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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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Boże mój, Boże,  

czemuś mnie opuścił? 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na 

mnie patrzą, 

wykrzywiają wargi i potrząsają 

głowami: 

"Zaufał Panu, niech go Pan 

wyzwoli, 

niech go ocali, jeśli go miłuje". 

Sfora psów mnie opada, 

otoczyła mnie zgraja złoczyńców. 

Przebodli moje ręce i nogi, 

policzyć mogę wszystkie moje 

kości. 

Dzielą między siebie moje szaty 

i los rzucają o moją suknię. 

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: 

pomocy moja śpiesz mi na ratunek. 

Będę głosił swym braciom Twoje 

imię 

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu 

wiernych: 

"Chwalcie Pana, wy, którzy się Go 

boicie, 

niech się Go lęka całe potomstwo 

Izraela". 

Szósta Niedziela Wielkiego Postu  

10. kwietnia A.D. 2022 
NR 14/2022 (1027) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie ofiar katastrofy  smoleńskiej. 
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 50,4-7) 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym 

umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo 

krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał 

jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie 

oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym 

i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 

twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie 

wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego 

uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 

doznam. 

Drugie czytanie (Łk 22,14-23,56) 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 

ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 

ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy 

się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, 

uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował 

Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło 

się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i 

podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus 

Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. 

Ewangelia (J 8,1-11) 

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa  (fragmenty) 

według świętego Łukasza. 

Ostatnia Pascha 

E. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i 

Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: + Gorąco 

pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę 

cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej 

spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie 

Bożym. E. Potem wziął kielich i odmówiwszy 

dziękczynienie rzekł: + Weźcie go i podzielcie 

między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd 

nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż 

przyjdzie królestwo Boże. 

Ustanowienie Eucharystii 

E. Następnie wziął chleb, odmówiwszy 

dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: + To 

jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to 

czyńcie na moją pamiątkę! E. Tak samo i kielich 

po wieczerzy, mówiąc: + Ten kielich to Nowe 

Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 

wylana.(…) 

Droga krzyżowa 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego 

Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli 

na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za 

Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i 

płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i 

rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade 

Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 

dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić 

będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i 

piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do 

gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie 

nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się 

stanie z suchym? E. Przyprowadzono też dwóch 

innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić. 

Ukrzyżowanie 

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, 

ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po 

prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus 

mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 

czynią. E. Potem rozdzielili między siebie Jego 

szaty, rzucając losy. 

Wyszydzenie na krzyżu 

A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 

Rady drwiąco mówili: T. Innych wybawiał, niechże 

teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 

Wybrańcem Bożym. E. Szydzili z Niego i żołnierze; 

podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: 

T. Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam 

siebie. E. Był także nad Nim napis w języku 

greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król 

żydowski. 

Dobry łotr 

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, 

urągał Mu: I. Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas.E. Lecz drugi, karcąc go, 

rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 

samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, 

odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, 

ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, 

powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. 

Śmierć Jezusa 

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogaranął 

całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się 

zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez 

środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + 

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. E. 

Po tych słowach wyzionął ducha. 

Po śmierci Jezusa 

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę 

Bogu i mówił: I. Istotnie, człowiek ten był 

sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły 

się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, 

wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi 

stali z daleka; a również niewiasty, które Mu 

towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. 
Pogrzeb Jezusa 

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem 

Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na 

ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta 

żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa 

Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało 

Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył 

w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze 

nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i 

szabat się rozjaśniał. Były przy tym niewiasty, 

które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w 

jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po 

powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz 

zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek 

szabatu. 



 

Wiara to decyzja 
Abp Alexander Sample z Portland w USA wzywa 

katolików do mocnej wiary w realną obecność 

Pana Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. 

„To sam Bóg, realnie obecny, absolutnie godny 

naszej czci” – wskazuje, prosząc, by każdy 

wierzący wykorzystał swoją wolność do tego, by 

podjąć decyzję o wierze w Chrystusa.  
„Pierwszym i najważniejszym z Dziesięciu 

Przykazań w Księdze Wyjścia jest: Jam jest Pan, 

Bóg Twój; nie będziesz miał bogów cudzych przede 

mną. Przykazania są ułożone w porządku ważności. 

