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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, mój Boże,  

pośpiesz mi z pomocą 

Z nadzieją czekałem na Pana, 

a On pochylił się nade mną 

i wysłuchał mego wołania. 

Wydobył mnie z dołu zagłady, z 

błotnego grzęzawiska, 

stopy moje postawił na skale 

i umocnił moje kroki. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego Boga. 

Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, 

i zaufają Panu. 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 

ale Pan troszczy się o mnie. 

Ty jesteś moim wspomożycielem i 

wybawcą, 

Boże mój, nie zwlekaj! 

 

 

. 

 

 

XX Niedziela zwykła 

14. sierpnia A.D. 2022 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Jacka. 
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) 
 

mailto:dominik.golema@op.pl
http://www.parafiaksieze.pl/


Pierwszeczytanie(Jr 38, 4-6. 8-10) 

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy 

trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do 

króla: "Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę 

obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w 

tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich 

podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież 

pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia". Król 

Sedecjasz odrzekł: "Oto jest w waszych rękach!" 

Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. 

Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na 

linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, 

która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W 

cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się 

więc Jeremiasz w błocie. Ebedmelek wyszedł z 

domu królewskiego i rzekł do króla: "Panie mój, 

królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z 

prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. 

Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza 

że nie ma już chleba w mieście". Rozkazał król 

Kuszycie Ebedmelekowi: "Weź sobie stąd trzech 

ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, 

zanim umrze". 

Drugie czytanie(Hbr 12, 1-4) 

Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo 

świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede 

wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, 

biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam 

zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 

przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, 

którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie 

bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie 

Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony 

grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec 

siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. 

Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc 

przeciw grzechowi. 

Ewangelia (Łk 12, 49-53) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

"Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże 

pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam 

przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 

Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem 

pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: 

troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 

trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw 

ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 

matce; teściowa przeciw synowej, a synowa 

przeciw teściowej". 

 

 

Pielgrzymki Maryjne – modlitewne 

wzmożenie o błogosławieństwo dla 

Polski 
Sierpień to miesiąc pielgrzymowania do 

Królowej Polski na Jasną Górę. W tym roku 

zmierza do Częstochowy ponad 40 pielgrzymek 

ze wszystkich stron naszego pięknego kraju. 

Uczestników tych peregrynacji jest obecnie o 

wiele więcej niż rok temu. Wówczas to 

obowiązywały restrykcyjne przepisy covidowe. 

W jednej pielgrzymce nie mogło iść więcej niż 

300 osób. Do tego musiały być to osoby na 100 

procent „przetestowane”. Jeszcze mocniej 

zaciśnięto pasa covidowych obostrzeń w roku 

2020. W tamtym, pamiętnym roku, 

peregrynowali często sami kapłani… Dla 

przykładu z Łomży pielgrzymowało wówczas 

na Jasna Górę 6 osób, większość z nich była 

księżmi. W tym roku z Łomży wyruszyło już 

około 180 osób.  
Choć dawniej, trzeba to głośno powiedzieć, z 

przywołanej tu już Łomży, co roku szło do 

Najlepszej Mateczki co najmniej kilkuset Jej 

czcicieli. Trzeba wiedzieć też, że od roku 2009 do 

czasu „pandemii”, pielgrzymki piesze odbyło 7 

milionów Polaków. To imponująca liczba. 

Covidowy bat ją uszczuplił. Lecz prawdą jest 

również, iż zupełnie pielgrzymek nie zatrzymał. 

Podczas pandemicznych rygorów pielgrzymki, 

były chyba jedynymi, grupowymi spotkaniami 

Polaków. Płonącego od wielu wieków w Polsce 

ognia peregrynacji nie udało się zdusić.  

Najstarsza pielgrzymka do Częstochowy na Jasna 

Górę, udokumentowana w kronikach, wyruszyła 

we wrześniu 1626 roku z Gliwic. Była wyrazem 

wdzięczności za uratowanie miasta przed 

wojskami duńskimi podczas wojny 

trzydziestoletniej. Druga była piesza pielgrzymka 

z Kalisza. Po raz pierwszy ruszyła w 1637 roku. 

To jedyna piesza pielgrzymka w Polsce, podczas 

której pątnicy pieszo pokonują drogę w obie 

strony. Trwa od 10 do 19 sierpnia. Pielgrzymi idą 

w sumie 300 km. 

