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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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Panie, Ty zawsze  

byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: "Wracajcie, synowie 

ludzcy". 

Bo tysiąc lat w Twoich oczach 

jest jak wczorajszy dzień, który minął, 

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen 

poranny, 

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca, 

wieczorem więdnie i usycha. 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, Panie, jak długo będziesz 

zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług Twoich! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze 

mogli się radować i cieszyć. 

Dobroć Pana, Boga naszego, niech 

będzie nad nami 

i wspieraj pracę rąk naszych, 

dzieło rąk naszych wspieraj! 

 

. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O dar powrotu do zdrowia dla Pawła oraz  
o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Grażyny i Ireneusza z okazji 40. 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 

 

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 (Koh 1, 2; 2, 21-23) 

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, 

marność nad marnościami – wszystko jest 

marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy 

odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a 

udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie 

włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie 

zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego 

trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod 

słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a 

zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego 

nie zazna spokoju. To także jest marność. 

Drugie czytanie (Kol 3, 1-5. 9-11) 

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z 

martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. 

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 

ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte 

z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, 

nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 

w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co 

przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, 

lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 

bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, 

bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego 

uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż 

się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz 

Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani 

Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, 

Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we 

wszystkich jest Chrystus. 

Ewangelia (Łk 12, 13-21) 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, 

powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną 

spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: 

"Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami 

sędzią albo rozjemcą?" Powiedział też do nich: 

"Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo 

nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to 

życie jego nie zależy od jego mienia". I 

opowiedział im przypowieść: "Pewnemu 

zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I 

rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie 

pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: 

zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i 

tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I 

powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata 

złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz 

Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy 

zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, co przygotowałeś?" Tak dzieje się 

z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie 

jest bogaty u Boga". 

 
 

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 Izabeli i Grzegorza Haberlów świętujących 31. 

lipca swą 18. rocznicę ślubu, dla Grażyny i 

Ireneusza Huryków świętujących 1 sierpnia swą 

40. Rocznicę ślubu, dla Anety i Łukasza 

Szafranów świętujących 2 sierpnia swą 17. 

Rocznicę ślubu, dla Marii i Wojciecha Siorków 

świętujących 2 sierpnia swą 14. Rocznicę ślubu, dla 

Marii i Mirosława Perłowskich świętujących 4 

sierpnia swą 32. Rocznicę ślubu, dla Anny i Pawła 

Papasów oraz Anny i Grzegorza Chruścielskich 

świętujących 5 sierpnia swą 16. Rocznicę ślubu, dla 

Ewy i Bartosza Miterów świętujących 6 sierpnia 

swą 6. Rocznicę ślubu 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

O godnym ubiorze podczas spotkania z Panem  
Jak ubrać się na spotkanie z Panem Bogiem? 

Kościół od zawsze nauczał, że raczej godnie niż 

modnie. Ciało – jak mówił Apostoł Paweł – jest 

przybytkiem Ducha Świętego (1 Kor 6, 19), 

dlatego nie można pozwolić na jego zhańbienie, 

należy o nie dbać oraz okrywać odpowiednim 

strojem. Ubiór ma podkreślać nasze 

pochodzenie – a jako katolicy jesteśmy przecież 

dziećmi Króla. Czy zatem naprawdę wszystko 

jedno, w co się stroimy na Jego ucztę?  
Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który 

wyprawił ucztę weselną swemu synowi. (…) Wtedy 

rzekł swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest 

gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie 

więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 

wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na 

drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: 

złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i 

zauważył tam człowieka nieubranego w strój 

weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu 

wszedłeś nie mając stroju weselnego?”. Lecz on 

oniemiał (Mt 22, 2.8-12).  

Pan Jezus we wspomnianej przypowieści pouczył 

słuchających, że samo znalezienie się na uczcie 

królestwa niebieskiego nie zapewnia pełni radości 

w świętowaniu, nie jest także gwarancją życia 

wiecznego. Przypadek wyrzuconego biesiadnika 

przypomina o konieczności przyjęcia Ewangelii i 

naśladowania przykładu Pana Jezusa, tak aby w 

całości upodobnić się do Niego. Mamy 

przypominać Mistrza nie tylko w myśleniu, 



działaniu i mówieniu, ale także w ogólnym 

sposobie bycia. 

