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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)

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

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

My ludem Pana
i Jego owcami
Wykrzykujcie na cześć Pana
wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem,
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego
pastwiska,
W Jego bramy wstępujcie z
dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.

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

Pierwsze czytanie (Dz 13,14.43-52)
W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez
Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w
dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów
i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i
Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić
ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat
zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa
Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich
zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co
mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli
odważnie: ”Należało głosić słowo Boże najpierw
wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie
się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się
do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan:
”Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był
zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie, słysząc
to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a
wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego,
uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym
kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe
kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali
prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze
swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z

Litania do św. Damiana De Veuster
http://www.parafia-staralomnica.pl/sw-damian-deveuster-sscc-12603
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad
nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Święty Damianie de Vester, módl się za nami.
Święty Damianie, chwało Kościoła w Belgii, módl
się za nami.
Święty Damianie, w młodości pragnący
kapłaństwa, módl się za nami.
Święty Damianie, gorliwy czcicielu Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi, módl się za nami.
Święty Damianie, święty misjonarzu, módl się za
nami.
Święty Damianie, ojcze trędowatych, módl się za
nami.
Święty Damianie, bezkompromisowy świadku
wiary, módl się za nami.
Święty Damianie, żyjący w zapomnieniu o sobie,
módl się za nami.
Święty Damianie, całkowicie oddany swym
chorym, módl się za nami.

nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało
wesele i Duch Święty.
Drugie czytanie (Ap 7,9.14b-I7)
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt
policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń,
ludów i języków, stojących przed tronem i
Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich
palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci,
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali
swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są
przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu
oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie
rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani
nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani
żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód
życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.
Ewangelia (J 10,27-30)
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je
dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może
ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy”.
Święty Damianie, miłośniku pokoju, módl się za
nami.
Święty Damianie, dobry pasterzu, dający życie za
owce, módl się za nami.
Święty Damianie, cierpliwy i wytrwały
kierowniku dusz, módl się za nami.
Święty Damianie, odważny lekarzu, módl się za
nami.
Święty Damianie, wykorzystujący swe talenty dla
dobra chorych, módl się za nami.
Święty Damianie, świadku nadziei życia
wiecznego, módl się za nami.
Święty Damianie, siewco ziaren królestwa Bożego
na ziemi, módl się za nami.
Święty Damianie, cierpieniem dopełniający swą
misję, módl się za nami.
Święty Damianie, przykładny zakonniku, módl się
za nami.
Święty Damianie, napełniony heroiczną miłością,
módl się za nami.
Święty Damianie, przewodniku na drogach wiary,
módl się za nami.
Święty Damianie, wspomożycielu u Boga, módl
się za nami.
Abyśmy wzrastali w miłości, którą Chrystus
uczynił największym przykazaniem, módl się za
nami.
Abyśmy pielęgnowali w sobie ducha służby i
poświęcenia sprawom Bożym, módl się za nami.
Abyśmy nieśli Ewangelię ubogim, módl się za
nami.

Abyśmy unikali grzechu niczym trądu, módl się za
nami.
Abyśmy postępowali w świętości poprzez dzieła
miłosierdzia, módl się za nami.
Abyśmy wiarę w sercach ustrzegli, módl się za
nami.
Abyśmy Maryję i Jezusa jak ty miłowali, módl się
za nami.
Abyśmy Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi
zawierzali siebie, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Święty ojcze Damianie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący i wieczny Boże, Ty uzdalniasz
ludzi do heroicznej miłości, przez wstawiennictwo
Świętego ojca Damiana de Veuster, który życie
swe oddał posłudze trędowatym i jak Chrystus
uczynił dla nich dar z samego siebie, prosimy
odnów w nas miłość i wzbudź nadzieję, byśmy
zdążając do nieba, innych pociągali ku Tobie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Stop urządzeniom
małych dzieci

ekranowym

dla

„Ekrany nie wspierają rozwoju mowy. Ekrany nie
uczą dziecka nawiązywania relacji. Ekrany
negatywnie wpływają na zachowanie dziecka” –
czytamy na profilu „Neurologopeda” w mediach
społecznościowych. Wpis jest alarmujący.
Na
profilu
„Neurologopeda”
w
mediach
społecznościowych pojawił się kolejny apel o
ograniczenie
urządzeń
ekranowych
małym
dzieciom. Specjalistka tłumaczy, jak zły mają one
wpływ na maluszki. Prosi rodziców, aby wyłączyli
maluchom urządzenia ekranowe i grające zabawki.
„Drogi Rodzicu, mów do dziecka tak, aby widział
twarz. Baw się z dzieckiem, bo zabawa ma moc. Daj
dziecku farby, klocki, książeczki... Wygłupiaj się z
dzieckiem” – czytamy na profilu „Neurologopeda”.
Każde dziecko uczy się przez naśladowanie i
doświadczanie. „Ważne jest nawiązywanie relacji z
drugim człowiekiem. Ogromnie ważna jest
komunikacja!” – tłumaczy specjalistka, która
prowadzi ten profil. „Ekrany nie wspierają rozwoju
mowy. Ekrany nie uczą dziecka nawiązywania
relacji. Ekrany negatywnie wpływają na zachowanie
dziecka” – dodaje.
Ubolewa też nad tym, że do niektórych rodziców nie
docierają żadne argumenty, a potem przychodzą na

