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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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W tym dniu wspaniałym  

wszyscy się weselmy 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: 

Jego łaska na wieki. 

Prawica Pana wzniesiona 

wysoko, 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żył będę 

i głosił dzieła Pana. 

Kamień odrzucony przez 

budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

17. kwietnia A.D. 2022 
NR 15/2022 (1028) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O dar zdrowia dla O. Mateusza. 
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 (Dz 10,34a-37-43) 

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, 

przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie 

ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej 

Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił 

Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 

namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 

był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i 

uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą 

diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co 

zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego 

to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił 

Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie 

całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez 

Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po 

Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 

ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go 

sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy 

świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, 

przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. 

 

Drugie czytanie (Kol 3,1-4) 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z 

martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 

ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte 

z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, 

nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w 

chwale. 

SEKWENCJA  

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

 

Ewangelia (J 20,1-9) 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 

gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 

się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 

grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona 

Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus 

kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i 

nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc 

Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni 

obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 

Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 

nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 

wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 

Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu 

i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 

wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które 

mówi, że On ma powstać z martwych. 

 

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia... Jezus żyje na 

wieki i Bóg ustanowił Go Sędzią żywych i 

umarłych. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje 

odpuszczenie grzechów. Razem z Nim umarliśmy i 

razem z Nim powstaliśmy do nowego życia, które 

jest ukryte z Nim w Bogu. Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i my razem z Nim powstaliśmy z 

martwych, by odtąd szukać już tylko tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chrystus. 

Marek Ristau 

Rola uczniów, jako świadków zmartwychwstania 

Jezusa, jest wyraźnie zarysowana już w Dz 1,8. 

Żydzi przyjmujący wiarę w Jezusa, Sługę Boga i 

Mesjasza, powołani są także do tego zadania. Ta 

dobra nowina dociera także do nieobrzezanych, 

przekracza granice wspólnoty, jaka istniała. Z tego 

śmiałego gestu Piotr będzie się musiał tłumaczyć 

wobec innych apostołów. Miał, jako fundamentalny 

argument na swą obronę, działanie Ducha Świętego, 

który został dany poganom. Sam Bóg otworzył im 

bramy do zbawienia. 

Nie stało się to jednak w sposób, który by od owych 

pogan nie wymagał żadnej trudnej decyzji. Musieli 

oni za swego Zbawiciela i Pana przyjąć 

powieszonego na drzewie krzyża Jezusa z Nazaretu. 

Owi poganie z domu centuriona Korneliusza z 

Cezarei Nadmorskiej dokonali głębokiego aktu 

pokory, ponieważ przedstawiciele narodu panów 

(setnik to już znacząca pozycja w hierarchii 

wojskowo-państwowej imperium, jeśli spojrzymy na 

nią z perspektywy niezamożnych przedstawicieli 

ludności podbitej) musieli pochylić głowę wobec 

członka ludu zniewolonego, potraktowanego jak 

niewolnik. Przyjęcie daru Ducha Bożego, wiary, 

zbawienia jest możliwe dopiero wtedy, gdy uznamy 

te dary za znaczące więcej, niż nasze ambicje i 

mniemanie o sobie. 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszą 

manifestacją mocy ramienia Pańskiego i Bożej 

dobroci. Słowa psalmu dopiero w świetle 



wielkanocnego poranka nabierają pełnej treści, 

zyskują bogactwo, którego nawet nie domyślali się 

ich autorzy. Ludzkie myśli odnoszące się do Boga są 

tylko przybliżeniem i miniaturyzacją tego, co Bóg 

czyni „dla nas i dla naszego zbawienia”. 

Zmartwychwstanie Chrystusa to wydarzenie, 

którego nie pojmujemy. Nie wiemy, na czym ono 

polegało, jak i kiedy się dokonało. Świadkowie, 

którym zawdzięczamy naszą wiarę, zostawili 

zapieczętowany grób zamknięty ciężkim kamieniem, 

a znaleźli odrzucony kamień, porzucone całuny 

pogrzebowe i pusty grób. Nie ma świadków, na 

których oczach rozegrał się ten akt. Poznajemy to 

wydarzenie nie jako przedmiot poznania, ale jako 

sposób życia, które przeżywamy we wspólnocie z 

Chrystusem Zmartwychwstałym. Będąc wiernymi 

tej wspólnocie i umacniając ją zmartwychwstajemy 

z Nim i z Nim szukamy tego, co w górze. 

Św. Jan Ewangelista przedstawia Marię Magdalenę 

jako samotnego świadka pustego grobu. 

Zawiadomiła ona Apostołów o tym, co widziała. 