Aby posiąść szczęście wiecznego ucztowania z 

Bogiem, koniecznie trzeba odznaczać się – jak Pan 

Jezus – pokorą, dobrocią, łagodnością i 

skromnością. Sam Rabbi tłumaczył uczniom jakie 

to ważne, by do królestwa niebieskiego zabrać ze 

sobą szatę godową. Ten fragment Biblii odnosi się 

jednak nie tylko do wartości duchowych, które 

wyćwiczone za życia pozwolą nam wpasować się 

w klimat Nieba. By odnaleźć się na uczcie Króla, 

trzeba także zabrać godne ubranie, które podkreśli 

nasze królewskie pochodzenie i godność dziecka 

Bożego. Przecież na końcu ziemskiej wędrówki 

człowiek będzie ubrany jedynie w stan swojej 

duszy, a ten często można rozpoznać po sposobie 

ubierania. Chociaż stare przysłowie uczy: nie szata 

zdobi człowieka, jednak ubiór z pewnością wiele o 

nim mówi.  

Właściwy i odpowiedni do okoliczności ubiór jest 

wyrazem szacunku do innych oraz do 

obowiązujących w danym miejscu zasad – tak nas 

uczono od dziecka. W naszym kodzie kulturowym 

nieodpowiedni, niedbały lub nieskromny strój 

może szokować, gorszyć lub kogoś urazić. Każdy 

porządny podręcznik savoir vivre’u posiada 

osobny rozdział dotyczący zasad dobierania 

adekwatnego do sytuacji ubioru, co podkreśla 

wagę tego zagadnienia dla kultury. Wydaje się 

jednak, że w ostatnich latach coraz więcej 

katoliczek i katolików napotyka na pewne kłopoty 

w wyborze odpowiedniego do kościoła kostiumu. 

Spieszymy zatem z pomocą i radzimy, czego nie 

zakładać na spotkanie z Królem Królów:  

Panie obowiązuje bezwzględny zakaz 

nadmiernego odsłaniania ramion i pach, brzucha, 

dekoltu, pleców oraz ud. Muszą zatem 

zrezygnować z zakładania spódnic i sukienek 

mini, szortów, sukienek i bluzek z odsłoniętymi 

ramionami, plecami lub brzuchem. Ponadto 

ubranie nie powinno być obcisłe, prześwitujące, 

skąpe ani niechlujne. U panów natomiast 

niedopuszczalne są szorty, dresy, przetarte dżinsy, 

spodnie z obniżonym krokiem oraz koszulki na 

ramiączkach. Strój powinien zatem być (u obu 

płci) elegancki, estetyczny, skromny, czysty.  

Wyjaśnieniem tak „surowych” (dla wielu) zasad 

kościelnego dress-codu jest fakt, że świątynia jest 

miejscem przebywania Boga. Zanim 

przekroczymy jej próg, na pewno warto 

przypomnieć sobie, dlaczego tam w ogóle 

idziemy. W jakim celu przychodzimy na Mszę 

Świętą, adorację lub choćby krótką modlitwę do 

kościoła? Odpowiedź jest prosta: aby spotkać się z 

Panem Bogiem. Bogiem jest Ten, który został 

ukrzyżowany za nasze grzechy, brutalnie 

okaleczony, odarty z szat, wyszydzony, opluty, 

zhańbiony. Upokorzony i nagi Pan Wszechświata, 

wzgardzony przez stworzenie, wisi na krzyżu w 

każdym kościele. Sprofanowane i odarte z 

godności Ciało Chrystusa wygląda wręcz 

oburzająco na tle roznegliżowanych dla kaprysu 

ciał wiernych i nie licuje z powagą wydarzenia, 

jakim jest Pamiątka Śmierci Pana Jezusa.  

Święty Bernard z Clairvaux zwykł mawiać, że 

osoby nieskromnie ubrane są narzędziem diabła. 

Warto w tym miejscu wspomnieć także słowa 

Matki Bożej Fatimskiej z 1917 roku: Grzechami, 

które pociągają najwięcej dusz do piekła, są 

grzechy nieczyste. Wymyślone zostaną pewne 

mody, które będą bardzo obrażać Boga. Osoby, 

które służą Bogu, nie mogą ulegać tym modom. 

Apel Maryi okazuje się w dobie „odważnego” 

obnażania się aktualny jak nigdy wcześniej. Dziś 

coraz mniej osób wie, jak ubiorem oddawać Bogu 

cześć, szacunek i chwałę. Nieskromne ubieranie 

się jest nie tylko niemoralne i powoduje 

zgorszenie, ale także według papieża Piusa XI 

prowadzi do własnej i innych zguby wiecznej. Jak 

pokazuje przypowieść o człowieku nieodzianym w 

szatę godowa – bylejakość ma poważne skutki dla 

katolika i dla jakości jego (i innych) wiary. 