Stąd jest to najważniejsze przykazanie. […] 

Pomyślmy więc: jako katolicy pozwalamy sobie na 

niesamowite słowa. Twierdzimy, że Eucharystia 

naprawdę, prawdziwie jest samym Bogiem. Nie 

obrazem. Nie symbolem. Bogiem” – stwierdził 

arcybiskup.  

Jak wskazał, ma to swoje konsekwencje: jeżeli 

mamy rację, to możemy spożywać Boga i 

otrzymywać Jego miłość; jeżeli się mylimy, to 

naruszamy pierwsze przykazanie. 

 „Jak widzicie, problem realnej obecności wymaga 

decyzji. Nie ma tu półcieni. Prawda albo błąd, logika 

naszej wiary wzywa nas do odpowiedzi. Zastanów 

się i zdecyduj. Wierzymy, że Eucharystia jest Bożą 

zbawczą miłością. To sam Bóg, realnie obecny, w 

całym swoim majestacie i chwale, absolutnie godny 

naszej czci” – dodał.  

„Jak jest wasza odpowiedzi? Jaka jest wasza 

decyzja?” – zapytał arcybiskup.  

Źródło: ncregister.com  
[https://pch24.pl/arcybiskup-z-usa-wzywa-katolikow-do-wiary-

w-realna-obecnosc-pana-jezusa-w-eucharystii/] 

 

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 Moniki i Mariusza Sikorów świętujących 11. 

kwietnia swą 7. rocznicę ślubu, dla Anny i Michała 

B. świętujących 16. kwietnia swą 6. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Palmowa – 10.04.2022 r. 
1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. 

To czas, w którym wspominamy w liturgii 

najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na 

ziemi. W diecezjach przeżywamy dziś Światowy 

Dzień Młodzieży. 

2. Dziś także przypada 12. rocznica katastrofy pod 

Smoleńskiem. W naszej modlitwie pamiętajmy o 

tych, którzy wówczas zginęli. 

3. Dzisiaj zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

4. Zapraszamy na ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym o godz. 17.15, a w Trestnie o godz. 

15.15. 

5. W poniedziałek przypada Ogólnopolskie Dzień 

Trzeźwości 

6. Spowiedź przedświąteczna odbędzie się we wtorek 

od godz. 19.30 do 21.00. 

7. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

8. W Wielki Czwartek i Wielką Sobotę Kancelaria 

parafialna będzie nieczynna. 

9. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach 

celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana 

Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką 

ustanowienia przez Chrystusa sakramentów 

Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona 

Triduum Paschalne. Liturgia tej Mszy Świętej w 

naszym kościele rozpocznie się o godz. 19.00. 

Adoracja w ciemnicy do godz. 24.00. W Trestnie 

Msza Święta o godz. 16.00. 

10. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post 

ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw 

mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. 

Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko 

jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw 

mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku 

życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post 

ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. 

roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie 

sprawuje się Eucharystii. Zachęcamy do adoracji 

krzyża w swoich domach. Na zakończenie liturgii 

Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do 

Grobu Pańskiego. Adoracja w Ciemnicy od godz. 

07.00. Ciemna Jutrznia o godz. 09.00.  

11. O godz. 15.00 zapraszamy na pierwszy dzień 

nowenny do Bożego Miłosierdzia, po której 

nastąpi Droga Krzyżowa.  

12. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 19.00. 

Adoracja w Grobie Pańskim całonocna . Przy 

ostatniej ławce jest wyłożona lista adoracji, na 

którą prosimy się wpisywać indywidualnie lub 

grupowo, aby wszystkie godziny zostały 

zapełnione. W Trestnie Liturgia Wielkiego Piątku 

o godz. 16.00. 

13. Wielka Sobota: Ciemna Jutrznia o godz. 09.00. O 

godz. 15.00 II dzień nowenny do Bożego 

Miłosierdzia. W sobotni wieczór Wigilia Paschalna 

w naszym kościele rozpocznie się o godz. 22.00. 