Przedstawiła to jednak w formie, która była jej 

interpretacją wydarzeń. Nie znalazła zwłok Jezusa, 

jednak jedyne, co przyszło jej do głowy, to fakt ich 

wykradzenia i ukrycia. Nie od razu odkryła, że ten 

bolesny dla niej widok, jaki zobaczyła w grobie, 

niesie nadzieję i oznacza wielką radość. Ona 

widziała pierwsza, ale jako o tym, który uwierzył, 

mówi się o anonimowym uczniu, który wraz z 

Piotrem poszedł do grobu. Może to być na pierwszy 

rzut oka dziwne, że nie poznajemy imienia tego, kto 

pierwszy pojął, co oznacza brak ciała Jezusa w 

grobie, ale dzięki temu staje się on dla nas bliższy, 

możemy się z nim łatwiej utożsamić. Uczymy się od 

niego, jak stopniowo wchodzić w tajemnicę pustego 

grobu. 

o. dr. hab. Waldemar Linke CP 

[http://mateusz.pl/czytania/2022/20220417.html] 
 

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 Karoliny i Andrzeja Dereniowskich 

świętujących 18. kwietnia swą 7. rocznicę ślubu, 

dla Aliny i Piotra Szymankiewiczów świętujących 

18. kwietnia swą 13. rocznicę ślubu, dla 

Magdaleny i Marka Łabędzkich świętujących 18. 

kwietnia swą kolejną rocznicę ślubu, dla Darii i 

Mateusza Tomiczków świętujących 21. kwietnia 

swą 4. rocznicę ślubu, dla Magdaleny i Gabriela 

Węgrzynów świętujących 21. kwietnia swą 15. 

rocznicę ślubu, dla Katarzyny i Janusza Rogulów 

świętujących 22. kwietnia swą 27. rocznicę ślubu, 

dla Małgorzaty i Leszka Lesiaków świętujących 

22. kwietnia swą 33. rocznicę ślubu, dla Pauliny i 

Dariusza Mącarzów świętujących 22. kwietnia swą 

5. rocznicę ślubu, dla Aleksandry i Janusza 

Liszankowskich świętujących 24. kwietnia swą 40. 

rocznicę ślubu, dla Bernadety i Józefa 

Błażewiczów świętujących 24. kwietnia swą 40. 

rocznicę ślubu, dla Gabrieli i Janusza Romanów 

świętujących 24. kwietnia swą 13. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Zmartwychwstania 

Pańskiego – 17.04.2022 r. 
Kochani Parafianie i Goście! 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

napełniło radością nie tylko kobiety 

przybyłe do grobu i apostołów, lecz także 

wszystkich, do których dotarła wiadomość o 

nim. Po misterium Świętego Triduum, 

po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i 

śmierci nastaje nowy czas nadziei.  

Z perspektywy Zmartwychwstania życie 

człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak 

na nie patrzeć. 

Chrystus Pan Zmartwychwstał – i my 

zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja 

będzie w nas źródłem radości i pokoju, 

niech porządkuje naszą codzienność, 

abyśmy każdego dnia stawali się 

niezwykłymi świadkami Zmartwychwstania. 

Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z 

najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z 

nami spotka.  

Pokoju serca, radości rozpromieniającej 

każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie 

– z całego serca wam życzymy. 
1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżyliśmy 

Święte Triduum Paschalne. Współbraciom za 

posługę w tych dniach, szczególnie w konfesjonale. 

Siostrze zakrystiance, Panu Organiście oraz tym, 

którzy upiększyli naszą świątynię i LSO. 

Niech Zmartwychwstały spotka Was na drodze 

waszego życia jak uczniów idących do Emaus. 

2. Zapraszam codziennie do soboty włącznie na 

godzinę 15.00 na Nowennę przed Świętem 

Miłosierdzia Bożego. 

3. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy 

Świętych jak w niedzielę. Taca z tego dnia jest 



przeznaczona potrzeby Wrocławskiego Seminarium 

i PWT. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

5. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych.  

6. Próba dzieci komunijnych w sobotę 23 

kwietnia: klasy 3a i 3b o godz. 09.00; klasy 3c i 

spoza Szkoły 99 godz. 10.15. 

7. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą 

wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, 

która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Zapraszam 

na godz. 15.00 na koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

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. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 17.-24. 04.2022r. 
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 

WTOREK 19.04  

08.00 – +Agatę Biernat  

18.00 – W int. dziękczynnej za Piotra i Paulinę oraz 

o dalszą opiekę MB i bł. Boże 

ŚRODA 20.04  

08.00 – ++Natalię i Stanisława Wierzbickich oraz 

++z rodz. Wierzbickich i Kamińskich  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – W int. dziękczynnej za intronizację 

Chrystusa Króla w Świebodzinie  

CZWARTEK 21.04 

08.00 – W int. Panu Bogu wiadomej 

18.00 – +Mariusza   

PIĄTEK 22.04   

08.00 – ++Henrykę i Stanisława Wójcik  

18.00 – +Romę Cecot 

18.00 – W int. Dziękczynnej za Dar Życia Marii w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże, obfitość Darów Ducha Świętego i 

opiekę MB 

SOBOTA 23.04  

08.00 – +Mariusza 

DPS 10.00 –  
13.00 – Chrzest 

18.00 – +Grzegorza Szymczaka – 1 rocz. śm. 

18.00 – +Joannę – 4 rocz. śm. 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04  

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – +Bronisławę Dąbrowską  

10.30 – Z okazji 43 rocz. ślubu Urszuli i Leszka w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny 

10.30 – Z okazji 40 rocz. ślubu Bernadety i Józefa w 

podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o dalszą 

opiekę MB dla całej Rodziny 

12.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 

Stanisława (m) oraz ++z rodz. 

Trestno 16.00 – +Lucynę Krok – 30 dzień po śm. 

18.00 – Za Parafian  
 

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 

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA 
Ofiara na utrzymanie Parafii: 

 RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW 

NMPWW WE WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM 

ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW 

Numer konta  77 1020 5242 0000 2302 0117 0497 

 
 


