
  
 

KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 
urzędowania duszpasterzy:wtorki i czwartki 

oraz soboty

  
 
 
  
  
 
  
 

 
  

 
 
 

  
 
  

Nie można wy św ietlić obrazu. Na  komputerze może brakować  
pamięci do otwarcia obrazu lub  obraz może by ć uszkodzony .  Uruchom ponownie komputer, a  
następnie otwórz plik ponownie.  Jeśli czerwony  znak x nadal będzie  wy św ietlany , konieczne może by ć 
usunięcie obrazu, a następnie  ponowne wstaw ienie go.

 
Szczęśliwy naród 

 wybrany przez Pana 
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na 
cześć Pana, 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Błogosławiony lud, którego Pan jest 
Bogiem, 
naród, który On wybrał na 
dziedzictwo dla siebie. 
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu. 
Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei pokładanej w Tobie. 
 
. 
 
 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:O dar powrotu do zdrowia dla Pawłao błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres 

Biuletyn  parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych  we Wrocławiu 52 018 Wrocław, Świątnicka 32          
 

. 
 

 

czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;
wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 

oboty od godz. 8.00 do 9.00 
 

 

  

7. sierpniaNR 31/20

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: dar powrotu do zdrowia dla Pawła oraz  o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Alicji i Krzysztofa z okazji 15. rocznicy ślubuProsimy 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 018 Wrocław, Świątnicka 32          tel. 071/343-79-76  www.parafiaksieze.pl
(do użytku wewnętrznego) 

14:00;godziny 
po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 

 

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 
XIX Niedziela zwykła 

sierpnia A.D. 2022 /2022 (1044) 

. rocznicy ślubu. Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. lub SMSem pod numer 0501088244 

Biuletyn  parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych  we Wrocławiu – Księżu Małym www.parafiaksieze.pl 



Pierwszeczytanie(Mdr 18, 6-9) 
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym 
ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim 
przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał 
ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym 
bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś 
nas, powołanych. Pobożni potomkowie dobrych 
składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie 
Boskie prawo, że jednakowo te same dobra i 
niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli 
śpiewać hymny przodków. 
Drugie czytanie(Hbr 11, 1-2. 8-19) 
Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie 
otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego 
nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by 
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. 
Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze 
przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi 
obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i 
Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. 
Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych 
fundamentach, którego architektem i budowniczym 
jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, 
mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który 
udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to 
już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak 
liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone 
ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze 
pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im 
przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, 
uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci 
bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają 
ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, 
znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś 
do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg 
nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż 
przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, 
wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to 
jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał 
obietnicę, któremu powiedziane było: "Z Izaaka 
będzie dla ciebie potomstwo". Pomyślał bowiem, iż 
Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego 
odzyskał go, na podobieństwo śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa. 

Ewangelia (Łk 12, 32-48) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój 
się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu 
waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze 
mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, 
które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w 
niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie 
niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i 
serce wasze. Niech będą przepasane biodra 
wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie 
podobni do ludzi oczekujących swego pana, 
kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi 
owi słudzy, których pan zastanie czuwających, 
gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: 
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a 
obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, 
czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy 
ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby 
gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma 
złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do 
nas mówisz tę przypowieść, czy też do 
wszystkich?" Pan odpowiedział: "Któż jest 
owym rządcą wiernym i roztropnym, którego 
pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał 
jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten 
sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy 
tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: 
Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli 
sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga 
z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy 
tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego 
sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o 
godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i 
wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, 
który poznał wolę swego pana, a nic nie 
przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, 
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał 
jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma 
małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, 
tym więcej od niego żądać będą". 
 

 

Kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga. Edyta Stein 
Ten, kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga, bez 
względu na to, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy 
nie. Była o tym przekonana Edith Stein – św. Teresa 
Benedykta od Krzyża. Żydówkę, filozofa, 
karmelitankę i męczennicę, jedną ze współpatronek 

Europy, Kościół katolicki wspomina w liturgii 9 
sierpnia. 
„Była wielką córką narodu żydowskiego i wierzącą 
chrześcijanką pośród milionów niewinnie zamęczonych ludzi” – mówił podczas jej 
beatyfikacji w 1987 roku Jan Paweł II. Papież 
podkreślił, że „jako Benedicta a Cruce 
(błogosławiona przez Krzyż) pragnęła wraz z 
Chrystusem nieść krzyż za zbawienie swego narodu, 
swego Kościoła, całego świata”. 



