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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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Niech zstąpi Duch Twój 

 i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

o Boże mój, Panie, Ty jesteś 

bardzo wielki. 

Jak liczne są dzieła Twoje, 

Panie, 

ziemia jest pełna Twych 

stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, 

marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je napełniając swym 

duchem 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

pNiech chwała Pana trwa na 

wieki, 

niech Pan się raduje z dzieł 

swoich. 

Niech miła Mu będzie pieśń 

moja, 

będę radował się w Panu. 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  

5. czerwca A.D. 2022 
NR 22/2022 (1035) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla młodzieży, która przyjęła sakrament Bierzmowania 
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 2,1-11) 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 

wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z 

nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i 

napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im 

też języki jakby z ognia, które się rozdzielały, i na 

każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 

napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 

wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich 

narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, 

zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 

przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i 

podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 

nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i 

Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i 

tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z 

Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – 

słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie 

dzieła Boże”. 

Drugie czytanie (Rz 8, 8-17) 

Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się 

nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz 

według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do 

Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, 

ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki 

grzechu, duch jednak ma życie na skutek 

usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, 

który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił 

Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze 

śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego 

Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, 

byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli 

według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy 

ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. 

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 

synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha 

niewoli, by się znowu pogrążyć w bojażni, ale 

otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym 

możemy wołać: Abba, Ojcze". Sam Duch wspiera swym 

świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi 

Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 

dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro 

wspólnie z Nim cierpimy, by też wspólnie mieć udział w 

chwale. 

Sekwencja 

 

Przybądź, Duchu Święty, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła Twego strumień. 

 

Przyjdź, Ojcze ubogich, 

Przyjdź, Dawco łask drogich, 

Przyjdź, Światłości sumień. 

 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

 

W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

 

Bez Twojego tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Tylko cierń i nędze. 

 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

 

Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, 

aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, 

będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 

go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego 

uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje 

słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, 

ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam 

powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, 

Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 

On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam powiedziałem". 

 

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 

 

http://www.wiernemilosci.pl/


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 Beaty i Roberta Granatów oraz Małgorzaty i 

Jarosława Chruścielów świętujących 6. czerwca 

swą 35. rocznicę ślubu, dla Jadwigi i Jacka 

Simlów świętujących 7. czerwca swą 25. rocznicę 

ślubu dla Anny i Olgierda Pankiewiczów 

świętujących 10. czerwca swą 16. rocznicę ślubu, 

dla Małgorzaty i Mirosława Piłatów świętujących 

11. czerwca swą 28. rocznicę ślubu, dla Marioli i 

Andrzeja świętujących 11. czerwca swą 39. 

rocznicę ślubu, dla Adrianny i Filipa Bednarskich 

świętujących 12. czerwca swą 2. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

VI. Parafialna Oktawa Małżeńska – 

Deo Gratias!! 
Dobiegła końca VI Parafialna Oktawa Małżeńska – 

czas postawienia sobie pytania: Czy moje 

małżeństwo jest dla mnie ważne? – i twierdzącej na 

nie odpowiedzi. świadectwa, randki, grill, kwiaty, 

ale przede wszystkim modlitwa, adoracja i 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich… Przeżycia 

warte wysiłku, wzruszenia warte wyczekiwania. 

Panu Bogu Najwyższemu niech będą dzięki i chwała 

za możliwość przezycia kolejnej Oktawy, serdeczne 

podziękowania Ojcu Proboszczowi, Księdzu 

Przemysławowi, Ojcu Prowincjałowi, Ojcu 

Mateuszowi i Ojcu Biskupowi Jackowi Kicińskiemu 

za poprowadzenie w tej Oktawie. Serdeczne 

podziękowania Małgosi i Jackowi za wyjątkowo 

pyszną i kunsztowną kolację randkową, Marzenie i 

Michałowi za przygotowanie sali restauracyjnej, 

Edwinowi za piękne roll-upy, a Ani i Łukaszowi 

oraz Wojciechowi za poruszające świadectwa. VII 

Parafialną Oktawę Małżeńską rozpoczniemy w 

Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 28 maja 2023  a 

zakończymy 4 czerwca. Ad Maiorem Dei Gloriam 
 

"Nie wystarczy wiedzieć, że Bóg jest 

miłością; trzeba wierzyć, że Bóg kocha 

właśnie mnie" 
Kim jest Duch Święty? Jak rozpoznać Jego działanie w 

nas? Czemu jest nauczycielem innym niż wszyscy? W 

rozważaniu do Ewangelii mówił o tym  łaciński 

patriarcha Jerozolimy, abp Pierbattista Pizzaballa OFM. 

