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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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Będę Cię wielbił,  

Boże mój i Królu 

Pan jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 

stworzył. 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie 

Twoje dzieła 

i niech Cię błogosławią Twoi 

wyznawcy. 

Niech mówią o chwale Twojego 

królestwa 

i niech głoszą Twoją potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją 

potęgę 

i wspaniałość chwały Twojego 

królestwa. 

Królestwo Twoje królestwem 

wszystkich wieków, 

przez wszystkie pokolenia Twoje 

panowanie. 

 

 

Piąta Niedziela Wielkanocna  

15. maja A.D. 2022 
NR 19/2022 (1032) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski oi błogosławieństwo dla O. Tomasza Pawlukowskiego  
i O. Wojciecha Bartnickiego z okazji 9 rocznicy święceń kapłańskich. 

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 14, 21b-27) 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do 

Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając 

do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków 

trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w 

każdym Kościele wśród modlitw i postów 

ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w 

którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i 

przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do 

Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską 

Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które 

wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy 

Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich 

zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

Drugie czytanie (Ap 21, 1-5a) 

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo 

pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i 

morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem 

Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla 

swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący 

od tronu: "Oto przybytek Boga z ludźmi: i 

zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On 

będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką 

łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, 

ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy 

przeminęły". I rzekł Zasiadający na tronie: "Oto 

czynię wszystko nowe". 

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 

powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz 

uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. 

Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg 

uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go 

uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. 

Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom 

powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja 

idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie 

nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 

was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 

wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali”. 

 

Modlitwa za ojczyznę: 

Święty Andrzeju, 
Patronie trudnych czasów! 
Ty krzepiłeś Polaków 
w czasach wszelkiego zagrożenia. 
Oddajemy się Tobie w opiekę. 
Pomagaj nam wytrwać 
pośród wszystkich doświadczeń 
osobistych i społecznych. 
Wyjednaj nam łaskę 
Bożego pokoju i jedności, 
byśmy z rozwagą i ewangeliczną 

roztropnością 
umieli dostrzegać i oceniać 
sprawy własne i sprawy Narodu 
w świetle Ewangelii Chrystusa. 
Uproś nam odwagę działania, 
byśmy nie trwali w bezradności 
wobec zła, które nie ustaje. 
Niech nas napełnia Boża radość, 
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. 
Święty Andrzeju Bobolo, 
oręduj za nami u Pana. 
Amen. 

[https://bobola.jezuici.pl/sw-andrzej-bobola-

zyciorys/] 

Orędownik w niebie 
Święci wspierają nas w naszej ziemskiej 

pielgrzymce wiary swoją modlitwą i 

orędownictwem u Boga. Święty męczennik 

Andrzej Bobola po raz pierwszy przypomniał o tej 

swojej roli, objawiając się 16 kwietnia 1702 r. 

Tegoż to dnia rektor kolegium jezuitów w Pińsku, 

o. Marcin Godebski, udał się na spoczynek bardzo 

strapiony problemami bytowymi szkoły. Ukazał 

mu się wówczas ksiądz, który przedstawił się jako 

Andrzej Bobola. 

Postać, od której biła dziwna jasność, uczyniła 

ojcu Godebskiemu wyrzut, że nie szuka on 

pomocy i orędownictwa u swych współbraci 

zakonnych, którzy już są w niebie. Święty A. 

Bobola zapowiedział wtenczas, że weźmie pińskie 

kolegium w opiekę, gdy jego ciało zostanie 

odnalezione i przeniesione w oddzielne miejsce. 

„Odszukaj moje ciało. Bożą wolą jest bowiem, 

żebyś oddzielił mnie od innych” – powiedział 

wtedy o. Bobola. 

Nazajutrz ks. Godebski polecił odszukać trumnę 

ojca Andrzeja. Następnie przez dwa dni 

bezskutecznie przetrząsano kryptę zawaloną 

stosami trumien. 19 kwietnia zakrystian zeznał pod 

przysięgą, że ubiegłej nocy ukazał mu się Bobola, 

mówiąc: 

„Ciało moje znajduje się w ziemi, w rogu piwnicy, 

po lewej stronie: tam szukajcie, a znajdziecie”. 

Dzięki temu bardzo szybko udało się odnaleźć 

właściwą trumnę. Oczom zgromadzonych ukazało 

się wówczas zmaltretowane ciało męczennika. 

