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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 

 
    

 
 
 
  
   
 
  
 

 
  

 
 
 

   
 
  

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. 

Ożyje serce  
szukających Boga 

Lecz ja, Panie, modlę się do Ciebie 
w czas łaski, o Boże; 
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej 
dobroci, 
w Twojej zbawczej wierności. 
Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa 
jest Twoja miłość, 
spójrz na mnie w ogromie swego 
miłosierdzia. 
Ja zaś jestem nędzny i pełen 
cierpienia; 
niech pomoc Twa, Boże mnie strzeże. 
Pieśnią chcę chwalić imię Boga 
i wielbić Go z dziękczynieniem. 
Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy 
zbuduje. 
To będzie dziedzictwem potomstwa 
sług Jego, 
miłujący Jego imię przebywać tam 
będą. 
. 
 
 

XV Niedziela zwykła  
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: O wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo oraz szczęśliwe rozwiązanie  dla Ewy i Rudolfa z okazji 10. rocznicy ślubu. Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. Przekazywać 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)  



Pierwsze czytanie (Pwt 30,10-14) 
Mojżesz powiedział do ludu: ”Będziesz słuchał 
głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego 
poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego 
Prawa; wrócisz do Pana Boga swego z całego 
swego serca i z całej swej duszy. Gdyż polecenie to, 
które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych 
możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie 
jest w niebiosach, by można było powiedzieć: "Któż 
dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a 
będziemy słuchać i wypełnimy je". I nie jest za 
morzem, aby można było powiedzieć: "Któż dla nas 
uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy 
słuchać i wypełnimy je". Gdyż słowo to jest bardzo 
blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś 
je mógł wypełnić”. 
 
Drugie czytanie (Kol 1,15-20) 
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, 
Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w 
Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w 
niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i 
niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy 
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego 
i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest 
Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, 
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał 
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem 
Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby 
przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez 
Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

Ewangelia (Łk 10,25-37) 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając 
Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu 
odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak 
czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; 
a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł 
do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a 
będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, 
zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. 
Jezus, nawiązując do tego, rzekł: ”Pewien 
człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i 
wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, 
lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą 
drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak 
samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i 
zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, 
będąc w podróży, przechodził również obok 
niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając 
je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje 
bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 
gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a 
jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 
wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według 
twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce 
zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który mu 
okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty 
czyń podobnie”. 

 

Od Karola Wojtyły była cztery lata starsza. Żyła tylko 16 godzin 
Papież wspominał o siostrze w swoim 
„Testamencie". "W miarę jak zbliża się kres mego 
ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego 
początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry 
(której nie znałem, bo zmarła przed moim 
narodzeniem)" - pisał.  
106 lat temu, 7 lipca 1916 r. w Białej (obecnie 
część Bielska-Białej - PAP) przyszła na świat Olga 
Maria Wojtyła, starsza siostra Jana Pawła II. 
Zmarła zaledwie 16 godzin po urodzeniu - 
przypomniało w czwartek wadowickie muzeum 
papieskie. "Starszy brat przyszłego papieża – 
Edmund, miał wówczas niespełna 10 lat. Karol 
Józef Wojtyła urodził się cztery lata później, 18 
maja 1920 r." – podało Muzeum Dom Rodzinny 
Jana Pawła II. 
Placówka przypomniała, że papież Jan Paweł II 
przez całe życie pielęgnował w sercu pamięć o 
najbliższych. Wspomniał o nich podczas wizyty w 
rodzinnym mieście 7 czerwca 1979 r. "Modlitwa 

moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od 
moich rodziców, a także brata starszego i siostry, 
której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim 
narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie 
również z tym miastem" – mówił wówczas. 
Papież o siostrze wspomniał również w swoim 
„Testamencie". "W miarę jak zbliża się kres mego 
ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego 
początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry 
(której nie znałem, bo zmarła przed moim 
narodzeniem)" - napisał. 
Brat Karola Wojtyły – Edmund, urodził się 27 
sierpnia 1906 r. w Krakowie. Większość młodych 
lat spędził w Wadowicach, gdzie Wojtyłowie 
zamieszkali po I wojnie. W latach 1924-1930 
studiował na wydziale lekarskim Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Po kilkumiesięcznej praktyce w 
Klinice Dziecięcej w Krakowie 1 kwietnia 1931 r. 
podjął pracę w szpitalu miejskim w Bielsku, jako 
zastępca ordynatora. Jesienią 1932 r. aktywnie 
walczył z epidemią szkarlatyny. 30 listopada 
czuwał przy przywiezionej do szpitala w stanie 
śpiączki młodej dziewczynie. Walcząc o jej życie 



