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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

Pan mnie wysłuchał,
kiedy Go wzywałem

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię
wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Pan, który jest wysoko, patrzy
łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty
podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciwko
gniewowi mych wrogów.
Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O Boże błogosławieństwo dla rolników.
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

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze!

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec
aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym
przybytku.

Pierwsze czytanie (Rdz 18,20-32)
Bóg rzekł do Abrahama: Skarga na Sodomę
i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich
[mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść
i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie,
które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się. Wtedy
to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham
stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego,
Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić
sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym
mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy
także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu
przez
wzgląd
na
owych
pięćdziesięciu
sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie
dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi
z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to
samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż
Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby
postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział:
Jeżeli
znajdę
w Sodomie
pięćdziesięciu
sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez
wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: Pozwól,
o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie,
choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych
pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy
z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan
rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu
pięciu. Abraham znów odezwał się tymi słowami:
A może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan rzekł:
Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych
czterdziestu. Wtedy Abraham powiedział: Niech się
nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się
tam trzydziestu? A na to Pan: Nie dokonam
zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Rzekł
Abraham: Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać:
gdyby znalazło się tam dwudziestu? Pan
odpowiedział: Nie zniszczę przez wzgląd na tych
dwudziestu. Na to Abraham: O, racz się nie
gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby
znalazło się tam dziesięciu? Odpowiedział Pan: Nie
zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu.

wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was,
umarłych na skutek występków i nieobrzezania
waszego /grzesznego/ ciała, razem z Nim
przywrócił do życia. Darował nam wszystkie
występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas
nakazami. To właśnie, co było naszym
przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy
do krzyża.
Ewangelia (Łk 11, 1-13)
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się,
a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do
Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan
nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich:
«Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze,
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie
Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego
dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto
przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was,
mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i
powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby,
bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie
mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z
wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już
zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie
mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam:
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że
jest jego przyjacielem, to z powodu jego
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a
kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś
z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu
kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu
węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o
ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą».

Drugie czytanie (Kol 2,12-14)
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie,
w Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez

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 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, dla
Karoliny i Krzysztofa Kaczmarów świętujących
25. lipca swą 7. rocznicę ślubu, dla Dagmary i
Marcina Mędrków świętujących 26. lipca swą 16.
rocznicę ślubu, dla Urszuli i Mirosława Birskich
świętujących 28. lipca swą 32. rocznicę ślubu, dla
Anny i Marka Brzósków świętujących 28. lipca
swą 10. rocznicę ślubu, dla Martyny i Mateusza
Bleckich świętujących 28. lipca swą 4. rocznicę

ślubu, dla Małgorzaty i Pawła Sochów
świętujących 29. lipca swą 27. rocznicę ślubu, dla
Renaty i Janusza Bytnarów świętujących 30. lipca
swą 39. rocznicę ślubu, dla Izabeli i Grzegorza
Haberlów świętujących 31. lipca swą 18. rocznicę
ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

Prezes Ordo Iuris: Globalny przełom w
sprawie aborcji?
24 czerwca w Stanach Zjednoczonych nastąpił
historyczny zwrot ku obronie życia. Po prawie 49
latach amerykański Sąd Najwyższy odrzucił
konstytucyjne „prawo do aborcji” i przywrócił
władzom stanowym możliwość ochrony życia
nienarodzonych
dzieci.
Reakcja
była
natychmiastowa. Już w ponad dwudziestu
stanach weszły w życie przepisy zakazujące
aborcji – także w zakresie szerszym niż w
Polsce. Zamykane są kolejne kliniki aborcyjne.
Prezydent Joe Biden przyznał, że nie ma
prawnych środków, by przełamać wyrok Sądu
Najwyższego.
To, co dzieje się w USA ma bezpośrednie
przełożenie na cały zachodni świat. Osamotniona
często Polska zyskuje potężnych sojuszników.
Nasza Ojczyzna, która dzięki zdecydowanej
postawie Jana Pawła II oraz wytężonej pracy
przyjaciół życia od 30 lat wzmacnia ochronę dzieci
nienarodzonych, przedstawiana jest dzisiaj w prasie
amerykańskiej (zarówno konserwatywnej jak i
lewicowej) jako wzór dla republikańskich stanów.
Nie możemy tego zaprzepaścić.
Przed nami decydujące starcie ze zwolennikami
bezkarnego zabijania nienarodzonych. Podobnie
jak w USA, polscy aktywiści aborcyjni ogromnym
nakładem środków budują sieć dystrybucji
preparatów farmakologicznej aborcji. Coraz śmielej
afiszują się przy tym ze swoją działalnością,
drwiąc z prawa i promując aborcję jako „styl
życia”. Uderzają także w wolność słowa obrońców
życia i w wolność sumienia lekarzy oraz
farmaceutów. Na każdym polu muszą napotkać
nasz opór.
Nie ulega wątpliwości, że aby uratować setki dzieci
musimy pilnować przestrzegania obowiązującego
prawa. To oznacza przede wszystkim skuteczne
karanie aborcyjnych aktywistów, nielegalnie
dostarczających środki wczesnoporonne oraz
organizujących
nielegalną
„turystykę
aborcyjną”. Dziś odbyła się rozprawa w
precedensowym postępowaniu przeciw Justynie
W. z „Aborcyjnego Dream Teamu”. Wbrew
obrońcom aktywistki zostaliśmy dopuszczeni do
udziału w postępowaniu, w którym oskarżono ją o
przestępstwo pomocnictwa w przerywaniu ciąży.