Przez lata, również jako filozof i naukowiec, 
poszukiwała tylko poznania rozumowego. Kończąc 
szkołę podstawową w wieku 14 lat określiła się jako ateistka. Do nawrócenia doprowadziło ją 
bezkompromisowe poszukiwanie prawdy, spotkanie 
z gorliwie wierzącymi chrześcijanami oraz lektura 
dzieł św. Teresy z Avili. 
„Była wielką córką narodu żydowskiego i wierzącą 
chrześcijanką pośród milionów niewinnie zamęczonych ludzi” – mówił podczas jej 
beatyfikacji w 1987 roku Jan Paweł II. Papież 
podkreślił, że „jako Benedicta a Cruce 
(błogosławiona przez Krzyż) pragnęła wraz z 
Chrystusem nieść krzyż za zbawienie swego narodu, 
swego Kościoła, całego świata”. 
Przez lata, również jako filozof i naukowiec, 
poszukiwała tylko poznania rozumowego. Kończąc 
szkołę podstawową w wieku 14 lat określiła się jako ateistka. Do nawrócenia doprowadziło ją 
bezkompromisowe poszukiwanie prawdy, spotkanie 
z gorliwie wierzącymi chrześcijanami oraz lektura 
dzieł św. Teresy z Avili. 
Po tej lekturze zdecydowała się przejść na 
katolicyzm i postanowiła się ochrzcić, a potem zostać karmelitanką, podobnie jak święta z Avili. 
Być może Edyta Stein odkryła podobieństwa między 
sobą i św. Teresą, gdyż także ta hiszpańska święta 
była rozdarta między światem świeckim i 
duchowym, a jako jedyne wyjście z kryzysu 
uznała nawrócenie i późniejsze wstąpienie do klasztoru.(…) 
Kiedy 10 listopada 1938 roku, podczas tzw. „nocy 
kryształowej” Niemcy palili synagogi, domy i 
sklepy żydowskie, Edith Stein jako katoliczka i 
zakonnica była świadoma swego żydowskiego 
pochodzenia, o którym także było powszechnie 
wiadomo. Dlatego obawiała się, że może to 
przynieść kłopoty również dla Karmelu w Kolonii. 
Zamierzała przenieść się do Karmelu w Betlejem, jednak jej wyjazd okazał się niemożliwy. W noc 
sylwestrową 1938 roku wyjechała do Karmelu w 
Echt w Holandii, gdzie spędziła ponad trzy kolejne 
lata. 
Jednak i tam nie mogła się czuć bezpieczna, gdyż 
hitlerowcy zajęli region i rozpoczęli prześladowania 
Żydów. Mimo protestów biskupów 2 sierpnia 1942 
roku hitlerowcy aresztowali wszystkie zakonnice i 
zakonników pochodzenia żydowskiego, również Edytę Stein i jej siostrę Różę, która kilka lat 
wcześniej również przeszła na katolicyzm i żyła w 
Karmelu w Echt. 
Po krótkim pobycie w obozie przejściowym, 
transport został wysłany do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wkrótce 
potem, 9 sierpnia 1942 roku, Edith Stein i jej siostra 
Róża zostały zamordowane w komorze gazowej. 