Ewangelia, którą czytamy w dzisiejszą uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego, kończącą okres wielkanocny, 

otwiera przed nami cenne spojrzenie na życie Kościoła w 

dziejach, po tym jak Zmartwychwstały Pan wstąpił do 

nieba i powrócił do domu Ojca. 

W tym fragmencie Ewangelii zwracamy uwagę na kilka 

elementów. Pierwszy z nich znajduje się w wersecie 26, 

w którym Jezus mówi uczniom, że Duch Święty nauczy 

ich wszystkiego i przypomni im wszystko, co powiedział. 

Duch Święty jest zatem nauczycielem, ale Jezus zdaje się 

mówić, że nie jest On nauczycielem takim, jak inni. W 

jakim sensie? Przede wszystkim jest On nauczycielem, 

który pozostaje z nami zawsze (por. J 14, 16). Każdy 

inny nauczyciel, po przekazaniu uczniowi wszystkiego, 

co wie, pozwala mu pójść własną drogą. Nie tak jest 

jednak w przypadku Ducha Świętego. Pozostaje On 

zawsze z nami, ponieważ dla Niego najważniejsze jest 

uczenie relacji, której On sam jest gwarancją i 

możliwością. On nie musi nas uczyć rzeczy, czy też 

spraw, ale musi nas uczyć, jak żyć, musi być w nas 

obecnością Ojca i Syna. Pozostaje, ponieważ trwanie jest 

Jego sposobem miłowania nas. 

Jezus mówi dalej, że kto przyjmuje Parakleta, który 

pozostaje z nami na zawsze, staje się mieszkaniem Jego i 

Ojca (J 14, 23).Zadaniem Ducha Świętego jest więc 

uzdolnienie nas do tego, abyśmy byli mieszkaniem Boga. 

Nie jest to nasze zadanie w pojedynkę, nie leży to w 

naszych możliwościach i siłach. Im więcej pozostawiamy 

miejsca na działanie Ducha Świętego w nas, tym bardziej 

Bóg w nas zamieszkuje, uświęca nas, czyli czyni nas 

podobnymi do Niego. 

Duch Święty różni się od wszystkich innych nauczycieli 

także z innego powodu. Podczas gdy wszyscy 

nauczyciele uczą pojęć, idei, Duch Święty wykonuje inną 

czynność. On nie naucza, ale sprawia, że to, co już 

wiemy, staje się nasze, staje się życiem, zostaje przez nas 

przyswojone. Nie wystarczy bowiem wiedzieć, że Jezus 

umarł; trzeba wierzyć, że Jezus umarł za mnie. Nie 

wystarczy wiedzieć, że Bóg jest miłością; trzeba wierzyć, 

że Bóg mnie kocha, dokładnie takiego, jakim jestem. Jest 

to dzieło Ducha Świętego, który nie naucza z zewnątrz, 

ale przekonuje nas od wewnątrz, który przemienia Słowo 

w doświadczenie. Tego też nie jesteśmy w stanie uczynić 

sami. 

Ciekawe, że Jezus mówi, iż Duch Święty przypomina 

człowiekowi o czymś, co człowiek już wie. Człowiek już 

wie, czym jest dobre i piękne życie, do którego został 

stworzony: grzech jednak sprawił, że o tym zapomniał, i 

skłonił go do słuchania innych nauczycieli, do podążania 

innymi drogami, które okazały się drogami śmierci. Duch 

Święty, którego daje nam Ojciec, ma za zadanie zawsze 

przypominać nam, do jakiej nadziei jesteśmy powołani, 

aby nie zdarzyło się, że przez zapomnienie żyjemy na 

niższym poziomie niż piękno zawarte w naszym 

powołaniu. 

Na koniec należy podkreślić, że Jezus modli się za nas do 

Ojca, aby Ojciec dał nam Ducha Świętego (J 14, 

16).Obecność Ducha Świętego w nas jest więc czymś 

głęboko związanym z tajemnicą modlitwy Chrystusa, z 

Jego głębokim pragnieniem, z dobrem, jakie dla nas ma. 

Ale jest to także coś związanego z naszą modlitwą, z 

naszym otwarciem się na Niego. Życie chrześcijanina to 

życie, które nieustannie prosi o Ducha Świętego, to życie 

tego, kto odkrył, że tylko Duch Święty może nadać mu 



sens i pełnię. Prośba o Ducha Świętego jest więc 

modlitwą w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, a 

Duch Święty jest „dobrem”, które Ojciec udziela tym, 

którzy o Niego proszą (por. Łk 11, 13). 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 

05.06.2022 r. 
 

1. Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na Mszy Świętej 

o godz. 12.00 bp. Jacek Kiciński CMF udzieli naszej 

młodzieży Sakramentu Bierzmowania. 

2. Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o godz. 17.30. 

3. Jutro, 6 czerwca, przypada święto Najświętszej Maryi 

Panny Matki Kościoła. 

4. Spotkanie dotyczące przygotowania ołtarzy na Boże 

Ciało odbędzie się w środę o godz. 19.00 w salce 

parafialnej. Serdecznie zapraszam przedstawicieli ulic 

Świątnickiej, Starodworskiej, Cieszyńskiej, Turawskiej, 

Księskiej i Rodziców tegorocznych Dzieci Komunijnych.  

5. W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa 

Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Naszą 

modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich 

kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc oraz łaskę 

wierności na drodze powołania, jak również wszystkich 

przygotowujących się do kapłańskiej posługi. 

6. Wyjazd LSO na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Ministrantów i Lektorów do Loretto w sobotę o godz. 

05.00. 

7. W najbliższą niedzielę, 12 czerwca, będziemy 

obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia 

zbiórka na remont wnętrza naszego kościoła. 

8. Za tydzień w niedzielę, będziemy gościć w naszej 

parafii Siostry Uczennice Krzyża, które od kilku lat 

mieszkają we Wrocławiu. Siostry podzielą się z nami 

swoim powołaniem oraz opowiedzą nam o tym czym się 

zajmują. Na Mszy św. o godz. 12.00 będzie z nami 

również Wspólnota świeckich Uczniowie Krzyża, która 

po Mszy Świętej będzie  kontynuować swoje spotkanie 

na placu przy kościele. 

9. Od niedzieli 12 czerwca w zakrystii będzie można 

odebrać zdjęcia z tegorocznej I Komunii Świętej.  

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy 

najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski 

oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, który 

jest cichy i pokornego Serca. 

W tym tygodniu patronują nam: 

 8 czerwca – Święta Jadwiga (1374-1399), królowa, 

orędowniczka pokoju, patronka życia małżeńskiego i 

rodzinnego; 

 11 czerwca – Święty Barnaba (I/II w.), nazywany 

Apostołem, współpracownik Świętego Pawła, 

męczennik, orędownik w kłótniach i sporach. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  
Sercanie Biali 

 
 
 

INTENCJE MSZALNE 5.-12.06. 2022r. 
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. 

PONIEDZIAŁEK 06.06  

08.00 – Greg. +Barbarę Janc 

18.00 –  

WTOREK 07.06  

08.00 – Z okazji 50 rocz. ur. Dariusza, 14 rocz. ślubu 

Dariusza i Anety w podziękowaniu za dotychczasowe 

łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

18.00 – Greg. +Barbarę Janc 

ŚRODA 08.06  

08.00 – Greg. +Barbarę Janc 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony 

CZWARTEK 09.06 

08.00 – +Kazimierza (m) 

18.00 – Greg. +Barbarę Janc  

18.00 – ++Ryszarda Plizgę, Tadeusza Bulińskiego oraz 

++z obu rodzin 

PIĄTEK 10.06   

08.00 – Greg. +Barbarę Janc 

18.00 – W int. małżeństw przeżywających stratę dziecka, 

o potrzebne łaski by doświadczenie żałoby przyczyniło 

się do scalenia miłości małżonków 

18.00 – ++Dziadków z rodz. Kromp, Mystkowskich, 

Kopeć, Jamrozy oraz za Dusze w Czyśćcu cierpiące  

SOBOTA 11.06  

08.00 – Greg. +Barbarę Janc 

DPS 10.00 –  

18.00 – +Zofię – 2 rocz. śm. 

18.00 – +Annę Namysłowską-Burak – 30 dzień po 

pogrzebie  

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.06 NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 

07.00 – ++Józefa (m) – 4 rocz. śm., Wiesława (m) 

Stefanowicza  

09.00 – Greg. +Barbarę Janc 

10.30 – ++Helenę, Stanisława (m) Rogula 

12.00 – ++Anielę, Michała, Kazimierę (k) oraz ++z rodz. 

Boczarów, Filipiaków 

12.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Matyldy w podziękowaniu za 

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

całej Rodziny  

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – O łaskę zdrowia dla Teresy 

 

 