Smutne, że trzeba wciąż przypominać tak 

podstawową prawdę.  

MSZ  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVIII Niedziela Zwykła – 31.07.2022 r. 
1. Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu 

powstania warszawskiego. Wszystkich, którzy 

oddali życie w obronie naszej ojczyzny, będziemy 

polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu. 

2. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, 

związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. 

Odpust można zyskać od południa 1 sierpnia do 

północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: 

nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, 

odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i 

Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej, Komunia 

Święta, modlitwa  w intencjach wyznaczonych przez 

Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu. 

3. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa 

17.30. Po Mszy Świętej wieczornej - zmiana 

tajemnic różańcowych. 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

nowych powołań kapłańskich, zakonnych 

i misyjnych po Mszy Świętej o godz. 17.30. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od 

godz. 21.00 do 22.00.  

 I piątek miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej NSPJ o godz. 08.00, wizyta 

u chorych od godz. 09.00, Sakrament Pokuty i 



Pojednania od godz. 17.00 do godz. 17.55, 

Nabożeństwo do NSPJ o godz. 17.30. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00 oraz nabożeństwo do NSNMP. 

4. W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne 

wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, 

patrona proboszczów. 

5. W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto 

Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie 

zanotowane na kartach Ewangelii było zapowiedzią 

naszej przyszłości – życia wiecznego, oglądania na 

wieki Boskiego Oblicza. 

6. Sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek do 

różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie na 

Jasną Górę. W dniach od środy 3 sierpnia do środy 

10 sierpnia odbędzie się 42 Piesza Pielgrzymka 

Archidiecezji Wrocławskiej. Zapraszamy 

wszystkich na pielgrzymi szlak, a także do 

włączenia się w dzieło pielgrzymowania 

duchowego. Wszystkich, którzy podejmą ten trud, 

polecamy Bogu przez ręce Matki Najświętszej.   

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 

rozpoczynającego się tygodnia życzymy otwartości 

na Boże słowo, roztropności w podejmowanych 

decyzjach oraz doświadczenia Bożej mocy 

w trudnościach dnia codziennego. 

9. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych 

parafian: śp. Wiesław Bazylik z ul. Czechowickiej, 

śp. Zbigniew Kozak z ul. Księskiej. Wieczny 

odpoczynek… 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 1 sierpnia – Święty Alfons Maria Liguori (1696-

1787), biskup i doktor Kościoła, założyciel 

wspólnoty redemptorystów. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 31.07 – 07.08.2022 r. 

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 

PONIEDZIAŁEK 01.08  

08.00 – ++z rodz. Chwiłkowskich 

18.00 – +Ignacego Wieczorka 

WTOREK 02.08  

08.00 – W int. Mieczysława (m) o bł. Boże i opiekę 

MB 

18.00 – ++Stanisława (m) Mikołajczyka – 11 rocz. 

śm., Antoniego Dajczek – 6 rocz. śm.  

ŚRODA 03.08  

08.00 – W int. Zygmunta, Agnieszki, Katarzyny w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o bł. 

Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla 

zmarłych 

CZWARTEK 04.08  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – Z okazji rocz. ur. Małgorzaty w 

podziękowaniu za otrzymane Dary z prośbą o dalsze 

bł. Boże i opiekę MB 

PIĄTEK 05.08   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ  

18.00 – Z okazji 12 rocz. ur. Zosi w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i potrzebne 

łaski 

SOBOTA 06.08  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP  

DPS 10.00 –  

18.00 – O Dar silnej Wiary dla Iwony  

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 07.08  

07.00 – Z okazji 80 rocz. ur. Kazimiery w 

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże, opiekę MB oraz o łaskę zdrowia 

09.00 – Z okazji 15 rocz. ur. Oli Przygockiej o bł. 

Boże, łaskę zdrowia i opiekę MB dla niej i jej 

Rodziny 

10.30 – ++Barbarę Wincewicz, Hieronima (m), 

Stefanię Nowakowskich  

12.00 – ++Honoratę, Jana Kosińskich oraz ++z rodz.  

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą 

o bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla 

zmarłych 

18.00 – Za Parafian 

 

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA 
Ofiara na utrzymanie Parafii: 

 RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW 
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