Uroczystość Najświętszej Trójcy

.

12. czerwca A.D. 2022
NR 23/2022 (1036)

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

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło
palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty
utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim
pamiętasz,
czym syn człowieczy, że
troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym
od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami
rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz
przemierza.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O uzdrowienie duszy i serca dla Aleksandra Jana oraz o wszelkie łaski z okazji 36 urodzin.
O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Małgorzaty i Jacka z okazji 35 rocznicy ślubu
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

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Jak jest przedziwne
imię Twoje, Panie.

Pierwsze czytanie (Prz 8,22-31)
To mówi Mądrość Boża: ”Pan mnie stworzył, swe
arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od
wieków jestem stworzona, od początku, zanim
ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze
bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą
tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed
pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek
pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w
górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej
otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by
wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty
pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią,
rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed
Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy
synach ludzkich”.
Drugie czytanie (Rz 5,1-5)
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę,
zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego

Elżbietanki męczenniczki – wierne misji
do końca
W sobotę 11 czerwca we
Wrocławiu
zostało
beatyfikowanych dziesięć
sióstr elżbietanek, które
poniosły
śmierć
męczeńską pod koniec II
wojny światowej: siostra
Paschalis Jahn i dziewięć
towarzyszek.
Relator
procesu beatyfikacyjnego
o. prof. Zdzisław Kijas w
rozmowie
z
Radiem
Watykańskim
zwrócił
uwagę,
że
siostrom
odebrano życie w okrutny
sposób w miejscach ich
pracy, gdzie trwały do
końca na posterunku,
pielęgnując chorych oraz
troszcząc się o swoje
domy.
Franciszkanin
zwrócił uwagę, że siostry
były pielęgniarkami i
kucharkami, jedna była
dyrektorką szkoły, a inna zakrystianką. Dodał, że
Śląsk pod koniec wojny zamieszkiwało wiele
narodowości, mówiło się różnymi językami. Siostry
męczenniczki były ślązaczkami, jedna pochodziła z
Kolonii. W niektórych klasztorach, gdzie
przebywały, mówiono po polsku, w innych po
niemiecku. Były to wspólnoty, które łączyła wiara i

Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy
przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i
chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko
to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że
ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość
wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś
nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który został nam dany.
Ewangelia (J 16,12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele
mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo
nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec,
jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego
bierze i wam objawi”.
wartości chrześcijańskie. Tworzyły przestrzeń
jedności niezależnie od narodowości czy języka.
Siostry elżbietanki poniosły śmierć męczeńską w
obronie wartości, które wypływały z
wiary przemawiającej przede wszystkim
językiem serca. Mówi o. prof. Zdzisław
Kijas, franciszkanin konwentualny.
„Są wartości, o które trzeba walczyć i
warto zmagać się do końca. Druga
sprawa, co uderza w ich postaciach,
mając na względzie motyw męczeństwa,
czyli agresję na ich cielesność, to piękno
ciała, które jest również w sobie wielką
wartością. Oddały życie w obronie
integralności swojego ciała. One
przekazują przez swoje męczeństwo, że
ciało jest również cenne, ale duch
«niesie» ciało i w obronie tego, co płynie
z ducha, warto również bronić czystości i
integralności swojego ciała – podkreślił
o. Kijas. Trzecia sprawa to wierność
życiowej misji. Temu, co zostało mi
zlecone, chcę pozostać wierny, pomimo
takich czy innych trudności oraz
zagrożeń.
To
taki
rodzaj
odpowiedzialności za ludzi, którzy
zostali mi powierzeni, o których mam się
troszczyć, czy to są chorzy, osoby słabe,
czy w wieku starszym, czy ewentualnie o
tych, którzy ze mną pracują, bo w jednym
przypadku to była obrona dziewczyny, która
pracowała w klasztorze sióstr.“

