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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 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Z
m

a
rtw

ych
w

sta
ł C

h
rystu

s, k
tó

ry w
szystk

o
 stw

o
rzył i zlito

w
a

ł się n
a
d

 lu
d

źm
i. 

Sławię Cię, Panie,  

bo mnie wybawiłeś 

Sławię Cię, Panie, bo mnie 

wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom 

naśmiewać się ze mnie. 

Panie, mój Boże, z krainy 

umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród 

schodzących do grobu. 

Śpiewajcie psalm wszyscy 

miłujący Pana 

i pamiętajcie o Jego świętości. 

Gniew Jego bowiem trwa tylko 

przez chwilę, 

a Jego łaska przez całe życie. 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się 

nade mną, 

Panie, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny 

lament, 

Boże mój i Panie, będę Cię sławił 

na wieki. 

Trzecia Niedziela Wielkanocna  

1. maja A.D. 2022 
NR 17/2022 (1030) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie dla śp. Jana. 
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 5,27b-32.40b-41) 

Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy wam 

surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto 

napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć 

na nas krew tego człowieka?”. Odpowiedział Piotr i 

Apostołowie: ”Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. 

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego 

straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go 

na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać 

Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy 

temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego 

Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni”. I zabronili 

Apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. 

A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że 

stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. 

Drugie czytanie (Ap 5,11-14) 

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła 

tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady 

miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: 

”Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i 

mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”. 

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i 

pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, 

usłyszałem, jak mówiło: ”Siedzącemu na tronie i 

Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na 

wieki wieków”. A czworo Zwierząt mówiło: ”Amen”. 

Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

Ewangelia (J 21,1-19) 

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. 

A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, 

Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 

Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z 

Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę 

łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z 

tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic 

nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na 

brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 

Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie 

nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On 

rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie 

łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu 

mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 

więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To 

jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, 

przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem 

prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów 

dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od 

brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu 

łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na 

ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł 

do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście 

teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na 

brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 

pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości 

sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: 

”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie 

odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo 

wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął 

chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, 

jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 

zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus 

do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: 

„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do 

niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział 

do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” 

Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. 

Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po 

raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz 

Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 

powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: 

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. 

Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, 

zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 

opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 

się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 

opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To 

powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi 

Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź 

za Mną!” 
 

Dlaczego Maryję nazywamy Królową 

Polski? 
„Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich 

dzisiaj obieram” - tymi słowami król Jan Kazimierz w 

1656 roku oficjalnie nadał Maryi tytuł Królowej 

Polski. Ale to nie pierwszy raz, gdy Maryję nazwano 

Królową naszego kraju. Tytuł ten ma swoje początki 

już w drugiej połowie XVI wieku…  

Matka Boża objawia się jezuicie 
Za panowania króla Zygmunta III Wazy miało miejsce 

wydarzenie, o którym dziś już mało kto mówi. Żył 

wówczas w Neapolu o. Juliusz Mancinelli, jezuita 

sławny ze swej świętości. Odznaczał się wielkim 

nabożeństwem do Niepokalanej i polskich świętych, a 

zwłaszcza św. Stanisława biskupa i św. Stanisława 

Kostki. 

Jako że był wielkim misjonarzem modlił się często za 

Polskę i wspierał finansowo dzieła charytatywne w 

naszym kraju.  

Pewnego sierpniowego dnia w 1608 roku, gdy o. Juliusz 

był zatopiony w modlitwie, ukazała się mu 

Niepokalana Dziewica z Dzieciątkiem Jezus na ręku, a 

u Jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. Jezuita 

pozdrowił Maryję najpiękniej jak potrafił, na co Ona 

odpowiedziała: 

„A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz?  

Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań 

zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają 

jego synowie”. 

Maryja o. Juliuszowi ukazała się trzykrotnie. Za drugim 

razem, gdy ten przebywał w Polsce, już sama 

przedstawiła się jako „Królowa Polski”:  

„Jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, 

który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za 

nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie,  

a ja będę Ci zawsze, tak jak teraz, miłościwa”  

– powiedziała, ukazując się jezuicie w olśniewającym 

majestacie.  

Orędzie Mancinellego zyskuje sławę w 

Rzeczpospolitej 



Wiadomość o objawieniu dotarła do króla Zygmunta III 

Wazy i do całego narodu. Jak łatwo się domyślić, 

entuzjazm w naszej Ojczyźnie był niewypowiedziany. 

Orędzie Mancinellego zyskało w Rzeczpospolitej wielu 

zwolenników. Wśród nich był m.in. kanclerz wielki 

litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł. Wydał on nawet, 

cieszącą się dużą popularnością, książkę pt.: Dyskurs 

nabożny z kilku słów wzięty o wysławieniu Najświętszej 

Panny Bogurodzicy Maryi.  