konsultacje, kiedy pojawiają się naprawdę poważne
problemy. Podaje przykład, jak jeden rodzic pojawił
się z dwuletnim maluszkiem na konsultacji.
Maluszek nie mówi, nie akceptuje słowa „nie”,
ogląda zabawki, ale nic z nimi nie robi. W pewnym
momencie pada zdanie rodzica: „Dam na chwilę
bajkę na telefonie, wtedy będzie spokojny, bardzo
się skupia na bajkach od małego...” i specjalistka już
wszystko wie. Po chwili słyszy dalszy ciąg
wypowiedzi,
której
mogła
się
już
spodziewać: „Tylko później ciężko zabrać, bo
bardzo płacze”. Co pozostaje? Odstawienie ekranu i
konsultacja z psychologiem.
Wielu problemom da się zapobiec, jeśli rodzice będą
zachowywać rozsądek. „W każdym tygodniu trafia
do mnie na konsultacje przynajmniej jedno
przestymulowane, przebodźcowane dziecko poniżej
4 roku życia. Dziecko, które nie radzi sobie z
emocjami, dziecko, które się nie komunikuje.
Czasem nie mam siły walczyć, ale muszę to robić z
miłości do dzieci” – czytamy na profilu
neurologopedy.
Z tym apelem utożsamia się coraz więcej osób.
Ostatnio w sieci widać coraz więcej podobnych
postów, które próbują przekonać do tego, aby
maluszki nie korzystały z urządzeń. Przyjdzie na to
czas...
źródło: facebook.com/Neurologopeda

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 Marii i Tadeusza Nowaków świętujących 14.
maja swą 61. rocznicę ślubu, dla Pauliny i Jakuba
Abramów świętujących 15. maja swą 12. rocznicę
ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkanocna – 08.05.2022 r.
1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą
nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza.
Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o
Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa
Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło
głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów
świętych.
2. W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii odbędzie
się Uroczystość I Komunii Świętej 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.
3. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30.
4. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza
naszego kościoła.
5. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego
Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na
przypadającą niedzielę wielkanocną.
6. We wtorek 10 maja wspominamy św. Damiana
de Veuster. Msza Święta ku czci Świętego o godz.
08.00 i 18.00.
7. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania II roku
formacji, odbędzie się 12 maja w czwartek o godz.
19.00 w salce parafialnej.
8. W piątek, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę
Bożą Fatimską. Rozpoczynamy w naszej parafii Dni
Fatimskie, które będziemy obchodzić każdego 13
dnia miesiąca do października. Porządek Dnia
Fatimskiego:
 Godz. 08.00 – Msza Święta
 Godz. 12.00 – Msza Święta w int. Chorych.
 Po Eucharystii Różaniec oraz Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
 Godz. 19.00 – Nabożeństwo Fatimskie z litanią
Loretańską
 Godz. 19.30 – Msza Święta z procesją wokół
kościoła
Proszę przynieść ze sobą świece.
9. Mszy Świętej o godz. 18.00 tego dnia nie będzie.
10.
W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macieja
Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po
śmierci Judasza.
11.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego
tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu
codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże
natchnienia.

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego
tygodnia - Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 8.- 15.05.2022r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.05
07.00 – Greg. +Krzysztofa 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
PONIEDZIAŁEK 09.05

08.00 – +Teresę Danielczuk (od rodz. Szotów i
Otrębów)
18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka
WTOREK 10.05 Wspomnienie św.
Damiana de Veuster
08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka
18.00 – ++Rodziców Wojciecha, Władysławę,
Adama, Katarzynę, brata Jana oraz ++z rodz. Bąków
i Lesieckich
ŚRODA 11.05
08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 – O łaskę zdrowia fizycznego, psychicznego i
duchowego dla całej Rodziny Czerniawskich
CZWARTEK 12.05
08.00 –
18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka
18.00 – +Helenę Bukową – 30 dzień po pogrzebie
PIĄTEK 13.05 Dzień Fatimski
08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka
12.00 – Za chorych
19.30 – ++Krzysztofa, Lecha oraz ++Rodziców z
obu stron
19.30 – ++Stefana (m) Zająca – 1 rocz. śm.,
Franciszka (m), Stefanię i Henryka Czyżewskich
19.30 – +Mariusza
SOBOTA 14.05
08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka
DPS 10.00 –
18.00 – ++Zofię, Antoniego, Stanisława (m) oraz
++z rodz.
18.00 – +Jana Sikorskiego – 18 rocz. śm.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05
07.00 – ++Zofię, Mieczysława (m) Stefanowiczów
09.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka
10.30 – Z okazji ur. Tomasza w podziękowaniu za
otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, bł. Boże i
opiekę MB
12.00 – ++Bronisławę i Eugeniusza Dąbrowskich
12.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Alicji, kolejnej rocz. ur.
Iwony i Gabrysi w podziękowaniu za Dar Życia z
prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej
Rodziny
Trestno 16.00 – Za Parafian
18.00 – ++Mirosława (m), Helenę, Tadeusza Nowak
oraz ++z rodz. Nowaków i Bruderów

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