Rektor Godebski rozpoznał w zmarłym osobę, 

która nawiedziła go nocą. Wszystkich jednak 



ogarnęło zdumienie, gdyż ciało zmarłego było 

takie samo jak w chwili śmierci zakonnika: 

tkanki nie straciły elastyczności, krew zaś 

pokrywająca rany jakby dopiero co zakrzepła. 
Od tego dnia rozpoczął się kult męczennika. 

Tysiące pielgrzymów zaczęło przybywać do grobu 

o. Andrzeja, wypraszając za jego 

wstawiennictwem u Boga łaski nadzwyczajnych 

nawróceń oraz cudownych duchowych i 

fizycznych uzdrowień. 

Opiece Apostoła Polesia przypisano cudowne 

zachowanie mieszkańców Pińszczyzny od ciężkiej 

zarazy, która nawiedziła Polskę i Litwę w latach 

1709-1710. Szybko rozpoczęto w tamtym czasie 

starania o beatyfikację o. Boboli. Niestety, 

przerwały ją kasata zakonu jezuitów i rozbiory 

Polski. 

 

„Będę jej głównym patronem”! 
Po raz drugi św. Andrzej Bobola przypomniał o 

sobie w 1819 r. W wileńskim klasztorze przebywał 

wówczas o. Alojzy Korzeniewski, fizyk i 

kaznodzieja, prześladowany przez carskie władze. 

Ów dominikanin żywił szczególne nabożeństwo 

do o. Boboli. 

Pewnego dnia modlił się on do o. Andrzeja, 

zawierzając mu sprawę niepodległości Polski. 

Ujrzał wówczas męczennika, który polecił mu 

otworzyć okno. Ukazała się za nim rozległa 

równina. Ojciec Bobola objaśnił wówczas 

dominikaninowi, iż jest to ziemia pińska, na której 

oddał życie za wiarę. Następnie jezuita ukazał o. 

Alojzemu niezwykle zacięty bój, który toczyli 

żołnierze różnych narodowości. Bobola miał 

wówczas powiedzieć: 

„Gdy wojna, której masz obraz przed sobą, 

zakończy się pokojem, Polska zostanie 

odbudowana i ja zostanę uznany za jej 

głównego patrona”. 

Przepowiednia ta rozpowszechniła się z czasem 

wśród zniewolonego narodu polskiego. Dokładnie 

100 lat później, po traktacie wersalskim (1919 r.), 

proroctwo to się urzeczywistniło, kiedy 

niepodległość Polski stała się faktem. 

W 1826 r. wznowiono proces beatyfikacyjny 

Boboli. Spośród setek nadzwyczajnych łask 

otrzymanych za jego przyczyną wybrano trzy 

niepodważalne cuda; za cud uznano też doskonały 

stan zachowania zwłok męczennika. 

W 1853 r. Pius IX wyniósł o. Andrzeja Bobolę do 

grona błogosławionych. Ciało męczennika 

znajdowało się wówczas w Połocku, przewiezione 

tam z Pińska w obawie przed jego zniszczeniem 

przez prawosławnych bazylianów. 

Kult bł. Andrzeja Boboli szerzył się wtenczas 

także wśród wyznawców prawosławia. Ażeby to 

powstrzymać, w 1886 r. władze carskie wysłały do 

Połocka specjalną komisję, której zadaniem było 

zbadanie relikwii błogosławionego. Kiedy 

jednemu z komisarzy, naigrawającemu się z 

„polskich metod wyrabiania świętych”, spadła 

wówczas na głowę cegła, ciało męczennika 

pozostawiono w spokoju. 

W 1922 r. komunistyczne władze na Kremlu 

zaplanowały zamach na nienaruszone ciało bł. 

Andrzeja Boboli. Celem tegoż aktu agresji było 

udowodnienie, że cudownie zachowane ciało o. 

Andrzeja jest zwykłym „religijnym 

oszukaństwem”. 

Do połockiego kościoła wkroczyła wtedy komisja, 

która otworzyła trumnę z ciałem męczennika, 

podniosła relikwie i z siłą uderzyła nimi w 

posadzkę. Ku zaskoczeniu obecnych zwłoki o. 

Boboli się jednak nie rozsypały! 

