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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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Pan wśród radości  

wstępuje do nieba 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 

bo Pan Najwyższy straszliwy, 

jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

Bóg wstępuje wśród radosnych 

okrzyków, 

Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 

śpiewajcie Królowi naszemu, 

śpiewajcie. 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 

hymn zaśpiewajcie 

Bóg króluje nad narodami, 

Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

29. maja A.D. 2022 
NR 21/2022 (1034) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O obfite owoce VI Parafialnej Oktawy Małżeńskiej. 
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 1,1-11) 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co 

Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym 

udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, 

których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: 

ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o 

królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał 

im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 

Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 

Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym 

czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział 

im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec 

ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 

Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce 

ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w 

górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 

uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 

szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i 

wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 

wstępującego do nieba”. 

Drugie czytanie (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23) 

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 

ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do 

samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed 

obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał 

ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do 

świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku 

musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A 

tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, 

aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak 

postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak 

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia 

grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 

grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca 

Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował 

drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało 

swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad 

domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą 

pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła 

świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy 

się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny 

jest zaufania Ten, który dał obietnicę. 

Ewangelia (Łk 24,46-53) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 

narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 

świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego 

Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 

uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich 

ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A 

kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 

uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z 

wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale 

przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 
 

Beatyfikacja sióstr elżbietanek 
11 czerwca w katedrze wrocławskiej odbędzie się 

beatyfikacja 10 sióstr elżbietanek, brutalnie 

skrzywdzonych i zamordowanych przez żołnierzy armii 

czerwonej. Z tej okazji w Hali Stulecia we Wrocławiu o 

godz. 18:30 odbędzie się muzyczne uwielbienie z 

modlitwą uzdrowienia, którą poprowadzą ks. Teodor 

Sawielewicz oraz Jakub Tomalak z wspaniałymi 

wokalistami, znanymi z polskiej sceny chrześcijańskiej. 

Darmowe wejściówki na muzyczny wieczór, 

wypełniony modlitwą są do odebrania u ss. elżbietanek 

na św. Józefa 1/3 we Wrocławiu lub internetowo na 

www.wiernemilosci.pl (lub w zakrystii po Mszy Świętej) 
 Zachęcamy do wzięcia udziału w tym pięknym, 

diecezjalnym wydarzeniu. 

  Siostry Elżbietanki 

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 Anny i Łukasza Juraszów świętujących 30. maja 

swą 13. rocznicę ślubu, dla Patrycji i Łukasza 

Mazuraków świętujących 30. maja swą 4. rocznicę 

ślubu dla Pauliny i Piotra Kasprzyków oraz Yean Lee 

i Macieja Dzików świętujących 3. czerwca swą 5. 

rocznicę ślubu, dla Honoraty i Grzegorza Roguskich 

świętujących 3. czerwca swą 1. rocznicę ślubu, dla 

Marty i Adriana Żarczyńskich świętujących 4. czerwca 

swą 6. 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 w dniu 1 czerwca za 

37 lat kapłaństwa Ojca Kazimierza Papciaka. 
Święty Janie Mario Vianney’u  - módl się za nami. 

VI. Parafialna Oktawa Małżeńska już trwa 
Enrichetta Beltrame-Quattrocchi, 

córka pierwszej błogosławionej pary 

małżeńskiej – Marii i Alojzego, z 

mocą napominała: „Bisogna 

testimoniare!” (Trzeba dać 

świadectwo!). 

Tak oto rozpoczęliśmy naszą kolejną 

Parafialną Oktawę Małżeńską, w załączniku do gazetki 

można znaleźć szczegółowy program oraz przybliżenie 

tych wydarzeń, które czekają nas w tym tygodniu. 

Podobnie , jak co roku – kwiaciarnia przy pętli 

tramwajowej oferuje 20% zniżki dla każdego pana, 

który zakupi „kwiaty dla ukochanej  żony”. 
Warunkiem jest właśnie wypowiedzenie tych słów, to też 

jest dawanie świadectwa naszej małżeńskiej miłości. 