W sumie pielgrzymi podczas wszystkich 

jasnogórskich pielgrzymek pieszych pokonują w 

sierpniu ponad 15 tysięcy kilometrów. To 

ogromna liczba. Niosą przed tron Matki miliony 

intencji, wiele z nich związanych z pomyślnością 

naszego kraju. Są też tysiące osób, które nie 

mogąc brać udziału fizycznie w peregrynacji, 

podążają z pielgrzymką duchem i modlitwą. To też 

wielka siła, płynąca głównie z ofiarowania swoich 

cierpień przez ludzi chorych.  

Dobrze, że nadal pielgrzymki Polaków są i ruszają 

w drogę. To prawdziwy fenomen na skalę świata i 

prawdziwe błogosławieństwo dla Polski. Podczas 

peregrynacji przed tron Pani Jasnogórskiej, rodacy 

idą z różnych stron kraju. Najdłuższe trasy wiodą z 

Pomorza. W niektórych przypadkach do przejścia 

jest aż 630, a nawet 640 kilometrów (z Półwyspu 



Helskiego). Podążają szosami, drogami polnymi i 

leśnymi, większość czasu  peregrynacji 

poświęcając na modlitwę. Można powiedzieć, że 

podczas pielgrzymek błogosławieństwo modlitwy 

spływa na całą Polskę. Na wszystkie jej ziemie, 

miasta i wsie, na wszystkich rodaków.  

Ciekawe, że w maryjnym sierpniu wspominamy 

wielkich czcicieli Maryi. Swoje święto ma 

wówczas m.in. twórca Rycerstwa Niepokalanej 

św. Maksymilian Maria Kolbe. W sierpniu urodził 

się oddany sługa Maryi bł. Kardynał Stefan 

Wyszyński.  

Jak powszechnie wiadomo pielgrzymki starają się 

dotrzeć na Jasną Górę 15 sierpnia, w jedno z 

największych i najstarszych katolickich świąt 

Maryjnych – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. Święto ku czci Maryi wziętej do nieba, 

obchodzone było już w pierwszych wiekach pod 

nazwą „zaśnięcia Maryi”, potem zastąpiono je 

nazwą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Natomiast około VI wieku w Konstantynopolu 

ustalono, że tę uroczystości będzie się obchodzić 

15 sierpnia. Od VII stulecia Wniebowzięcie 

Najświętszej Maryi Panny zaczęto celebrować w 

Europie Zachodniej. Kościoły wschodnie, 

zachowujące kalendarz juliański, obchodzą to 

święto 13 dni później, czyli w naszym kalendarzu 

jest to 28 sierpnia.  

W Polsce uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny nazywane jest również 

naszą swojską, piękną nazwą – Matki Bożej 

Zielnej. W ten dzień rodacy niosą do świątyń 

wielobarwne bukiety ze zbóż, ziół, kwiatów 

i owoców, misternie wykonane wieńce, pięknie 

wypieczone chleby. Wszystko to jako 

dziękczynienie Bogu i Maryi za plony. Tak jest też 

w przypadku pielgrzymek na Jasną Górę. Polacy, 

idący ze wszystkich stron ojczyzny, przynoszą 

przed oblicze Mateczki Najświętszej „naręcza” 

dziękczynień.   

W Polsce jest obecnie 1050 sanktuariów, z czego 

793 to sanktuaria Maryjne. Około 500 z tych 

miejsc kultu Maryjnego stanowi regularny cel 

pielgrzymek. Oprócz Jasnej Góry, która jest w 

Europie trzecim najliczniej odwiedzanym 

sanktuarium Maryjnym (po Fatimie i Lourdes), 

pielgrzymi ukochali m.in. sanktuaria w Licheniu 

(przed „pandemią” odwiedzało je około 1 mln 

pątników rocznie), w Piekarach Śląskich, w 

Gietrzwałdzie (jedyne w Polsce miejsce objawień 

Maryjnych uznanych przez Kościół), w Świętej 

Lipce, Wambierzycach, Kalwarii Pacławskiej czy 

w Zakopanem na Krzeptówkach. Od kilku lat 

pielgrzymki peregrynują też z naszego kraju do 

Ostrej Bramy, miłej sercu Polaków, gdzie wita 

pątników Matka Miłosierdzia o pięknym obliczu.  