Proszę zabrać ze sobą świece. W Trestnie Msza 

Święta o godz. 18.00. 

14. Wielka Sobota: Święcenie pokarmów 

wielkanocnych odbędzie się w następujących 

godzinach:  

15. przy kościele parafialnym – godz. 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00;  



16. Nowy Dom ul. Opatowiecka 19 – godz. 11.00;  

17. ul. Opatowiecka przy pętli autobusowej – godz. 

11.30;  

18. kościół w Trestnie – godz. 12.00;  

19. Blizanowice – godz. 12.30;  

20. Mokry Dwór przy krzyżu – godz. 13.00. 

21. W Niedzielę Uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego Msze Święte będą sprawowane o godz. 

07.00, 10.30, 12.00, 18.00 i 16.00 w Trestnie. O 

godz. 15.00 III dzień nowenny do Bożego 

Miłosierdzia. 

22. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy 

Świętych jak w każdą niedzielę. O godz. 15.00 IV 

dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia. 

23. W zakrystii są do nabycia świece Paschaliki – 15 

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

24. 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.  

25. Termin: 27-29.04.2022 r. (śr., czw., pt.). Koszt z 

wyżywieniem: 385 zł od osoby. Zapisy w 

zakrystii.  

26. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. 

27. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych parafian 

śp. Halinę Soroczyńską z ul. Katowickiej. Wieczny 

odpoczynek… 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 10.-18. 04.2022r. 
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    

PONIEDZIAŁEK 11.04 

08.00 – +Janinę Steszuk – 30 dzień po śm. 

18.00 – Z okazji 30 rocz. ur. Kamila w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o obfitość 

Darów Ducha Świętego i opiekę MB  

WTOREK 12.04  
08.00 – +Stanisławę  

12.00 – Pogrzeb śp. Helena Bukowa 

18.00 – +Janusza Trochimiaka – 30 dzień po śm. 

ŚRODA 13.04  

08.00 – +Mariusza 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – O pomyślny przebieg operacja dla Jagutki  

WIELKI CZWARTEK 14.04 
Trestno 16.00 –  

19.00 – +Halinę Soroczyńską   

WIELKI PIĄTEK 15.04   

Trestno 16.00 – Liturgia Męki Pańskiej 

19.00 – Liturgia Męki Pańskiej 

SOBOTA WIGILIA PASCHALNA 16.04  

Trestno 18.00 –  
22.00 – Z okazji 12 rocz. ślubu Agnieszki i Dawida 

w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla 

Agnieszki 

22.00 – Z okazji 31 rocz. ur. Filipa w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB 

22.00 – Z okazji 42 rocz. ślubu Ewy i Jerzego w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o bł. Boże i opiekę MB Wspomożycielki 

Wiernych 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 17.04  

07.00 – Z okazji ur. Elżbiety i Mieczysława w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o bł. 

Boże, opiekę MB oraz o łaskę zdrowia  

10.30 – Za Parafian 

12.00 – Z okazji ur. Marzeny w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i potrzebne 

łaski 

Trestno 16.00 – +Mariana (m) Ryling – 2 rocz. śm. 

18.00 – ++Annę – 2 rocz. śm. i Czesława – 1 rocz. 

śm. Oblińskich     

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 18.04  

07.00 – +Mariusza 

09.00 – +Franciszka Piecha  

10.30 – +Grzegorza Domagałę 

12.00 – Z okazji 13 rocz. ślubu Aliny i Piotra 

Szymankiewicz w podziękowaniu za wszelkie 

dotychczasowe łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę 

MB Wspomożycielki Wiernych 

Trestno 16.00 – ++Józefa, Sabinę, Danutę, 

Zbigniewa, Rafała, Agatę, Weronikę, Józefa z rodz. 

Krasińskich, Annę, Kazimierza z rodz. Rutkowskich 

oraz ++z rodz. 

18.00 – ++Reginę, Mariannę, Bronisława (m) Baś, 

Elwirę, Edwarda Malawko, Katarzynę, Franciszka 

(m) Kisielewicz, Marię Paździor     
 

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 