Ostatecznie zdecydowano się na wywiezienie ciała 

bł. Andrzeja do Moskwy, gdzie ukryto je w 

gmachu Higienicznej Wystawy Ludowego 

Komisariatu Zdrowia. Odzyskali je watykańscy 

dyplomaci w zamian za dostawy zboża dla 

głodujących Rosjan, ale warunek oddania im 

relikwii był jeden: żeby ciało męczennika zostało 

przewiezione do Rzymu w największej tajemnicy i 

absolutnie nie przez Polskę… 

 

Świętujmy z parami i z Ojcami 
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 Pauliny i Jakuba Abramów świętujących 15. 

maja swą 12. rocznicę ślubu, dla Honoraty i 

Andrzeja Tyrajskich świętujących 17. maja swą 

53. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

Ponadto, w tym tygodniu dziękujemy Panu Bogu za 

kolejne lata kapłaństwa Naszych drogich Ojców i 

modląc się za nich prosimy o wszelkie łaski i 

błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i obfite 

owoce ich posługi duszpasterskiej. Tak zatem w 

dniu 18 maja dziękujemy za 9 lat kapłaństwa 

Ojca Tomasza Pawlukowskiego oraz Ojca 

Wojciecha Bartnickiego, a w dniu 22 maja za 29 

lat kapłaństwa Ojca Bogusława Śmierciaka i 12 

lat kapłństwa Ojca Mateusza Czerwińskiego. 

Święty Janie Mario Vianney’u  - módl się za 

nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 



V Niedziela Wielkanocna – 15.05.2022 r. 
1. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. 

2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto 

Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Niech 

jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym 

małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie. 

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica 

urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, 

aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego 

Rodaka. 

4. Zbiórka LSO w sobotę o godz. 12.00. 

5. Za tydzień w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 

12.00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny ku 

czci NMP Wspomożycielki Wiernych. 

6. Msza Święta w rocznicę I Komunii Świętej 

odbędzie się za tydzień w niedzielę 22 maja o godz. 

12.00. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz 

opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych. 

8. Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych 

zmarłych Parafian: śp. Andrzeja Tyrajskiego z ul. 

Księskiej, śp. Bogdana Fedorczaka z ul. 

Starodworskiej, śp. Wojciecha Dziurę z ul. 

Opolskiej, śp. Stanisława Pacyka z ul. Świątnickiej, 

śp. Henryka Stasiaka z ul. Czechowickiej, którego 

pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 16 maja o 

godz. 14.00. Wieczny odpoczynek…  

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

INTENCJE MSZALNE 15.- 22.05.2022r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 16.05  

08.00 – +Teresę Danielczuk – 30 dzień po śm. 

12.00 – Pogrzeb: śp. Witold Golis 

14.00 – Pogrzeb: śp. Henryk Stasiak l. 84 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

WTOREK 17.05  

08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka  

18.00 – W int. małżeństw starających się 

bezskutecznie o poczęcie dziecka aby Bóg 

pobłogosławił ich pragnienie rodzicielstwa   

ŚRODA 18.05  

08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – ++Agnieszkę Krisłaty – 4 rocz. śm., 

Felicjana Szymankiewicza 

18.00 – W int. dziękczynnej za wszelkie łaski z 

prośbą o bł. Boże oraz obfitość Darów Ducha 

Świętego dla Adama 

CZWARTEK 19.05 

08.00 – +Halinę Kierską – 30 dzień po śm. 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka  

18.00 – +Zdzisława (m) Gałązka – 1 rocz. śm. 

PIĄTEK 20.05   

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

18.00 – +Stanisławę (k) Skomorowską – 7 rocz. śm. 

SOBOTA 21.05  

08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

DPS 10.00 –  

18.00 – ++Stanisławę (k), Zdzisława (m), Henryka 

(m) Zawada 

18.00 – +Ottona Czuchrowskiego  

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 22.05 

ODPUST PARAFIALNY 

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Z okazji ur. Bogdana w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i 

opiekę MB 

10.30 – Z okazji 15 rocz. ur. Tomasza Magdaleny w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o Dary Ducha 

Świętego oraz o bł. Boże 

10.30 – Z okazji 1 rocz. ur. Marceliny w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 

Rodziny  

12.00 – Z okazji ur. Zosi i Karola w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 

całej Rodziny 

12.00 – Rocznica Komunii Świętej   

Trestno 16.00 – +Eugenię Ryling – 28 rocz. śm. 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

 

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 

 
 

 


