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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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Prawy zamieszka  

w domu Twoim, Panie 

Kto zamieszka na Twej górze świętej? 

Ten, kto postępuje nienagannie, działa 

sprawiedliwie 

i mówi prawdę w swym sercu, 

kto swym językiem oszczerstw nie 

głosi. 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 

nie ubliża swoim sąsiadom, 

kto za godnego wzgardy uważa 

złoczyńcę, 

ale szanuje tego, kto się boi Pana. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie 

niekorzystnej, 

kto nie daje swych pieniędzy na 

lichwę 

i nie da się przekupić przeciw 

niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie 

zachwieje. 

. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O światło Ducha Świętego dla rządzących naszym miastem. 
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) 
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Pierwsze czytanie (Rdz 18,1-10a) 

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, 

gdy ten siedział u wejścia do namiotu w 

najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, 

dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy 

ich, podążył od wejścia do namiotu na ich 

spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: 

"O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie 

omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś 

raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod 

drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście 

się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro 

przechodzicie koło sługi waszego". A oni mu rzekli: 

"Uczyń tak, jak powiedziałeś". Abraham poszedł 

więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: "Prędko 

zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób 

podpłomyki". Potem Abraham podążył do trzody i 

wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby 

ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy 

twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed 

nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: "Gdzie jest twoja żona, Sara?" – 

Odpowiedział im: "W tym oto namiocie". Rzekł mu 

jeden z nich: "O tej porze za rok znów wrócę do 

ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy 

syna". 

 

Drugie czytanie (Kol 1,24-28) 

Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze 

swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 

Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 

Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi 

wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić 

posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica 

ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została 

objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał 

oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej 

tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród 

was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając 

każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z 

całą mądrością, aby każdego człowieka okazać 

doskonałym w Chrystusie. 

Ewangelia (Łk 10,38-42) 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 

niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 

domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 

usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta 

zaś uwijała się około rozmaitych posług. A 

stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to 

obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą 

przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi 

pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, 

Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a 

potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała 

najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona". 
 

 

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 Karoliny i Jana Buławów świętujących 19. 

lipca swą 8. rocznicę ślubu, dla Grażyny i Marka 

Delągów świętujących 20. lipca swą 26. rocznicę 

ślubu, dla Ewy i Jerzego Franików świętujących 

21. lipca swą 38. rocznicę ślubu, dla Agnieszki i 

Adriana Gruszewskich świętujących 21. lipca swą 

4. rocznicę ślubu, dla Alicji i Marka Lechów 

świętujących 23. lipca swą 33. rocznicę ślubu, dla 

Doroty i Jana Kasiuków świętujących 24. lipca 

swą 29. rocznicę ślubu, dla Olesi i Sergiusza 

Belinskich świętujących 24. lipca swą 23. rocznicę 

ślubu, dla Magdaleny i Sylwestra Polakiewiczów 

oraz Katarzyny i Daniela Sokołowskich 

świętujących 24. lipca swą 12. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

Błogosławiony Czesław, pierwszy przeor 

wrocławskiego klasztoru i towarzysz Św. 

Jacka jest do dnia dzisiejszego postacią 

dość tajemniczą.  
Nie wiadomo dokładnie gdzie i kiedy się urodził, 

ale można przyjąć, że stało się to około roku 1180. 

Późniejsi biografowie, tacy jak autor wrocławskiego 

oficium z 1494 r. oraz przeor Abraham Bzowski, 

uważali, że był on bratem św. Jacka i pochodził 

z rodu Odrowążów, chociaż nie ma na ten temat 

żadnych źródłowych informacji. Wiadomo, że był 

kanonikiem i zapewne kustoszem kolegiaty 

sandomierskiej, który wraz z biskupem krakowskim 

Iwonem Odrowążem i jego krewnym kanonikiem 

Jackiem, wyruszył na początku XIII w. do Rzymu. 

Tam w 1221 r., został przyjęty przez św. Dominika, 

razem z Jackiem do nowego zakonu, a rok później 

powrócił przez Austrię, Morawy i Czechy 

do Krakowa. Tradycja dominikańska przypisuje 

Czesławowi m.in. założenie pierwszego czeskiego 

klasztoru św. Klemensa w Pradze. Wkrótce 

po powrocie udał się do Wrocławia, gdzie między 

innymi głosił kazania w kościele św. Marcina 

na Ostrowie Tumskim, a w 1226 r. przejął z rąk 

tutejszego biskupa, kościół św. Wojciecha, przy 

którym założony został klasztor. W latach 1232 – 

1236 Czesław pełnił funkcję prowincjała i w tym 



czasie przebywał ponownie w Krakowie. Kilka lat 

po powrocie do Wrocławia, 6 kwietnia 1241 r. był 

świadkiem niszczycielskiego najazdu Mongołów, 

którzy spalili lewobrzeżne miasto wraz z klasztorem 

św. Wojciecha. Z tym wydarzeniem związana jest 

opowieść przekazana nam przez Jana Długosza 

o cudownym ocaleniu Ostrowa Tumskiego 

przez dominikańskiego przeora. Otóż, dzięki 

gorącym modlitwom pojawił się nad jego głową, 

zstępujący z nieba słup ognia, który tak przeraził 

najeźdźców, że odstąpili od murów miasta i udali się 

pod Legnicę. W innych relacjach jest mowa 

o ognistej kuli, która obok lilii, stała się odtąd 

atrybutem błogosławionego w przedstawiających 

go wizerunkach. Czesław zmarł w opinii świętości 

15 lipca 1242 r. i został pochowany w kościele Św. 