Jednak bezprawna promocja nielegalnej aborcji
odbywa się także z mównicy sejmowej. W
najbliższych dniach złożymy zawiadomienie o
możliwości popełnienia przestępstwa przeciw
Natalii
Broniarczyk
z
„Aborcji
Bez
Granic”, która z sejmowej mównicy chwaliła się
pomocnictwem w kilkudziesięciu tysiącach
aborcji i przekazywała instrukcję zabijania
dzieci.
Podobne zawiadomienie
złożyliśmy
niedawno przeciw poseł Katarzynie Kotuli z
Lewicy, która na Twitterze instruowała, jak
przeprowadzać aborcję farmakologiczną.
Nasze działania przynoszą efekty. W ostatnich
miesiącach odnieśliśmy dwa precedensowe
zwycięstwa przed Sądem Najwyższym, który w
dwóch wyrokach – z października 2021 i z
czerwca 2022 – potwierdził, że działacze pro-life
mają prawo do organizacji pikiet i eksponowania
w przestrzeni publicznej banerów ukazujących
okrucieństwa aborcji. W przeciwieństwie do
Niemców, Francuzów czy Kanadyjczyków, polscy
obrońcy życia cieszą się zatem prawdziwą
wolnością słowa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
wsparcie naszych Darczyńców i zaangażowanie
prawników, które pozwoliły na systematyczne
wypracowanie jednolitej linii obrony w blisko 200
sprawach obrońców życia w ostatnich latach.
Wyroki polskich sądów nie podobają się jednak
aborcyjnym aktywistom. Pod ich wpływem starosta
pruszkowski złożył wniosek o delegalizację
Fundacji Pro – Prawo do życia. I na tym
polu antywolnościowe działania aborcjonistów
napotkały na opór prawników Ordo Iuris.
Dostępność preparatów aborcyjnych zależna jest
także od lekarzy i farmaceutów. W wielu
postępowaniach bronimy tych, którzy odmawiają
udziału w zabiciu nienarodzonego dziecka. Kilka
dni temu Naczelny Sąd Aptekarski uchylił, na razie
z przyczyn proceduralnych, naganę w sprawie
reprezentowanej
przez
nas
farmaceutki.
Dostrzegamy potrzebę systemowej regulacji
wolności sumienia. Dlatego opracowujemy projekt
ustawy wprowadzającej regulacje dotyczące
klauzuli sumienia, wdrażające najszersze
gwarancje, odpowiednio do przełomowego
wyroku
Trybunału
Konstytucyjnego
z
października 2015 roku.
Tylko od naszego zaangażowania zależy, czy w
najbliższych latach szacunek dla życia skutecznie
umocni się w kulturze prawnej naszego
Narodu. Już za kilkanaście lat możemy doczekać
się pokolenia wolnego od aborcji, ludzi
wychowanych w świecie, który zabijanie
nienarodzonych uznaje za bestialstwo z przeszłości,
zbrodnię podobną do niewolnictwa lub rasowej
segregacji. To byłby ogromy krok w stronę

przywrócenia ładu prawnego i szacunku dla
naturalnej wartości życia.
Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XVI Niedziela Zwykła – 17.07.2022 r.
1. Dziś 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.
2. Jutro, w poniedziałek, 25 lipca, będziemy
obchodzili święto Świętego Jakuba Apostoła.
3. We wtorek, 26 lipca, w liturgii będziemy
wspominali Świętych Rodziców Najświętszej Maryi
Panny: Joachima i Annę. Będziemy modlić się za
naszych dziadków i babcie, aby doświadczali
bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony
najbliższych.
4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę o godz. 17.30.
5. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek
o godz. 17.30.
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. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia
życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz
doświadczenia bliskości Zbawiciela i Jego
Najświętszej Matki.
W tym tygodniu patronują nam:
 25 lipca – Święty Jakub Apostoł, nazywany
Większym lub Starszym, brat Świętego Jana,
pierwszy męczennik z grona Dwunastu;
 25 lipca – Święty Krzysztof (III w.),
męczennik, patron kierowców i podróżujących;
 26 lipca – Świeci Joachim i Anna, rodzice
Najświętszej Maryi Panny;
 29 lipca - Święta Marta, Maria i Łazarz, święte
rodzeństwo z Betanii, o których Święty Jan w
Ewangelii mówi, że Pan Jezus ich kochał, był z nimi
zaprzyjaźniony.
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 24 – 31.07.2022 r.
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.
PONIEDZIAŁEK 25.07
08.00 – +Halinę Zwoździak
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
WTOREK 26.07
08.00 – +Jana Twarduś
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
ŚRODA 27.07
08.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
CZWARTEK 28.07
08.00 – ++Ewę, Andrzeja, Aleksandra, Jana
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
PIĄTEK 29.07
08.00 – W int. dziękczynnej za niezliczone łaski
otrzymane w ciągu życia z prośbą o spokojną starość
18.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
SOBOTA 30.07
08.00 – Greg. +Anetę Żmijowską
DPS 10.00 –
16.00 – Ślub
18.00 – Z okazji 8 rocz. ur. Wojciecha w
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł.
Boże
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31.07
07.00 – ++z rodz. Kądziela Rodziców i Rodzeństwo
09.00 – +Stefanię Pudelską – 17 rocz. śm. oraz ++z
rodz.
10.30 – Za Parafian
12.00 – ++Julię i Jana Kulczyckich
Trestno 16.00 – Za Dobroczyńców
18.00 – Z okazji 70 rocz. ur. Grażyny w
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł.
Boże i opiekę MB dla niej i jej Rodziny Ewy,
Tomka, Krzysztofa

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA
Ofiara
na
utrzymanie
Parafii:
RZYMSKO
KATOLICKA
PARAFIA
PW
NMPWW WE WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM
ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW
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