie. Szczególnie 

prześladowano kapłanów, których grzebano żywcem, 

palono, biczowano. Hiszpański konflikt zebrał obfite 

żniwo wśród ludzi Kościoła. Śmierć poniosło 11 

biskupów, 12 proc. zakonników, 13 proc. księży oraz 

tysiące wiernych, którzy nie zaparli się Chrystusa, płacąc 

za to najwyższą cenę. Ukryta w hiszpańskiej wojnie 

domowej apokaliptyczna zapowiedź zwiastowała 

nadejście nowego konfliktu, który całkowicie przeobraził 

postrzeganie wojny w ludzkiej świadomości. Niedługo po 

zakończeniu działań wojennych na Półwyspie Iberyjskim 

wybuchła kolejna wojna, która stała się symbolem tego, 

co dla nas niewyobrażalne.  

Czy czeka na coś gorszego niż to, o czym z 

niedowierzeniem możemy dziś czytać w podręcznikach 

historii, a co wyłania się ze współczesnych objawień? 

Być może nie jest to najważniejsze pytanie i szukanie na 

nie odpowiedzi jest stratą czasu. Być może należy pytać, 

co robić, by tej „zapowiadanej” katastrofy w ogóle nie 

było? Na tak postawione zagadnienie znajdujemy dzisiaj 

odpowiedź pewną, bo podyktowaną przez samo Niebo. 

Treść i przesłanie uznanych przez Kościół sześciu 

objawień Matki Bożej w Cova da Iria traktować należy 

jako swoisty program uzyskania pokoju dla świata i 

zakończenia wojny. Fatima wzywa nas do modlitwy 

poprzez codzienne odmawianie Różańca, podjęcie drogi 

nawrócenia, przyjmowanie ofiar w intencji nawrócenia 

grzeszników i wynagradzanie za grzechy, a drogą do tego 

prowadzącą jest nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca  

Fenomen Fatimy można zrozumieć, patrząc na toczące 

się tam niegdyś wydarzenia oczami wiary. Ukazana 

pastuszkom w lipcu 1917 r. wizja piekła nie miała na celu 

wystraszenie wizjonerów, lecz miała uświadomić innych, 

że realna jest utrata życia w wiecznej szczęśliwości. 

Najważniejsze orędzie, które zakończyło to objawienie, 

Matka Boża zwieńczyła w słowach: „Widzieliście piekło, 

do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je 

uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 

nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli 

uczyni się, to co wam powiem, wielu zostanie przed 

piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.  

W dalszej części Objawienia Maryja wzywa do 

zaprzestanie obrażania Boga. W przeciwnym razie, 

ludzkości grozi druga wojna światowa wraz z licznymi 

zbrodniami, głodem, prześladowaniem Kościoła i ojca 

świętego. By ten scenariusz się nie ziścił, Fatimska Pani 

prosi o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, co – 

jak wierzymy – dokonało się za przyczyną papieża 

Franciszka, który 25 marca, w święto Zwiastowania 

Pańskiego, podczas nabożeństwa pokutnego w bazylice 

św. Piotra na Watykanie wypowiedział pamiętne już dziś 

słowa: „…uroczyście zawierzamy i poświęcamy 

Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i 

całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę”.  

Nie należy zapominać jednak o podyktowanym w 

Fatimie przez samo Niebo drugim warunku nastania 

pokoju na świecie, to jest przyjmowania Komunii Świętej 

wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Warto 

przypomnieć, iż najważniejszymi elementami 

nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca są, oprócz 

przyjmowania Komunii Świętej wynagradzającej przez 

pięć miesięcy z rzędu, odmawianie Różańca, stan łaski 

uświęcającej i praktyka piętnastominutowej medytacji 

nad tajemnicami różańcowymi. Działaniom tym powinna 

towarzyszyć intencja zadośćuczynienia na wzór Maryi, 

„która zbierała w swoim sercu cały ból i cierpienie, aby 

je ofiarować Ojcu za zbawienie świata, jako 

zadośćuczynienie za grzechy”, jak powie w późniejszym 

okresie życia siostra Łucja. Nie należy zatem 

zatrzymywać się na zewnętrznym wypełnianiu 

wskazanych praktyk. Istotą jest prawdziwe nawrócenie i 

zawierzenie swojego życia Bogu.  