Wojciecha, najprawdopodobniej w krypcie 

pod prezbiterium. Na początku XVII w. polski 

przeor Abraham Bzowski wskrzesił kult Czesława, 

spisał jego biografię zatytułowaną Tutelaris Silesiae 

(Obrońca Śląska) i przyczynił się do rozpoczęcia 

procesu beatyfikacyjnego. 18 października 1713 r. 

papież Klemens XI zatwierdził kult bł. Czesława dla 

zakonu dominikanów i archidiecezji wrocławskiej, 

natomiast w 1753 r. Klemens XIII rozszerzył 

go na wszystkie polskie diecezje. W 1722 r. miał 

miejsce pożar położonego nieopodal klasztoru 

pałacu. Aby nie dopuścić do przeniesienia się ognia 

na świątynię, zakonnicy wystawili relikwiarz 

z czaszką bł. Czesława i wraz z wiernymi zanosili 

gorące modlitwy o ocalenie. Dwa lata później 

złożono szczątki Błogosławionego w okazałym 

alabastrowym sarkofagu umieszczonym w ołtarzu 

nowo wzniesionej kaplicy. Po kasacie klasztoru kult 

pierwszego wrocławskiego przeora rozwijał się 

w dalszym ciągu, choć już nie na taką skalę. Jego 

ponowny rozkwit nastąpił po powrocie 

do Wrocławia polskich dominikanów w 1951 r. 

Zaowocowało to oficjalnym uznaniem bł. Czesława 

patronem miasta Wrocławia. Aktu tego dokonał 

papież Pawła VI, a jego ogłoszenie odbyło się 

w kościele św. Wojciecha 22 września 1963 r. 

Od kilkunastu lat staraniem Polskiej Prowincji 

Dominikanów prowadzone są działania zmierzające 

do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego 

bł. Czesława. 

W każdą środę o godz. 9:00 odprawiana jest Msza 

święta wotywna do bł. Czesława 

 

Powstaje film dokumentalny o Edycie 

Stein 
 Zaprezentuje wybrane momenty z życia Edyty Stein 

we Wrocławiu, pokaże jej wrocławskie ścieżki, ale 

przeniesie nas również do Dusznik-Zdroju, gdzie 

spędziła wakacje w 1912 r. 

Film to owoc współpracy Domu Edyty Stein z 

Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość oraz Urzędem 

Miasta Dusznik Zdroju; reżyserką jest Bogusława 

Stanowska-Cichoń, która ma już w swoim dorobku 

jeden film poświęcony patronce Europy. 

– W filmie znajdzie się między innymi scena, w 

której mała Edyta bawi się z siostrą Erną na 

podwórku; zobaczymy jak idzie na zakupy ze starszą 

siostrą Różą, a ta kupuje jej jabłecznik z bitą 

śmietaną – opowiada Anna Siemieniec z Domu 

Edyty Stein. – Pokazany zostanie także czas jej 

studiów na Uniwersytecie we Wrocławiu. W 

„Dziejach pewnej rodziny żydowskiej” pisała o tym, 

jak siadywała we wnęce okiennej w uniwersyteckim 

gmachu i czuła się wtedy, jak księżniczka na zamku. 

Również taka scena znajdzie się w filmie. 

Premiera odbędzie się jesienią, w ramach trwającego 

Roku Edyty Stein we Wrocławiu. 

– Z myślą o filmie przeprowadziliśmy mini casting z 

pomocą FB. Osoby, które zostały wybrane do roli 

Edyty oraz jej siostry Erny i Hansa Bibersteina 

doskonale odnalazły się w rolach – mówi A. 

Siemieniec. – Nie szukaliśmy oczywiście 

sobowtórów, ale jakiś element fizycznego 

podobieństwa wobec pierwowzorów istnieje. 

Również nasze najmłodsze aktorki świetnie 

sprawdziły się na scenie. Myślę, że gra w filmie 

przyniosła im wiele radości. Sądzę, że Edyta będzie 

im jakoś towarzyszyć w dalszym życiu. 

W głównych rolach występują: Łucja Pałamarz-

Podgórna (Edyta Stein z okresu dzieciństwa), Pola 

Lewandowska (Erna Stein z okresu dzieciństwa), 

Urszula Kocierz (Edyta Stein z okresu studiów), 

Julia Stawińska (Erna Stein z okresu studiów), 

Adamowi Mirkowski (Hans Biberstein). 

 

140 naukowców alarmuje ws. 

indoktrynacji młodzieży 
Serwowany w mediach przekaz na temat zmiany płci 

to czysta indoktrynacja. Brakuje w nim 

bezstronności i rzetelnej wiedzy, a także jasnego 

mówienia o konsekwencjach takich decyzji dla życia 

dzieci i młodzieży. Pisze o tym w specjalnym 

manifeście 140 lekarzy i naukowców różnych 

specjalności domagając się od mediów obiektywnego 

informowania w tej sprawie. 