W latach trzydziestych XVII wieku syn Zygmunta III 

Wazy – król Władysław IV, chcąc podkreślić władzę 

królewską Maryi, ofiarował złote korony na Obraz 

Jasnogórski. Korony te miały zamknięty kształt, co miało 

symbolizować niezawisły charakter władzy.  

W roku 1640 ks. Szymon Starowski w dziele Diva 

Claramontana napisał, że ikonograficznym 

przedstawieniem Królowej Polski jest Jasnogórski Obraz. 

Jednak, aby rzeczywiście uznać właśnie ten wizerunek 

jako najbardziej odpowiedni do tytułu Królowej Polski 

potrzebna była oficjalna decyzja króla.  

Śluby króla Jana Kazimierza 
Decyzję o tym, by Maryi nadać oficjalny tytuł Królowej 

Polski podjął Jan Kazimierz. A było to w grudniu 

1655 roku, gdy obrona Jasnej Góry okazała się punktem 

zwrotnym w przebiegu kampanii szwedzkiej. Ponad trzy 

miesiące później, 1 kwietnia 1656 roku, polski władca, 

w katedrze lwowskiej, obrał Najświętszą Maryję 

Pannę Królową Polski.  
„Wielka Boga-Człowieka Matko i Przeczysta Panno! Ja, 

Jan Kazimierz, z łaski Twego Syna Króla Królów, Pana 

mojego i z Twojej łaski król, u stóp Twoich 

najświętszych na kolana padając, obieram Cię dzisiaj za 

Patronkę moją i moich państw Królową, i polecam 

Twojej szczególnej opiece a obronie siebie samego i 

moje Królestwo Polskie z Księstwami… jako też 

wojska… i wszystek mój lud…” – brzmiały słowa króla. 

To uroczyste ślubowanie stanowiło formę elekcji. Jego 

odpis wysłano do Rzymu. Jan Kazimierz tym samym 

uznał, że najskuteczniejszym sposobem ratowania 

ojczyzny jest oddanie władzy Maryi.  

Koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
Od ślubów Jana Kazimierza w naszym kraju coraz 

wyraźniej było widać oznaki królowania Maryi. W 

narodzie pogłębiało się zrozumienie Jej godności i 

wzrastał kult. Wtedy to w Zakonie Paulinów narodziło 

się pragnienie, by na skronie Matki Bożej Jasnogórskiej 

nałożyć korony. Nie wiedzieli jednak, czy to w ogóle 

możliwe, gdyż  do tej pory żaden obraz poza granicami 

Rzymu nie był ukoronowany. Wysłali więc stosowne 

pismo do papieża Klemensa XI. W 1716 roku papież 

Klemens XI zezwolił na wyróżnienie Jasnogórskiego 

Obrazu w ten szczególny sposób, a kilka miesięcy 

później wysłał do Polski poświęcone korony. 

Uroczysta koronacja odbyła się 8 września 1717 

roku, a dokonał jej biskup Krzysztof Jan Szembek w 

obecności 200-tysięcznej rzeszy wiernych. Było to 

wydarzenie ogromnej rangi. Po raz pierwszy w historii 

Kościoła katolickiego koronacji dokonano poza 

Wiecznym Miastem. Celebracja jasnogórska przerodziła 

się w kilkudniowe, narodowe rekolekcje.  

Właśnie od tego wydarzenia Jasna Góra stała się 

tronem Królowej Polski.  

Karolina Dróżdż-Kołacińska 

[https://www.ksiegarniajasnagora.pl/n54,dlaczego-

maryje-nazywamy-krolowa-polski] 

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 Marzeny i Michała Malugów świętujących 3. 

maja swą 14. rocznicę ślubu, dla Magdaleny i 

Macieja Kobusińskich świętujących 3. maja swą 4. 

rocznicę ślubu, dla Abby i Witolda Nowakwskich 

świętujących 4. maja swą 3. rocznicę ślubu, dla 

Lucyny i Jarosława Ostańskich świętujących 5. 

maja swą 21. rocznicę ślubu,. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III Niedziela Wielkanocna – 01.05.2022 r. 
1. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny 

Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To 

zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego.  

2. Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą 

wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby 

podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się 

również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących 

pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt 

swoim bliskim. 

3. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. 

4. Od dziś 1 maja rozpoczynamy Nowennę do św. 

Damiana, połączoną z nabożeństwem majowym. 

5. Zjazd LSO wraz z rodzicami w dzisiejszą niedzielę do 

godz. 17.00 w klasztorze w Polanicy Zdrój. 

6. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień 

Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych 

rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie 

zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej. 