Papież Jan Paweł II podczas wizyty w 1987 roku w 
Kolonii ogłosił Edith Stein błogosławioną, a 
kanonizował ją 11 października 1998 roku w 
Rzymie. W rok później, obok św. Brygidy 
Szwedzkiej i św. Katarzyny ze Sieny, została jedną 
ze współpatronek Europy. Ogłaszając to papież 
powiedział, że św. Teresa Benedykta od Krzyża jest 
„symbolem dramatów Europy bieżącego stulecia”. 
Edyta Stein zostawiła po sobie wiele pism 
filozoficznych i duchowych. Najważniejsze z nich to 
„O zagadnieniu wczucia”, „Byt skończony i 
wieczny” oraz niedokończone dzieło „Wiedza 
krzyża”. 
Dziś jest czczona jako wielka męczennica w wielu 
krajach świata, również w Niemczech. Jej imię 
noszą ulice, szkoły, fundacje mając w pamięci jej 
słowa, że „ten, kto się w pełni odda w ręce Pana, 
może mieć ufność, że kierował się słusznym 
wyborem”. 
[https://stacja7.pl/swieci/kto-poszukuje-prawdy-
poszukuje-boga-edyta-stein/] 
 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 Gabrieli i Henryka Mirkiewiczów 
świętujących 7 sierpnia swą 46. rocznicę ślubu, dla 
Magdaleny i Miłosza Bleckich świętujących 7 
sierpnia swą 7. rocznicę ślubu, dla Kazimiery i 
Antoniego Turyczków świętujących 8 sierpnia swą 
52. rocznicę ślubu, dla Anny i Pawła Filipczuków 
świętujących 8 sierpnia swą 13. rocznicę ślubu, dla 
Wiesławy i Janusza Grudniów świętujących 11 
sierpnia swą 38. rocznicę ślubu, dla Małgorzaty i 
Henryka Wasielewskich świętujących 11 sierpnia 
swą 32. rocznicę ślubu, dla Alicji i Krzysztofa 
Iwanowiczów świętujących 11 sierpnia swą 15. 
rocznicę ślubu, dla Julity i Macieja Waścińskich 
świętujących 13 sierpnia swą 11. rocznicę ślubu 
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 
módlcie się za nami. 
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE XIX Niedziela Zwykła – 07.08.2022 r. 

 1. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w 
pielgrzymce, zapraszamy do duchowego 
pielgrzymowania i wpierania osobistą modlitwą i 
cierpieniem pielgrzymujących do różnych 
Sanktuariów Maryjnych, szczególnie na Jasną Górę.   



2. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w środę o godz. 17.30. 
3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 
godz. 17.30. 
4. W sobotę, 13 sierpnia, 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. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 
remont 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 tego 
tygodnia życzymy obfitości Bożego 
błogosławieństwa oraz opieki NMP 
Wspomożycielki Wiernych. 
8. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłego 
parafianina: śp. Władysława Balcer z ul. 
Starodworskiej. Wieczny odpoczynek… 
W tym tygodniu patronuje nam:  8 sierpnia – Święty Dominik (ok. 1170-1221), 
prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego; 
 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża 
(1891- 1942 ), dziewica i męczennica, patronka 
Europy zamordowana w Auschwitz; 
 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon 
i męczennik; 
 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), 
dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek.  Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  Sercanie Biali  INTENCJE MSZALNE– 07-14.08.2022 r. 
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 
PONIEDZIAŁEK 08.08  08.00 – ++Genowefę i Jana Sarnikowskich  
18.00 – Z okazji 17 rocz. ślubu Danuty i Artura w 
podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą bł. 
Boże, o łaskę zdrowia i opiekę MB dla ich dzieci  

WTOREK 09.08  08.00 – +Adelę Giersz 
18.00 – +Mariusza  
ŚRODA 10.08  08.00 – +Marię Lisek 
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy 

CZWARTEK 11.08  08.00 – +Eugeniusza Betlińskiego 
18.00 – Z okazji rocz. ur. Agnieszki w 
podziękowaniu za otrzymane Dary z prośbą o dalsze 
bł. Boże, opiekę MB oraz o łaskę zdrowia 
PIĄTEK 12.08   08.00 – +Annę Denes – 1 rocz. śm. 
14.00 – Ślub  18.00 – +Marię Kocój  
SOBOTA 13.08 Dzień Fatimski 08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 
DPS 10.00 –  12.00 – Za Chorych 
19.30 – ++Mariana i Stefanię Smalec, ++Rodziców 
Zbigniewa Adamko, Franciszkę, Mieczysława (m) 
Jakubowskich 
19.30 – +Leopolda Wysockiego – 1 rocz. śm. 
19.30 – +Joannę Wierzbę   
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 14.08  07.00 – Za Parafian 
09.00 – Z okazji 7 rocz. ur. Jagody w 
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 
Boże 
10.30 – W podziękowaniu za wszelkie 
dotychczasowe łaski w życiu Marii i Jana  
12.00 – +Beatę Białek – 1 rocz. śm. 
Trestno 16.00 – ++Marię i Jana Zając, Zofię i 
Zdzisława (m) Wieczorkiewicz 
18.00 – ++Aleksandra (m), Stefana, Anetę, Ludwikę 
Rorat oraz ++Rodziców z obu stron 
 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  
 