zaraził się septyczną płonicą. Zmarł 4 grudnia 1932 
r. 
Wadowickie Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 
mieści się w kamienicy, w której mieszkali 
Wojtyłowie, a 18 maja 1920 r. urodził się Karol 
Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 
 Medalik św. Benedykta 
Pobożność wyrastająca z wiary jest czymś 
naturalnym dla chrześcijanina, niemniej jednak 
może przybierać różne formy i, w zależności od 
osobistych inspiracji, znajdywać odzwierciedlenie w 
praktyce pielgrzymowania do miejsc świętych bądź 
w szczególnym nabożeństwie do świętych patronów. 
Jedną z form wyrazu takiej właśnie pobożności jest 
medalik św. Benedykta, który ostatnio przeżywa 
swoisty renesans. I choć nie jest on amuletem, a 
jedynie symbolem pewnej modlitwy, dla wielu 
stanowi nieocenioną pomoc w praktykowaniu swojej 
religijności. 
Składa się on z dwóch części. Awers medalionu 
wedle papieskiego brewe przedstawia wizerunek 
św. Benedykta, który ubrany jest w strój zakonny z 
kapturem. Zakonnik trzyma w prawej ręce krzyż, a 
w lewej ręce – księgę, regułę zakonu. Na medaliku 
umieszczony jest także napis: Crux sancti patris 
Benedicti („Krzyż świętego ojca Benedykta”). U nóg 
świętego znajduje się kruk oraz mitra, symbol 
władzy opata. Na rewersie medalionu znajduje się 
krzyż oraz litery: CSPB – znajdujące się na czterech 
polach wyznaczonych przez ramiona krzyża. Litery 
stanowią skrót od słów Crux sancti patris Benedicti 
(„Krzyż świętego ojca Benedykta”). Nad krzyżem 
znajduje się grecki hierogram imienia Jezusa „IHS” 
(gr. IHΣΟΥΣ) bądź napis PAX. Na belce pionowej 
krzyża widnieją litery CSSML, oznaczające: Crux 
sacra sit mihi lux („Krzyż święty niech mi będzie 
światłem”), zaś na belce poprzecznej znajdują się 
litery NDSMD, które rozwijają się w słowa: Non 
Draco Sit Mihi Dux („Diabeł [dosł. ‘smok’] niech 
nie będzie mi przewodnikiem”). Na obrzeżu 
medalionu, od strony rewersu, znajdują się na prawo 
litery VRSNSMV – SMQLIVB. Skrót ten oznacza: 
Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – 
Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas („Idź 
precz szatanie, nie kuś mnie do próżności – złe jest 
to, co podsuwasz, sam pij truciznę). Już z samego 
opisu łatwo się domyślić, że zawiera on modlitwę o 
odpędzenie diabła, czyli egzorcyzm. To właśnie 
liczne świadectwa o skuteczności modlitwy 
przypisanej to tego medalika i autorytet Kościoła 
sprawiły, że cieszy się on tak dużą popularnością. 
Lecz skąd wziął się w ogóle pomysł na takie właśnie przedstawienie medalionu? Historia jego 
powstania sięga XI w. i związana jest z cudownym 
uzdrowieniem, jakiego doznał młody człowiek 
ukąszony przez węża. Żadne leki nie odniosły 

skutku i chory był już w agonii. Wtedy we śnie 
ujrzał starca, w którym rozpoznał św. Benedykta. 
Święty dotknął jego rany krzyżem, który trzymał w 
ręce, i choroba znikła bez śladu. Wkrótce człowiek 
ten został mnichem, a niedługo potem wstąpił na 
tron papieski jako Leon IX. W XII w. w Bawarii 
kilka kobiet zostało uwięzionych za zajmowanie się 
czarami w celu szkodzenia mieszkańcom 
Nattrembergii. Podczas procesu powiedziały, że ich 
magiczne działania przeciw klasztorowi Metten były 
zupełnie bezskuteczne, gdyż na murach klasztoru 
mnisi umieścili medal św. Benedykta. W wyniku ich 
procesu wzrósł więc kult medalika, na którym 
przedstawiony jest św. Benedykt z krzyżem w ręce. 
Medalik stał się bardzo popularny w wieku XVII. 
Święty Wincenty a Paulo, założyciel sióstr 
miłosierdzia, polecił, by zakonnice nosiły go przy 
swoich różańcach. Niestety medal wykorzystywano 
także do zabobonnych praktyk. Umieszczano go w 
stajniach, by odwrócić uroki, zakopywano pod 
progami domów dla zapewnienia pomyślności 
mieszkańcom. Dopiero opat Legnickiego Pola, o. 
Benno Loebl, podjął starania o zatwierdzenie 
medalika przez papieża. Benedykt XIV wydał 
stosowny dokument w 1742 roku. Znana jest 
również wielowiekowa praktyka wkładania 
medalionu do grobów. Wiąże się to z czcią, jaką 
otaczano św. Benedykta, modląc się do niego jako 
do patrona dobrej śmierci. 
To jedynie krótki wycinek z bogatej historii tego 
sakramentalium. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
może poszczycić się on wielowiekową tradycją i 
doświadczeniem licznych pokoleń ludzi, którzy 
swoją pobożność ożywiali tą właśnie modlitwą. 
Zakon benedyktyński również stał się propagatorem 
i szerzycielem nabożeństwa do swojego świętego 
założyciela, sprawiając tym samym, że 
przedstawienia medalionu znaleźć możemy na wielu 
kościołach i budynkach związanych z obecnością i 
działalnością benedyktynów. 
Dziś dzięki rozwojowi techniki medalik św. 
Benedykta stał się jeszcze łatwiej dostępny i 
przybiera rozmaite formy, stanowiąc element 
innych dewocjonaliów. Niemniej jednak medalik zawsze pozostawał i, co 
warto podkreślić, wciąż stanowi formę modlitwy 
ukierunkowaną na Jezusa Chrystusa i Jego Krzyż, 
podkreślając tym samym, że pomimo istnienia 
różnorodnych form pobożności, wszystkie one 
przybliżają nas do jednego Boga i zakorzenione są w 
jednym Kościele. Trafnym scharakteryzowaniem 
popularności medalika św. Benedykta mogą być 
słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu Św. Piotra, 
które są niejako streszczeniem reguły św. Patriarchy 
Mnichów: Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. 
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 



