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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

Z radością sławcie Boga, wszystkie
ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające
są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i
niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród
ludzi.
Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę:
Nim się przeto radujmy!
Jego potęga włada na wieki.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie
odepchnął mej prośby
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O wszelkie potrzebne łąski i błogosławieństwo dla Estery i Hanny z okazji imienin i urodzin.
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

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem.

Niech cała ziemia
chwali swego Boga

Pierwsze czytanie (Iz 66,10-14c)
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej
wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo
wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili.
Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej
pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z
pełnej piersi jej chwały. To bowiem mówi Pan:
”Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę
narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta
będą noszone na rękach i na kolanach będą
pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja
was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie
pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze, a
kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka
Pana da się poznać Jego sługom”.
Drugie czytanie (Ga 6,14-18)
Bracia: Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego
innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa
Chrystusa, dzięki któremu świat stał się
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani
obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko
nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej
zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech
zstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie
sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim
noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie
z duchem waszym, bracia. Amen.
Ewangelia (Łk 10,1-12.17-20)
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu
dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą
do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

Bóg nie robi sobie od Ciebie wakacji!
Kiedy ktoś namawia Cię, by podczas wakacji
odpocząć nie tylko od nauki, ale też od Boga, to
wyobraź sobie wczasy na bajecznej, błękitnej
lagunie i podwodny świat, w który się
zagłębiasz bez maski tlenowej. Bez powietrza
zginiesz. Tak też i Twoja dusza bez kontaktu z
Bogiem zaczyna się dusić.
– Nie ma wakacji od Boga i dotyczy to tak samo
dorosłych, jak i dzieci. Oczywiście, za
podtrzymanie religijnych praktyk podczas
wyjazdów powinni zatroszczyć się przede
wszystkim rodzice, czy opiekunowie, ale to nie
znaczy, że dzieci i młodzież mogą czuć się
usprawiedliwieni unikając codziennej modlitwy,
albo niedzielnej Mszy św. – mówi w rozmowie z
Pch24.pl ks. Damian, wieloletni duszpasterz
dzieci.
Kiedy obóz, kolonia mają charakter religijny,
wówczas łatwiej jest utrzymać kontakt z Panem
Bogiem, ale gdy taki wyjazd ma charakter świecki,
trzeba pamiętać, że nie wolno ulegać jakiemuś

”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was
posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w
drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu
wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu
domowi". Jeśli tam mieszka człowiek godny
pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie,
powróci do was. W tym samym domu zostańcie,
jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na
swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was,
jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych,
którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do
was królestwo Boże". Lecz jeśli do jakiego
miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie
na jego ulice i powiedzcie: "Nawet proch, który z
waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest
królestwo Boże". Powiadam wam: Sodomie lżej
będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło
siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc:
”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe
duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich:
”Widziałem szatana spadającego z nieba jak
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po
wężach i skorpionach, i po całej potędze
przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak
nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają,
lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w
niebie”.
strachowi, modzie, czy może wstydowi przed
rówieśnikami.
Czasem
wystarczy
małe
świadectwo wiary, które pociągnie innych.
– Kiedy przebywacie w obcym środowisku, to
wydaje się wam, że coś się zmienia, że obowiązują
jakieś inne reguły. To nieprawda. Nie dajcie się
zwieść. Bo czasem wystarczy uczynić znak krzyża i
okazuje się, że Twój przykład pociąga innych. Być
może Twoi rówieśnicy niekiedy obawiają się
reakcji kolegów, potrzebują dobrego przykładu.
Można im pomóc, ale nie można się bać, albo
wstydzić się być chrześcijaninem – podkreśla.
Zdaniem kapłana, waśnie okres wakacji, to
znakomity czas, by zacieśnić swoje relacje z
Bogiem. Nie mając na głowie obowiązków
szkolnych można przecież bez trudu znaleźć
więcej czasu nie tylko na modlitwę, ale na to, by
dostrzec Jezusa w drugim człowieku, albo w
pięknie przyrody, którą mamy okazję podziwiać
podczas wakacyjnych eskapad.
Podczas wyjazdów jest też wiele okazji do tego,
by zwiedzać piękne miasta i zabytkowe kościoły.
Trzeba pamiętać, że i tam, w tabernakulum, jest
obecny Pan Jezus i należy się tam zachowywać

