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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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Dziękujcie Panu,  

bo jest miłosierny 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się Pana głoszą: 

”Jego łaska na wieki”. 

Uderzono mnie i pchnięto, bym 

upadł, 

lecz Pan mnie podtrzymał. 

Pan moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez 

budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

 

 

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 

24. kwietnia A.D. 2022 
NR 16/2022 (1029) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O dar zdrowia dla Filipa. 
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 (Dz 5,12-16) 

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce 

Apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się 

wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych 

nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś 

ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba 

mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. 

Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na 

łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego 

Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast 

sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do 

Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez 

duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. 

 

Drugie czytanie (Ap 1,9-11a.12-13.17-19) 

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i 

królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na 

wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo Boże 

i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w 

dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak 

gdyby trąby mówiącej: ”Co widzisz, w księdze 

napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji”. 

I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie 

mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych 

świeczników, i pośród świeczników kogoś 

podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w 

szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym 

pasem. Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do 

Jego stóp, a On położył na mnie prawą rękę, 

mówiąc: ”Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i 

Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem 

żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i 

Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, 

i to, co potem musi się stać”. 

 

Ewangelia (J 20,19-31) 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 

tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. 

Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: 

”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 

ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 

”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i 

powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale 

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie 

był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 

więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy 

Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach 

Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 

mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 

do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, 

kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 

i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi 

zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój 

wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś 

tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 

i włóż ją do mego boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu 

odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział 

mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I 

wiele innych znaków, których nie zapisano w tej 

księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś 

zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 

Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 

mieli życie w imię Jego. 
 

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były 

miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła 

według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co 

piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z 

pomocą. 

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym 

skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie 

były obojętne na bóle i jęki bliźnich. 

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, 

bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla 

każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. 

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i 

pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić 

dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, 

mozolniejsze prace. 

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym 

zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując 

swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje 

odpocznienie jest w usłużności bliźnim. 

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, 

bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. 

Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę 

szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać 

będą dobroci mojej, a sama zamknę się w 

najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych 

cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie 

miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. 

(Św. Faustyna, Dzienniczek, 163) 

Akt zawierzenia świata Bożemu 

Miłosierdziu  
17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w 

Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich 

Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia 

Świata Bożemu Miłosierdziu. 
Z homilii papieża Jana Pawła II 
/.../ "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i 

Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, 

a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie 

za grzechy nasze i całego świata; (...) dla Jego 



bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata " - słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny (n. 

476). Dla nas i świata całego... Jak bardzo 

dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! 

Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego 

cierpienia zdaje się wznosić wołanie o 

miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć 

odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć 

niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi 

ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak 

szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba 

miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania 

się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego 

istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka 

niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w 

blasku prawdy.  

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać 

uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu 

miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, 

aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj 

zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry 

Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców 

ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to 

przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą 

naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech 

się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, 

że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na 

ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 

1732).  

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba 

przekazywać światu ogień miłosierdzia. W 

miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek 

szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy 

bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce 

oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, 

którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego 

świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! /.../ 
Boże, Ojcze miłosierny, 

który objawiłeś swoją miłość 

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, 

Pocieszycielu, 

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego 

człowieka. 

Pochyl się nad nami grzesznymi, 

ulecz naszą słabość, 

przezwycięż wszelkie zło, 

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 

doświadczyć Twojego miłosierdzia, 

aby w Tobie, trójjedyny Boże, 

zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Ojcze przedwieczny, 

dla bolesnej męki 

i zmartwychwstania Twojego Syna, 

miej miłosierdzie dla nas 

i całego świata! 

 

 

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 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, dla Renaty i Romana Królów 

świętujących 25. kwietnia swą 24. rocznicę ślubu, 

dla Eweliny i Dominika Chmieleckich 

świętujących 28. kwietnia swą 5. rocznicę ślubu, 

dla Ewy i Adama Puzanowskich świętujących 29. 

kwietnia swą 5 rocznicę ślubu, dla Barbary i 

Marka Dominków świętujących 30. kwietnia swą 

28. rocznicę ślubu, oraz o zbawienie dla śp. Joanny 

i  wszelkie potrzebne łaski dla Krzysztofa 

Binkowskich w 20 rocznicę ich ślubu przypadającą 

27 kwietnia. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II Niedziela Wielkanocna – 

Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022 r. 
1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela 

Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze 

zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest 

szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad 

grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje 

miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 15.00 w naszej 

świątyni wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

nabożeństwo do miłosierdzia Bożego.  

2. Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada 

święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to także 

dzień modlitwy o urodzaje. 

3. We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali 

Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa 

i męczennika, głównego patrona Polski 

4. Wyjazd Pielgrzymów na Podlasie w środę o 

godz. 06.00. Autokar będzie podstawiony o godz. 

05.40. 

5. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

6. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto 

Świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. To 

również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 

Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwolenia 

obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy 

otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i 



stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów 

oraz osoby życia konsekrowanego. 

7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

8. Za tydzień w niedzielę rozpocznie się maj, 

miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. 

Każdego dnia o 17.30 zapraszamy na nabożeństwa 

majowe. Tego dnia przypada dzień modlitw za 

osoby bezrobotne.  

9. Zjazd LSO wraz z rodzicami  w niedzielę 1 maja 

do godz. 17.00 w klasztorze w Polanicy Zdrój. 

10. Za tydzień w niedzielę przypada Niedziela 

Biblijna, która rozpoczyna 14 Tydzień Biblijny. 

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy wzrastania w wierze, 

doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana i 

Jego mocy w codziennym życiu. 

12. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych śp. 

Halinę Kierską z ul. Chorzowskiej, której pogrzeb 

odbędzie się w poniedziałek o godz. 12.00, śp. 

Teresę Danielczuk z ul. Opolskiej, której pogrzeb 

odbędzie się w poniedziałek o godz. 13.30. Wieczny 

odpoczynek… 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 24.04.- 1.05.2022r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 25.04  

08.00 – ++Romana Kulika oraz ++z rodz. Kulików, 

Wójcików, Skrzydłów, Krywków 

08.00 – +Karola Wojtczaka – 12 rocz. śm. (od 

siostry Justyny z rodz.)  

12.00 – Pogrzeb: śp. Halina Kierska 

13.30 – Pogrzeb: śp. Teresa Danielczuk  

18.00 – Z okazji 48 rocz. ślubu Łucji i Piotra w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże 

WTOREK 26.04  

08.00 – Z okazji 85 rocz. ur. Mieczysławy w 

podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o łaskę 

zdrowia i jasność umysłu oraz o bł. Boże i opiekę 

MB  

18.00 – +Bolesława (m) Szwarca – 30 dzień po śm. 

ŚRODA 27.04  

08.00 – 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – +Zofię Bielak – 7 rocz. śm. 

CZWARTEK 28.04 

08.00 – W int. małżeństw żyjących bez sakramentu 

aby zdecydowały się na przyjęcie błogosławieństwa 

Bożego dla ich miłości w sakramencie małżeństwa 

18.00 – +Kazimierza (m) Sądel – 8 rocz. śm. oraz 

++z rodz. 

18.00 – Halinę Soroczyńską – 30 dzień po śm. 

PIĄTEK 29.04   

08.00 – ++Aleksandrę – 23 rocz. śm., Szczepana – 

22 rocz. śm.  

12.00 – Pogrzeb: śp. Marian Drop 

18.00 – Z okazji 9 rocz. ur. Weronik w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i 

potrzebne łaski 

18.00 – +Zygmunta Stolarczyka – 30 dzień po śm. 

SOBOTA 30.04  

08.00 – Z okazji ur. Marty, Hanny i Juliana w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

bł. Boże, o łaskę zdrowia oraz opiekę MB 

DPS 10.00 –  
18.00 – ++Bożenę i Zbigniewa Wojtczak – 9 rocz. 

śm. 

18.00 – +Teresę – 4 rocz. śm. 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 01.05  

07.00 – Greg. +Grzegorza Szymczaka 

09.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Franciszka w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże 

10.30 – Za Parafian 

10.30 – ++Rodziców Józefę i Kazimierza Syska 

12.00 – ++Janinę, Bolesława Dumowie, John 

Casserly 

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. 

Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla 

zmarłych 

18.00 – +Leopolda Nowaka   
 

SCHOLA – KOMUNIKAT 
Najbliższa próba scholi – 28 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 

 
 