Skala była ogromna
Beatyfikacja sióstr męczenniczek elżbietańskich - s.
M. Paschalis Jahn i jej IX Towarzyszek - to również

swoisty hołd oddany wszystkim ofiarom przemocy
czerwonoarmistów na Śląsku.
Joanna Hytrek-Hryciuk z Biura Upamiętniania Walk
i Męczeństwa Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej we Wrocławiu przyznaje, że liczba
przestępstw seksualnych, do których dochodziło na
ludności Śląska w pierwszej połowie 1945 roku była
ogromna. Wnikało to m.in. z nieformalnego
przyzwolenia dowódców Armii Czerwonej na
gwałty i przemoc. Jak zaznacza, nie oznacza to, że
wszyscy radzieccy żołnierze byli gwałcicielami, ale
to właśnie brutalność i złodziejstwo wszystkiego, co
wpadnie w ręce najbardziej wbiło się w pamięć
zbiorową. – Swoje też robiła propaganda
nazistowska przedstawiająca Rosjan jako tych,
którzy przyjdą, wszystkich zamordują lub zgwałcą i
wywiozą na Syberię – wyjaśnia.
J. Hytrek-Hryciuk podkreśla, że szczególnie
wyróżniali się pod tym względem nie żołnierze
frontowi, a ci z drugiej linii, którzy nie byli
zaangażowani w bezpośrednie walki. - Drugą
rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest to, że
problem przemocy seksualnej względem ludności
cywilnej wzmógł się po przekroczeniu przez Armię
Czerwoną przedwojennych granicy III Rzeszy.
Skala tego typu nadużyć wobec ludności polskiej
była zdecydowanie mniejsza. To na obywatelach
niemieckich żołnierze radzieccy wyładowywali
swoją złość i frustrację - zaznacza. Poza zemstą
czerwonoarmiści szukali też źle pojętej rozrywki.
Podsycana alkoholem miała tragiczne konsekwencje
dla wielu, a zwłaszcza dla młodych dziewczyn.
Historyczka z IPN-u zaznacza, że ludność wiedziała
czego może się spodziewać. Mimo technicznych
ograniczeń informacje rozchodziły się bardzo
szybko. - Mający rodziny na Śląsku, a znajdujący się
w niewoli żołnierze Wehrmachtu informowali do
jakich szokujących zbrodni zdolni są żołnierze
radzieccy. Nie pisali o tym wprost, bo
funkcjonowała cenzura, ale między wierszami wiele
można było wyczytać. Poza tym fala uciekinierów
ze Wschodu przynosiła dramatyczne relacje –
przekonuje. A jaka jest skala krzywd? - Nie
mówimy o liczbach, bo przez wiele lat badania na
ten temat nie mogły być prowadzone, a później
przeprowadzano
je
fragmentarycznie.
Prawdopodobnie nigdy nie określimy ani dokładnej
liczby zabitych jak i ofiar przestępstw seksualnych.
Wiemy na pewno, że przekrój ofiar jest ogromny od
12 -letnich dziewcząt do nawet 80-letnich staruszek,
a kobiet które ucierpiały było bardzo wiele zaznacza J. Hytrek-Hryciuk.

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 Adrianny i Filipa Bednarskich świętujących
12. czerwca swą 2. rocznicę ślubu, dla Małgorzaty
i Jacka Wruszaków świętujących 13. czerwca swą
35. rocznicę ślubu, dla Krystyny i Stanisława
Czopków świętujących 13. czerwca swą 51.
rocznicę ślubu dla Doroty i Radosława Żabskich
świętujących 14. czerwca swą 19. rocznicę ślubu,
dla Aleksandry i Macieja Wiatrowskich
świętujących 17. czerwca swą 16. rocznicę ślubu,
dla Edyty i Kryspina Zarzecznych świętujących
18. czerwca swą 16. rocznicę ślubu, dla Ludmiły i
Władysława Puzanowskich świętujących 19.
czerwca swą 46. rocznicę ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XI Niedziela Zwykła Najświętszej Trójcy –
12.06.2022 r.
1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której
Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech
Osobach. Dziś kończy się okres wielkanocnej
Komunii Świętej.
2. Dziś zbiórka na remont wnętrza naszego kościoła.
3. W dzisiejszą niedzielę na Mszach Świętych o
godz. 09.00, 10.30 i 12.00, 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 Świętej o godz.
12.00 będzie z nami również Wspólnota świeckich
Uczniowie Krzyża, która po Mszy Świętej będzie
kontynuować swoje spotkanie na placu przy
kościele.
4. Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca
Pana Jezusa codziennie o godz. 17.30.
5. W poniedziałek, 13 czerwca, przypada w naszej
parafii Dzień Fatimski:
 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
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 Godz. 19.30 – Msza Święta z procesją wokół
kościoła
Proszę przynieść ze sobą świece.
6. W czwartek, 16 czerwca, będziemy obchodzili
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Przez
udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną
obecność Chrystusa w Chlebie eucharystycznym.