tak, jak zwykle to czynimy uczestnicząc w
nabożeństwach w swoich kościołach parafialnych.
– Nie bójcie się przyklęknąć choćby na krótką
modlitwę. I nie patrzcie co robią inni koledzy. To
taka drobna rzecz, a jest zarazem pięknym gestem
waszej wiary – zaznacza kapłan.
Gdziekolwiek by nie zawiodły Was wakacyjne
szlaki, to trzeba pamiętać, że odpoczynek od
codziennych obowiązków, nauki, nie przebiega tak
samo jak odpoczynek duchowy. Bo im bliżej
jesteśmy Boga, im więcej mamy Go w sercach,
tym nasze sumienie ma się lepiej. I wtedy możemy
mówić o takich rajskich, duchowych wakacjach.
– Odpoczywać bez Pana Boga, to trochę tak, jakby
jechać na górską wycieczkę bez prowiantu. Czy tak
odpoczniemy? Nie! Dlatego kiedy ktoś namawia
Cię, by podczas wakacji odetchnąć nie tylko od
nauki, ale też od Boga, to wyobraź sobie wczasy
na bajecznej, błękitnej lagunie i podwodny świat,
w który się zagłębiasz bez maski tlenowej. Bez
powietrza zginiesz. Tak też i Twoja dusza bez
kontaktu z Bogiem zaczyna się dusić. A przecież
On jest tak blisko Ciebie, bo Bóg nie robi sobie
wakacji – zaznacza kapłan.
Trzymanie bliskiego kontaktu z Panem Bogiem, to
także taka „polisa ubezpieczeniowa”. Gdy się
modlisz, uczestniczysz we Mszy św., jesteś w
stanie łaski uświęcającej, nie ulegniesz tak łatwo
wpływowi złego towarzystwa. – Tak wiele
słyszycie ostrzeżeń np. przed sektami, które chcą
Was nabrać na swoje kłamstwa, albo podsuwa się
Wam używki… Będąc blisko Jezusa, czerpiąc z
Jego miłosierdzia nie dacie się na to nabrać –
dodaje.
Jedno jest pewne, nie ma żadnych przeszkód, by
we wspaniały wakacyjny odpoczynek wpisana
była codzienna modlitwa i Msza św. Może warto
w tym zakresie powziąć jakieś choćby niewielkie,
wakacyjne postanowienie? – Spróbuj, a
przekonasz się, że można wypocząć lepiej, bo z
Panem Bogiem! – dodaje ks. Damian.

Pierwszych Sobót to współcześnie jedna z
najważniejszych modlitw, jaką powinien
podejmować katolik.
Celem i główną treścią Nabożeństwa Pierwszych
Sobót miesiąca, jak zwracał uwagę na antenie
PCh24 TV ks. Grzegorz Bliźniak, jest
wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Najświętszej
Maryi Panny za grzechy rodzaju ludzkiego. – Istotą
tego nabożeństwa nie jest nawet obietnica Matki
Najświętszej, ale to potężne zaproszenie wszystkich
ludzi, którzy przyjmą sercem orędzie do współpracy
w dziele zbawienia świata. A w tym dziele
zbawienia świata czymś bardzo istotnym jest
wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi–
wyjaśniał duchowny.
W czasie objawienia Maryi z dzieciątkiem siostrze
Łucji podczas jej pobytu w klasztorze Doroteuszek
w Pontevedra, Pan Jezus skierował do niej takie
słowa: Miej współczucie z sercem Twej
Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie wciąż na nowo je ranią, a nie
ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te
ciernie powyciągał. To jest bardzo obrazowe
przedstawienie tego, na czym to nabożeństwo ma
polegać– podkreślał ksiądz Bliźniak.
– W dzisiejszych czasach wydaje się, że to
nabożeństwo jest najważniejszym ze wszystkich
nabożeństw, które nam zostały objawione właśnie
przez Maryję – uważa ks. Bliźniak. (…). W tym
wielkim rozlewie grzechu, który dzisiaj jest, a
grzech się dziś rozlał po świecie jak nigdy
wcześniej (…) Kiedy Matka Najświętsza tak bardzo
jest obrażana na różne sposoby, Matka Najświętsza
poprzez to nabożeństwo domaga się, żebyśmy jej
wynagradzali, mówiąc najprościej, żebyśmy
przeważali tę szalę dobra, tak, żeby (…) było
więcej uwielbienia, miłości do Boga i Jego Matki,
niż wzgardy i odrzucenia – podkreślał gość PCh24
TV.

Marcin Austyn
[https://pch24.pl/bog-nie-robi-sobie-od-ciebiewakacji/]

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 Ewy i Mieczysława Pacynów świętujących 3.
lipca swą 46. rocznicę ślubu, dla Magdaleny i
Szymona Kośników świętujących 5. lipca swą 8.
rocznicę ślubu, dla Magdaleny i Tomasza
Stachowiaków oraz Ludmiły i Aleksandra
Dzialendzików świętujących 8. lipca swą 16.
rocznicę ślubu, dla Magdaleny i Rafałą
Korysławskich świętujących 10. lipca swą 23.
rocznicę ślubu.