Małżeństwo nie jest tylko życiowym epizodem, który 

można zakończyć w dowolnym momencie – ono trwa od 

http://www.wiernemilosci.pl/


momentu zawarcia do ostatniego oddechu. Ono jest 

szansą i zadaniem, jest drogą do zbawienia, jest 

zobowiązaniem do dawania świadectwa!! 

Serdecznie zapraszamy!!! 

 

Chrońmy dzieci przed brzydotą. Pamiętajmy 

o tym przed dniem dziecka 
Zabawki inspirowane potworami i fantastyką grozy, 

przerażające i paskudne gadżety, przemoc, śmierć, 

krew i zło – taki „zestaw rozrywkowy” tworzony jest 

dziś z myślą o… dzieciach. Jako wzmacniacz 

przekazu stosowane są „bajki” – te współczesne 

zapewne niegdyś zostałyby schowane na półce 

z napisem „horror”. A co na to dorośli? Ta 

odpowiedzialna część chroni milusińskich przed tego 

typu treściami. Inni nie zwracają na nie uwagi, 

a kolejni podsycają zainteresowanie dzieci makabrą, 

bo przecież to „nic takiego”, przecież to zabawki, 

a więc są tworzone dla dzieci. Naprawdę?  
Paskudnych pluszaków, lalek, gadżetów i treści nie 

brakuje na rynku „zabawek”. Trzeba zauważyć, że 

szczególny wylew „ohydy dla dzieci” jest związany 

z Halloween. To w tym czasie na rynku pojawiają się 

takie gadżety jak ciastka w kształcie obciętych palców, 

szponów, parówki – mumie, słodkości z nagrobkami, 

wyłupane z oczodołów gałki oczne na patyku… Ale i na 

co dzień „przyjacielem dziecka” stają się szkaradne 

maskotki, a nawet sztuczne ekskrementy, lalki-zombie… 

Taka zabawa nie może pozostać bez wpływu na dzieci.  

Relatywizm sumienia 
Jako kochający rodzice, dziadkowie, wujkowie, 

chrzestni… jako – tak po prostu – odpowiedzialni 

dorośli, winniśmy mieć na uwadze dobro dzieci, a tym 

samym przekazywać im to, co dla nich najlepsze. 

Niewątpliwie prawda, dobro i piękno to właściwy 

wyznacznik przy wyborze wystroju dziecięcego pokoju, 

doboru szkolnych gadżetów, książek i zabawek. Niestety, 

współczesny świat kreuje modę na szkaradztwo. Młodzi 

chłoną przerażające treści… Brzydota i paskudztwo 

w ofercie jest przez cały rok. A gdzie wtedy są dorośli!? 

Kogo chcemy tak wychować? Po co dziecku oswajanie 

z magią, śmiercią, rozkładającym się ludzkim ciałem?  

Psychologowie biją na alarm. Bo trywializacja zagrożeń 

płynących za takimi praktykami jest ogromna. 

Sprzedajemy bowiem dzieciom wypaczony pogląd 

o świecie nadprzyrodzonym. Nie ma w nim miejsca dla 

Boga, prawdy i piękna. Są wiedźmy, zombie, duchy, 

z którymi można się „świetnie” pobawić. Jak podkreśla 

psycholog, Bogna Białecka, w rezultacie pozostaje 

wrażenie, że świat okultyzmu, spirytyzmu i magii jest 

bezpieczny i przyjazny człowiekowi. A tak nie jest!  

Specjaliści zwracają też uwagę na to, jaką wartość niosą 

ze sobą zabawy podsuwane najmłodszym – co z nich 

dzieci wynoszą, czego się uczą? Czy zatem wymuszanie 

cukierków z okazji Halloween pod – z pozoru – niewinną 

groźbą psikusa, to kreowanie właściwych postaw 

u dzieci? Tak często następuje pomieszanie w systemie 

wartości – zło pojmowane jest jako dobro, a co gorsza, to 

zło bywa nagradzane! Tak kształtuje się relatywizm 

sumienia.  