XV Niedziela Zwykła – 10.07.2022 r. 
 1. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 
2. W dzisiejszą niedzielę wolontariusze będą zbierać 
podpisy przy kościele za Ustawą o zakazie promocji 
zabijania nienarodzonych dzieci. 
3. Jutro, w poniedziałek, przypada święto Świętego 
Benedykta, opata, patrona Europy. 
4. W środę, 13 lipca, 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  
 Godz. 19.30 – Msza Święta z procesją wokół 
kościoła 
Proszę przynieść ze sobą świece. Tego dnia Mszy 
Świętej o godz. 18.00 nie ma. 
5. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 
godz. 17.30. 
6. W sobotę, 16 lipca, przypada liturgiczne 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel, popularnie zwanej Matką Bożą 
Szkaplerzną. Z kultem Matki Bożej z Góry Karmel 
związany jest szkaplerz. W 1251 roku Maryja 
objawiła się Szymonowi Stockowi (generałowi 
zakonu karmelitów). Zapewniła wówczas, że kto 
będzie nosił ten znak, nie zazna ognia piekielnego 
7. 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. 
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 
tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i 
opieki Matki Najświętszej, a korzystającym z 
wakacyjnego odpoczynku, bezpiecznych urlopów i 
umocnienia sił fizycznych oraz duchowych. 
W tym tygodniu patronują nam:  12 lipca - Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu 
(ok. 970-1009), biskup i męczennik, misjonarz na 
terenach Prus; 
 13 lipca – Święci Pustelnicy Andrzej Świerad i 
Benedykt (I poł. XI w.), życie poświęcili pokucie i 
surowej ascezie; 
 15 lipca – Święty Bonawentura (1218-1274), 
franciszkanin, odnowiciel zakonu, później biskup, 
doktor Kościoła. 

 Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  Sercanie Biali   

INTENCJE MSZALNE 10 – 17.07.2022 r. 
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 Banaśa  
Trestno 16.00 – Za Parafian 
18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony 
PONIEDZIAŁEK 11.07  08.00 – +Jana Sochackiego – 30 dzień po pogrzebie 
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 

WTOREK 12.07  08.00 – +Bogdana Fedorczaka – 30 dzień po 
pogrzebie 
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską  
ŚRODA 13.07 Dzień Fatimski 08.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 
12.00 – Za Chorych 
19.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy 
19.30 – Z okazji 20 rocz. ur. Julii w podziękowaniu 
za Dar Życia z prośbą o moc Darów Ducha 
Świętego w jej życiu 
19.30 – Z okazji 9 rocz. ślubu Hanny i Grzegorza w 
podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 
dalsze bł. Boże i opiekę MB 

CZWARTEK 14.07  08.00 – ++Erykę i Mariana Gerle, ciocię Imgard 
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 
PIĄTEK 15.07   08.00 – ++Z rodz. Wołosów i Remplewiczów 
Trestno 14.00 – Ślub 
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 
SOBOTA 16.07  08.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 
Stanisława (m) oraz ++z rodz. 
DPS 10.00 –  18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 
18.00 – +Antoniego Dindorf – 12 rocz. śm. 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.07  07.00 – Greg. +Anetę Żmijowską  
09.00 – +Mariusza 
10.30 – +Alinę  
12.00 – +Mariannę Przystajko – 5 rocz. śm. oraz 
++z rodz. Wójcik, Rorat 
Trestno 16.00 – Za Parafian 
18.00 – +Władysława (m) Biernat – 27 rocz. śm. 
 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 