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca:
Ks. Bliźniak o ważnej prośbie Maryi
Należy podkreślić, ze Nabożeństwo pierwszych
sobót jest bardzo ważnym elementem orędzia
Maryi – Mówił na antenie PCh24 TV ks.
Grzegorz Bliźniak. Matka Najświętsza w Fatimie
wzywa nas do jednej podstawowej rzeczy, bardzo
ważnej w życiu każdego wierzącego – do
wynagradzania. Jak podkreślał gość PCh24 TV,
to właśnie kluczowy element przekazanej przez
Najświętszą Pannę siostrze Łucji praktyki
religijnej. Zdaniem duchownego, Nabożeństwo

Świętujmy z parami

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIII Niedziela Zwykła– 19.06.2022 r.
1. W środę, 6 lipca, przypada liturgiczne
wspomnienie
Błogosławionej
Marii
Teresy
Ledóchowskiej. Ten dzień jest świętem patronalnym
Apostolstwa Chorych w związku ze wspomnieniem
Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. W
modlitwie będziemy polecać Bogu wszystkich
chorych i cierpiących, a także tych, którzy leczą i
pielęgnują chorych.
2. W tym tygodniu przypada:
 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o
godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej - zmiana
tajemnic różańcowych.
 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji
nowych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy od godz. 21.00 do 22.00.
3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o
godz. 17.30.
4. W następną niedzielę 10 lipca, po Mszach
Świętych wolontariusze będą zbierać podpisy przy
kościele za Ustawą o zakazie promocji zabijania
nienarodzonych dzieci.
5. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na
remont wnętrza naszego kościoła.
6. W czasie wakacji (lipiec, sierpień) sprawy
kancelarii parafialnej u Duszpasterzy prosimy
załatwiać w każdy wtorek po Mszy Świętej
wieczornej do godz. 19:30. W czwartki i w soboty
dyżur Duszpasterzy w tym okresie jest odwołany. W
sprawach nagłych proszę dzwonić pod numer
579436633.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy
obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej,
a wyjeżdżającym na urlopy i wakacje – dobrego
odpoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.
8. Bożemu Miłosierdziu polecamy zamarłych
parafian:
śp.
Eugeniusza
Betlińskiego
z ul. Chorzowskiej, śp. Marię Raganowicz z ul.
Chorzowskiej. Wieczny odpoczynek…
W tym tygodniu patronują nam:
 6 lipca - Błogosławiona Maria Teresa
Ledóchowska (1863-1922), dziewica
i zakonnica, patronka dzieł misyjnych w
Polsce;
 8 lipca – Święty Jan z Dukli (1414-1484),
franciszkanin, świątobliwy kapłan, wybitny
kaznodzieja.
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 3.-10.07. 2022r.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 03.07
07.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
09.00 – +Zofię Zielińską – 6 rocz. śm.
10.30 – Z okazji rocz. ur. Krystyny w
podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o łaskę
zdrowia, bł. Boże i opiekę MB
12.00 – Za Parafian
Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca
z prośbą o bł. Boże dla żyjących oraz
o życie wieczne dla zmarłych
18.00 – +Barbarę
PONIEDZIAŁEK 04.07
08.00 – Z okazji imienin Elżbiety w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i
opiekę MB
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
WTOREK 05.07
08.00 – +Mariusza
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
ŚRODA 06.07
08.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
18.00 – Nowenna do św. Józefa
18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca z prośbą
o bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla
zmarłych
CZWARTEK 07.07
08.00 – W int. małżeństw przeżywających trudności
finansowe o światło i mądre decyzje wyszukiwaniu
rozwiązań dla ich trudnej sytuacji
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
PIĄTEK 08.07
08.00 – ++Z rodz. Schulzów, Cieślewiczów,
Jaworskich
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
SOBOTA 09.07
08.00 – Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące
DPS 10.00 –
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10.07
07.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
09.00 – +Piotra Linka – 45 rocz. śm.
10.30 – +Ryszarda (m) Przyłuckiego – 1 rocz. śm.
12.00 – ++Stanisławę (k), Jerzego Sorbian, Jadwigę
Ambroz, Ludwikę Bek, Stanisława (m) Granat,
Jerzego Banasia
Trestno 16.00 – Za Parafian
18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA
Ofiara
na
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Parafii:
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