Zamach na estetykę  

W nasze życie wkrada się „codzienna moda” – na podarte 

ubrania, upiorne gadżety, oswajanie ze śmiercią. To 

zamach na estetykę. A – jak przypomina wspomniana 

pani psycholog – chwila, w której dzieci uważają szmaty 

za ładne to moment, w którym zostało w nich zabite 

naturalne wyczulenie na piękno.  

Przy okazji w formie zabawy sprzedawany bywa 

okultyzm. Stąd pytanie nie o to, czy te zabawy są 

właściwe i mądre, ale czy są one dla dzieci bezpieczne!  

Ks. Sławomir Kostrzewa na łamach dwumiesięcznika 

„Polonia Christiana” (nr 35) zauważył, że od dłuższego 

czasu zauważamy kontrowersyjne działania producentów 

odzieży, polegające na umieszczaniu na dziecięcych 

ubrankach symboliki i motywów odwołujących się do 

kultury śmierci. Sklepy odzieżowe zalewają towary 

upstrzone motywami czaszek, śmierci, krwi, zabójstw, 

przemocy, satanizmu bądź subkultur związanych z kultem 

ciemności i śmierci. Zaskakują próby łączenia przestrzeni 

z dwóch diametralnie przeciwnych biegunów: przestrzeni 

dzieciństwa i śmierci; przestrzeni beztroski, radości 

i afirmacji rozwijającego się życia z przestrzenią 

cierpienia i umierania.  

To nic innego, jak okradanie dzieci z radości i nadziei. 

Czy „przemysł odzieżowy” ma tego świadomość? Cóż, 

tam liczą się tylko dochody, a tworzona oferta nie bierze 

pod uwagę kwestii moralnych. A o ile znaczna część 

treści umieszczanych na ubraniach jest moralnie 

obojętna dla użytkownika, o tyle pewne treści, znaki 

i symbole wpływają na rozwój człowieka, jego psychikę 

i moralność – zauważa kapłan.  

Zwraca też uwagę, że oswajanie dzieci z motywami 

śmierci odbiera im nadzieję, radość, beztroskę i poczucie 

bezpieczeństwa. Obecność tych uczuć jest niezbędna dla 

prawidłowego rozwoju psychiki dziecka i jego 

duchowości. Ich brak połączony z epatowaniem 

symboliką demoniczną lub turpistyczną to wstęp do 

niewiary w dobroć i wszechmoc Boga, to podważenie 

wiary w obecność obiektywnego źródła dobra i piękna, to 

narastające poczucie strachu, zagrożenia i wszechpotęgi 

śmierci – zaznacza.  

Mówmy dzieciom o pięknie!  
Co to wszystko oznacza dla dzieci? Otóż, dopóki 

przez kontakt z pozytywnymi treściami i bodźcami nie 

ukształtuje się w dziecku psychika, sfera estetyczna 

i duchowa, dopóty kontakt dziecka z symboliką śmierci 

będzie szkodził fundamentom jego psychiki i duchowości. 

Przed tym – jako odpowiedzialni dorośli – musimy dzieci 

chronić. To nasz obowiązek!  

Pamiętajmy też, że dziecko, którego postrzeganie piękna 

i radości zostanie zdeformowane bądź zaburzone, 

w przyszłości będzie miało poważne problemy z doborem 

właściwych emocji w stosunku do konkretnych bodźców. 

Będzie miało problem z okazywaniem emocji, których 

nigdy dobrze nie poznało. Istnieje także ryzyko, że 

dziecko oswojone z estetyką śmierci w przyszłości 

chętniej będzie wybierało przedmioty o podobnej 

estetyce. W ostateczności zaś może paść ofiarą którejś 

z subkultur operujących estetyką zniszczenia, ciemności, 

przemocy lub śmierci.  

Pozostaje jeszcze bardzo istotna w tym kontekście 

kwestia – wiary. Otóż, jak podkreśla ks. Kostrzewa, dla 

ludzi wyrastających na gruncie kultury 



chrześcijańskiej nie do pogodzenia jest wyznawanie 

wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć 

i przywrócił nam radość i nadzieję, ze świadomym 

afirmowaniem kultury śmierci. Zatem zamiast iść 

w szkaradę, mówmy dzieciom o pięknie. Igranie ze 

śmiercią źle się skończy!  