7. We wtorek, 3 maja, przypada Uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej 

Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze 

Święte w naszej świątyni będą sprawowane jak w każdą 

niedzielę. Zapraszamy szczególnie na godz. 12.00 na 

Msze Świętą, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski 

wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, 

szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku. 

8. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa po 

Mszy Świętej o godz. 08.00. Po Mszy Świętej wieczornej 

- zmiana tajemnic różańcowych. 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji nowych 

powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych po Mszy 

Świętej o godz. 08.00. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy od godz. 21.00 do 22.00.  



 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. 

9. Próba dzieci komunijnych wraz z Rodzicami w środę 

4 maja: klasy 3a i 3b o godz. 18.40, klasa 3c i dzieci 

spoza Szkoły 99 o godz. 19.45.  

10. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania II roku formacji, odbędzie się 

5 maja w czwartek o godz. 19.00 w salce parafialnej.  

11. Sprzątanie kościoła przez Rodziców dzieci 

komunijnych w piątek o godz. 19.00. 

12. Spowiedź dzieci komunijnych w sobotę 7 maja od 

godz. 09.00 do godz. 10.00. 

13. Serdecznie zapraszamy na 19. Festyn parafialny 

„Damian dziś”, który odbędzie się w sobotę, 7 maja. 

Rozpoczynamy Mszą Świętą sprawowaną o godz. 12.00, 

pod przewodnictwem bp. Macieja Małygi. Po Eucharystii 

przewidziane są różne atrakcje dla dzieci i dorosłych, 

m.in. koncert zespołu N.O.E. Zakończenie festynu około 

godz. 17.00. 

14. Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii 

odbędzie się za tydzień w niedzielę 8 maja na Mszach 

Świętych o godz. 10.00 i 12.00. Mszy Świętej o godz. 

10.30 nie będzie. Bardzo proszę Parafian i Gości, którzy 

nie uczestniczą w uroczystości komunijnej aby wybrać 

inną godzinę Mszy Świętej.   

15. W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta 

niedziela Wielkanocy, nazywana popularnie Niedzielą 

Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny 

jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. 

16. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na remont 

wnętrza naszego kościoła. 

17. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy nieustannego doświadczania mocy Bożego 

słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli. 

18. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych śp. 

Bolesława Liniewicza z ul. Chorzowskiej, śp. Jana 

Błaszaka z Mokrego Dworu, którego pogrzeb odbędzie 

się w poniedziałek o godz. 12.00, śp. Annę 

Namysłowska-Burak z ul. Katowickiej, której pogrzeb 

odbędzie się w środę o godz. 13.20 na Osobowicach. 

Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam:  

 2 maja – Święty Atanazy (295-373), biskup i doktor 

Kościoła; 

 4 maja – Święty Florian (III/IV w.), męczennik, 

patron hutników i strażaków; 

 6 maja – Święci Apostołowie Filip i Jakub, najbliżsi 

uczniowie i świadkowie działalności Jezusa.  

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 1.- 8.05.2022r. 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 01.05  
07.00 – Greg. +Krzysztofa 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     

PONIEDZIAŁEK 02.05  

08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka  

12.00 – Pogrzeb: śp. Jan Błaszak l. 65 

18.00 – +Stefana – 10 rocz. śm. 

WTOREK 03.05 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

KRÓLOWEJ POLSKI 

07.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 

Stanisława (m) oraz ++z rodz. 

09.00 – +Mariusza 

10.30 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

12.00 – W int. Naszej Ojczyzny 

Trestno 16.00 – 

18.00 – Z okazji 14 rocz. ślubu Marzeny i Michała w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże 

ŚRODA 04.05  

08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

13.20 – Pogrzeb (Osobowice): śp. Anna 

Namysłowska-Burak l. 97 

18.00 – Nowenna do św. Józefa  

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

żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych 

CZWARTEK 05.05 

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka  

18.00 – +Agatę Biernat – 30 dzień po śm. 

PIĄTEK 06.05   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

18.00 – +Czesławę Dybizbańską – 30 dzień po śm. 

SOBOTA 07.05  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 –  

12.00 – W int. ku czci św. o. Damiana de Veuster 

SSCC 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

18.00 – Z okazji 20 rocz. ur. Sebastiana w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB dla całej Rodziny Żygadło 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.05  

07.00 – Greg. +Grzegorza Szymczaka 

09.00 – O szczęśliwą zamianę mieszkania dla Sylwii i 

Tomasza oraz opiekę MB dla nich 

09.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Nikodema w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB 

10.00 – I Komunia Święta 

12.00 – I Komunia Święta  

Trestno 16.00 – +Henryka (m) Wilka – 9 rocz. śm. 

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony 

18.00 – Za Parafian  

 