Msze Święte tego dnia według następującego
porządku 07.00, 09.00, 10.30, 18.00. Procesja
eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy Świętej
o godz. 10.30. Prosimy o przygotowanie ołtarzy
mieszkańców ulic Świątnickiej, Starodworskiej,
Cieszyńskiej, Turawskiej, Księskiej i Rodziców
tegorocznych Dzieci Komunijnych. Włączmy się
czynnie w przygotowanie procesji, niech będzie to
wyraz naszej miłości do Zbawiciela. Zapraszamy do
niesienia chorągwi, baldachimu, dziewczynki do
sypania kwiatów.
7. Spotkanie dotyczące przygotowania ołtarzy na
Boże Ciało odbędzie się we wtorek o godz. 20.00 w
salce parafialnej.
8. 16 czerwca przypada także 9 rocz. ingresu do
archikatedry wrocławskiej ks. Arcybiskupa Józefa
Kupnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o
dostojnym Arcypasterzu.
9. Kancelaria w środę 15 i 22 czerwca będzie
nieczynna.
10. Wszystkim
solenizantom
i
jubilatom
najbliższego
tygodnia
życzymy
Bożego
błogosławieństwa,
mądrości
i gorliwości
w
podejmowaniu codziennych obowiązków oraz
doświadczenia bliskości Boga w drugim człowieku.
W tym tygodniu patronują nam:
 13 czerwca – Święty Antoni z Padwy (11951231), kapłan franciszkański i doktor Kościoła,
wybitny kaznodzieja, patron osób i rzeczy
zaginionych;
 14 czerwca – Błogosławiony Michał Kozal
(1893-1943), biskup i męczennik zamordowany w
obozie w Dachau;
 17 czerwca – Święty Albert Chmielowski (18451916), zakonnik, który porzucił karierę artysty i
poświęcił życie ubogim i odrzuconym.

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 12.-19.06. 2022r.
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 – +Teresę
PONIEDZIAŁEK 13.06 DZIEŃ FATIMSKI
08.00 – Greg. +Barbarę Janc
12.00 – Za Chorych

19.30 – Z okazji 35 rocz. ślubu Małgorzaty i Jacka
w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o
dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny
19.30 – +Henryka (m) Stasiaka – 30 dzień po
śmierci
19.30 – ++Rodziców Kazimierza (m), Władysławę
(k) Eliasz oraz ++Rodzeństwo i ich dzieci
WTOREK 14.06
08.00 – +Zenona (m) Jezior – 30 dzień po pogrzebie
18.00 – Greg. +Barbarę Janc
ŚRODA 15.06
08.00 – Greg. +Barbarę Janc
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 – +Jana Błaszaka – 30 dzień po pogrzebie
CZWARTEK 16.06 Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa
07.00 – Z okazji imienin Elżbiety w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i dalsze
bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny
09.00 – Greg. +Barbarę Janc
Procesja 10.30 – Za Parafian
10.30 – O szczęśliwe rozwiązanie dla
Aleksandry z prośbą o bł. Boże dla całej Rodziny
10.30 – +Renatę Iskra
Trestno 16.00 – +Piotra
18.00 – ++Stefanię (k), Jana, Zygmunta
Jakubowskich, Józefę (k), Franciszka (m)
Maciejewskich, Martę, Edwarda Kazimierczak,
Anielę
PIĄTEK 17.06
08.00 – Greg. +Barbarę Janc
18.00 – +Mariusza
18.00 – +Stefanię Kuwik – 8 rocz. śm.
SOBOTA 18.06
08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
DPS 10.00 –
18.00 – Greg. +Barbarę Janc
18.00 – Z okazji 18 rocz. ur. Aleksandry w
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł.
Boże i obfitość Darów Ducha Świętego
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06
07.00 – +Mariusza
09.00 – ++Janinę, Antoniego, Michalinę, Witolda,
Kazimierza oraz ++z rodz. Renc
10.30 – Z okazji 8 rocz. ur. Hani w podziękowaniu
za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB
10.30 – +Andrzeja – 10 rocz. śm.
12.00 – ++Lucynę, Szczepana Waszczyszyn
Trestno 16.00 – Za Parafian
18.00 – Greg. +Barbarę Janc