Marcin Austyn  

[Artykuł pochodzi z dwumiesięcznika „Przymierze z Maryją” 

numer 112 maj/czerwiec 2020] 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VII Niedziela Wielkanocna – 

Wniebowstąpienie Pańskie 29.05.2022 r. 
1. Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego.  

2. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. 

3. Od dzisiejszej niedzieli przez osiem najbliższych dni 

zapraszamy wszystkich małżonków do udziału 

w Parafialnej Oktawie Małżeńskiej. Szczegółowy 

program na stronie internetowej Parafii, a dodatkowe 

informacje w gazetce.  

4. We wtorek, 31 maja, przypada liturgiczne święto 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

5. 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. 

6. W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy 

Dzień Dziecka. 

7. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który poświęcony 

jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo 

czerwcowe ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa 

codziennie o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy na 

wspólną modlitwę. 

8. Próba młodzieży bierzmowanej (II rok formacji) 

odbędzie się w czwartek o godz. 20.00 w kościele. 

9. W najbliższą niedzielę, 5 czerwca przypada 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia na 

Mszy Świętej o godz. 12.00 bp. Jacek Kiciński CMF 

udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres 

Wielkanocy. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego 

tygodnia życzymy wiernego trwania przy Chrystusie, 

doświadczenia mocy Boga w codziennym życiu oraz 

niegasnącej nadziei na spotkanie z Bogiem w niebie.   

11. Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych zmarłych 

Parafian: śp. Halinę Zwoździak z ul. Zabrzańskiej, śp. 

Daniela Hawryłkiewicza z ul. Opolskiej, śp. Jacka 

Ziółkowskiego z ul. Katowickiej, śp. Jana Twarduś z ul. 

Katowickiej. Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 1 czerwca – Święty Justyn, (I/II w.), apologeta 

chrześcijański, męczennik za wiarę; 

3 czerwca – Święty Karol Lwanga i jego dwunastu 

towarzyszy (XIX w.), męczennicy z Ugandy w Afryce. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  
Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 29.05.-5.06. 2022r. 
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 29.05 

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – +Janinę Błaszczyk 

10.30 – +Jana Urbańskiego – 3 rocz. śm. oraz 

++Rodziców Andrzeja, Marię Misiak  

12.00 – +Stanisława (m) Mazura – 10 rocz. śm. 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka 

PONIEDZIAŁEK 30.05  

08.00 – Greg. +Krzysztofa Szymczaka  

18.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Franciszka w podziękowaniu 

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

całej Rodziny 

WTOREK 31.05  

08.00 – +Mariana (m) Drop – 30 dzień po pogrzebie 

18.00 – +Mariusza 

ŚRODA 01.06  

08.00 – Greg. +Barbarę Janc 

18.00 – Nowenna do św. Józefa  

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

a dla zmarłych życie wieczne 

CZWARTEK 02.06 

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – Greg. +Barbarę Janc  

18.00 – +Henryka Szczepaniaka 

PIĄTEK 03.06   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – Greg. +Barbarę Janc 

18.00 – +Stanisławę i Walentego Stachowiaków  

SOBOTA 04.06  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 –  

18.00 – Greg. +Barbarę Janc 

18.00 – Za Parafian  

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 05.06  

07.00 – Greg. +Barbarę Janc 

09.00 – Z okazji 35 rocz. ślubu Beaty i Roberta w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, 

opiekę MB oraz o łaskę zdrowia  

10.30 – Z okazji rocz. ur. Malwiny i Jaśminy w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i opiekę 

MB dla całej Rodziny  

12.00 – +Reginę Baś – 1 rocz. śm. 

12.00 – Sakrament Bierzmowania  

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. Boże dla 

żyjących a dla zmarłych życie wieczne 

18.00 – +Krzysztofa Szymczaka – 2 rocz. śm. 

 

https://www.przymierzezmaryja.pl/numer-112,11275,b.html
https://www.przymierzezmaryja.pl/numer-112,11275,b.html