Dane nam więc zostały konkretne środki, z których 

konieczne do ratowania świata i grzeszników pozostało 

nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Warto o nich 

pamiętać zwłaszcza teraz, gdy wojenny konflikt na 

Ukrainie wchodzi z każdym dniem w nową fazę. Trudno 

przewidzieć, do czego doprowadzi ta wojenna 

zawierucha. Gdyby bośniacki Serb Gawriło Principa 

wiedział, jak dramatyczne skutki przyniesie światu 

zamach na następcę austro-węgierskiego tronu 

arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię, 

historia być może potoczyłaby się inaczej. Tym bardziej 

nie powinniśmy zwlekać z odpowiedzią, zważywszy że 

prośbę kieruje do nas najsłodsza Matka, której wołanie 

winno wzruszać i trwożyć do głębi. Bo tam, gdzie wzywa 

się Niepokalaną, tam dokonują się wielkie zmiany, o 

czym zapewniał nas św. Bernard, pisząc: Kiedy idziesz za 

Maryją, nie zbłądzisz. Kiedy modlisz się do niej, nie 

popadniesz w rozpacz. Kiedy umysł twój skupiony jest na 

Niej, nie będziesz się lękał. Kiedy cię prowadzi, nie 

będziesz czuł zmęczenia. Kiedy stoi przy twoim boku, 

bezpiecznie dotrzesz do domu.  
Anna Nowogrodzka – Patryarcha  

[https://pch24.pl/nabozenstwo-pierwszych-sobot-miesiaca-niebianski-

program-ratowania-grzesznej-ludzkosci/] 

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 Anny i Tadeusza Żygadłów świętujących 3. 

kwietnia swą 61. rocznicę ślubu, dla Ewy i Jerzego 

Łuczyńskich świętujących 5. kwietnia swą 41. 

rocznicę ślubu, dla Anny i Piotra Mroczków 

świętujących 9. kwietnia swą 6. rocznicę ślubu.. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
V Niedziela Wielkiego Postu – 03.04.2022 r. 

1. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić 

je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten 



czas będzie szczególnym czasem wyciszenia 

i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. 

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. Mieszkańcy Mokrego Dworu jak co roku w Wielkim 

Poście zapraszają codziennie pod przydrożny krzyż 

u zbiegu ulic Cmentarnej i Stefana Batorego na modlitwę 

za Kapłanów Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 

21:37. 

4. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o godz. 

17.30. Po Mszy Świętej 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.  

5. Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą 

Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy 

wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do 

Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy 

Świętej.  

6. Tego dnia przypada także kolejna rocznica katastrofy 

smoleńskiej. Będziemy modlić się za wszystkich, którzy 

zginęli pod Smoleńskiem, aby miłosierny Bóg obdarzył 

ich udziałem w życiu wiecznym.  

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

Baranki Wielkanocne z białej czekolady – 5 zł.  

8. W zakrystii są do nabycia palmy. Dochód ze 

sprzedaży jest przeznaczony na remont wnętrza naszego 

kościoła. 

9. 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.  

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego zbawczej 

mocy oraz opieki Matki Najświętszej. 

11. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych parafian śp. 

Cecylię Cebulę z ul. Katowickiej, śp. Zygmunta 

Stolarczyka z ul. Starodworskiej, którego pogrzeb 

odbędzie się w środę 6 kwietnia o godz. 12.00. Wieczny 

odpoczynek… 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 3.-10. 04.2022r. 
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    

PONIEDZIAŁEK 04.04 

08.00 – ++Mieczysława, Janinę, Władysława oraz ++z 

rodz. 

18.00 – +Maję Brzozę – 5 rocz. śm., ++Rodziców i 

Dziadków oraz ++z rodz. Szczuraszek, Juras, Brzozów  

WTOREK 05.04  

08.00 –  

18.00 – +Marka Rorata 

ŚRODA 06.04  

08.00 – +Janusza Resiaka – 30 dzień po śm. 

12.00 – Pogrzeb śp. Zygmunt Stolarczyk l.75 

18.00 – Nowenna do św. Józefa  

18.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. Boże dla żyjących 

oraz o życie wieczne dla zmarłych 

18.00 – +Jana Dryduła – 30 dzień po śm. 

CZWARTEK 07.04  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – +Tomasza Szydlika (od pracowników 

przedszkola nr 35)  

18.00 – +Anielę Kolanko – 30 dzień po śm.  

PIĄTEK 08.04   

08.00 – W int. Piotra i Pauliny w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę 

MB 

18.00 – Z okazji 33 rocz. ur. Magdy w podziękowaniu za 

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

Ducha Świętego  

18.00 – +Halinę Galus 

SOBOTA 09.04  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

DPS 10.00 –  
18.00 – ++Felicję, Jana, Weronikę, Stanisława (m) 

NIEDZIELA PALMOWA 10.04  

07.00 – +Magdę Karmolińską 

09.00 – Z okazji urodzin Marty w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB oraz o 

łaskę zdrowia  

10.30 – Za Parafian 

12.00 – W int. Roberta w dniu jego chrztu oraz z okazji 1 

rocz. ślubu Agnieszki i Łukasza w podziękowaniu za 

wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

i opiekę MB dla całej Rodziny 

Trestno 16.00 – +Ryszarda (m) Łoś 

18.00 – ++Ryszarda (m) i Zofię Staniec    
 

SCHOLA – KOMUNIKAT 
Najbliższa próba scholi – 21 kwietnia, 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 