Manifest zrodził się wśród intelektualistów Francji, 

Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, do 

których dołączają kolejni. Nie jest związany ze 

środowiskiem chrześcijańskim ani Kościołem, tylko w 

swych podstawach odnosi się do rzetelnych badań i 

naukowo ustalonych faktów dotyczących zmiany płci. 

Jest reakcją naukowców zaniepokojonych indoktrynacją 

dotyczącą emancypacji „dziecka transpłciowego”, która 

wdziera się już na place zabaw. 

„Jako naukowcy, specjaliści w dziedzinie opieki nad 

dziećmi i pracownicy naukowi zdecydowanie 

https://ekai.pl/?s=Francja
https://www.ekai.pl/tag/niemcy/


sprzeciwiamy się twierdzeniu, że kobiety i mężczyźni 

są jedynie konstrukcjami społecznymi lub 

odczuwalnymi tożsamościami” – czytamy w 

manifeście. Jego sygnatariusze podkreślają, że płci są 

tylko dwie i się ich nie wybiera. Rodzi się jako 

dziewczynka lub chłopiec. Płeć jest ustalana przy 

narodzeniu i rejestrowana w urzędzie cywilnym. 

Naukowcy podkreślają, że możemy zmienić wygląd 

ciała, ale nie jego chromosomalny zapis. Ubolewają 

zarazem, że media jednoznacznie i bezkrytycznie 

podejmują bezpodstawne twierdzenia aktywistów 

transgender, nie pozostawiając miejsca na krytykę czy 

najmniejsze zastrzeżenia. 

Sygnatariusze manifestu apelują do mediów o wierne i 

poważne przedstawianie badań i naukowo ustalonych 

faktów dotyczących zmiany płci. Wskazują, że 

dominuje przekaz ukazujący takie decyzje jako 

cudowne rozwiązanie na złe samopoczucie nastolatków. 

Prowadzi to do wzrostu „samodiagnoz” wśród młodych, 

co w ciągu niespełna dekady zaowocowało 25-krotnym 

wzrostem liczby wniosków o zmianę płci. 

Sygnatariusze manifestu zwracają uwagę, że takie 

prośby bardzo niedbale traktowane są przez lekarzy czy 

psychiatrów, którzy też ulegają dyktaturze gender, nie 

przejmując się długofalowymi skutkami takich decyzji 

dla dzieci i młodzieży. Podkreślają, że zmiana płci u 

dzieci jest jednym z największych skandali 

zdrowotnych i etycznych, który dokonuje się pod presją 

ideologów gender i przy bierności mediów. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVI Niedziela Zwykła – 17.07.2022 r. 
1. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

2. W piątek, 22 lipca, przypada święto Świętej Marii 

Magdaleny. 

3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

4. W sobotę, 23 lipca, w liturgii przypada święto 

Świętej Brygidy, patronki Europy. Przez jej 

wstawiennictwo będziemy modlić się, aby Europa 

była wierna chrześcijańskim wartościom i trwała 

wiernie przy Chrystusie i Jego Ewangelii. 

5. Za tydzień w niedzielę 24 lipca po każdej Mszy 

Świętej błogosławieństwo kierowców, samochodów 

i innych pojazdów. Włączmy się w akcję misyjną 1 

grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki 

transportu dla misjonarzy. Pamiętajmy jednak, że 

błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku 

zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze. 

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. 

 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. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 17 – 24.07.2022 r. 

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. 

oraz ++Rodziców i Rodzeństwo z obu stron 

PONIEDZIAŁEK 18.07  

08.00 – +Helenę Gregorczyk – 30 dzień po 

pogrzebie 

18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 

WTOREK 19.07  

08.00 – Z okazji rocz. ur. Jerzego w podziękowaniu 

za dotychczasowe łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę 

MB 

18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską  

ŚRODA 20.07  

08.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

CZWARTEK 21.07  

08.00 – +Jacka Ziółkowskiego  

18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 

PIĄTEK 22.07   

08.00 – +Daniela Hawryłkiewicza  

18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską 

SOBOTA 23.07  

08.00 – Greg. +Anetę Żmijowską  

DPS 10.00 –  

18.00 – Z okazji 8 rocz. ur. Bartoszka, 16 rocz. ur. 

Martyny w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę Aniołów Stróżów  

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 24.07  

07.00 – Greg. +Anetę Żmijowską  

09.00 – ++Katarzynę, Józefa (m), Kazimierza, 

Tadeusza z rodz. Winiarskich 

10.30 – Za Parafian 

12.00 – +Lucjana Giersz oraz ++Rodziców i 

Rodzeństwo z obu stron 

Trestno 16.00 – Z okazji imienin i urodzin o. 

Proboszcza Tomasza w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę NMP 

Niepokalanie Poczętej 

18.00 – ++Ryszarda Plizgę – 3 rocz. śm., Tadeusza 

Bulińskiego oraz ++z obu rodz. 