Co dla Polaków bardzo ważne, uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to 

również nasze święto narodowe – celebrujemy 

wówczas zwycięstwo nad sowietami w bitwie o 

Warszawę. Oba święta w Polsce, religijne i 

narodowe, są ze sobą mocno splecione. Dlatego 

też bardzo popularną nazwą wiktorii 1920 roku 

jest „Cud nad Wisłą”. Polacy wierzą, że przed 

zalaniem naszego kraju przez „morze czerwone”, 

uchroniła nas wówczas Matka Boża. I dlatego się 

trzymajmy się Jej płaszcza!  

 Adam Białous  

[https://pch24.pl/pielgrzymki-maryjne-modlitewne-

wzmozenie-o-blogoslawienstwo-dla-polski/] 

 

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 Magdaleny i Mateusza Dzięgałów świętujących 

15 sierpnia swą 6. rocznicę ślubu, dla Anny i 

Pawła Śliwaków świętujących 15 sierpnia swą 7. 

rocznicę ślubu, dla Agnieszki i Krzysztofa 

Kozłowskich świętujących 16. sierpnia swą 19. 

rocznicę ślubu, dla Martyny i Damiana Ziębów 

świętujących 17 sierpnia swą 9. rocznicę ślubu, dla 

Małgorzaty i Łukasza Zuziaków świętujących 18 

sierpnia swą 15. rocznicę ślubu, dla Doroty i 

Łukasza Lipa-Steinów świętujących 18 sierpnia 

swą 8. rocznicę ślubu, dla Agnieszki i Artura 

Rzeczkowskich świętujących 19 sierpnia swą 22. 

rocznicę ślubu, dla Krystyny i Piotra Szwarnogów 

świętujących 20 sierpnia swą 39. rocznicę ślubu, 

dla Natalii i Łukasza Łuczaków świętujących 20 

sierpnia swą 6. rocznicę ślubu, dla Marty i 

Łukasza Janiaków świętujących 21 sierpnia swą 

23. rocznicę ślubu 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
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1. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

2. Jutro w poniedziałek, 15 sierpnia, przypada 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. Msze Święte w porządku niedzielnym. 

Zbiórka do puszek przeznaczona na odbudowę i 

budowę kościołów w Archidiecezji. 

3. W Polsce ta Uroczystość jest znana i obchodzona 

jako Święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do 



kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i 

warzyw, które zostaną pobłogosławione na każdej 

Mszy Świętej. 

4. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy 

Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad 

Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo 

w walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień 

obchodzony jest także jako Święto Wojska 

Polskiego. 

5. W środę przypada święto patronalne o. bp. Jacka 

Kicińskiego CMF. Pamiętajmy w naszych 

modlitwach o dostojnym solenizancie.  

6. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

8. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 

potrzeby Metropolitalnego Wyższego Seminarium 

Duchownego i Papieskiego Wydziału 

Teologicznego we Wrocławiu. 

9. 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. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy wzrastania w wierze, nadziei 

i miłości oraz nieustannego trwania przy Chrystusie 

i nieustannej opieki Maryi Wniebowziętej. 

W tym tygodniu patronują nam: 

 17 sierpnia – Święty Jacek, (1200-1257), 

prezbiter, dominikanin, gorliwy misjonarz, wielki 

czciciel Matki Bożej; 

 20 sierpnia – Święty Bernard, (1090-1153), opat 

cysterski z Clairvaux we Francji,  doktor Kościoła. 

  dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek.  
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 14 – 21.08.2022 r. 

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 

PONIEDZIAŁEK 15.08  

07.00 – ++Weronikę, Stanisława (m) Jabłońskich  

09.00 – +Mariusza 

10.30 – 
12.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 

Stanisława (m) oraz ++z rodz.  

Trestno 16.00 – Z okazji 25 rocz. ślubu Katarzyny i 

Artura w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże dla całej Rodziny 

18.00 – ++Reginę, Mariannę, Bronisława (m) Baś, 

Elwirę, Edwarda Malawko, Katarzynę, Franciszka 

(m) Kisielewicz, Marię Paździor  

WTOREK 16.08  

08.00 – +Arletę Kwiatkowską  

18.00 – ++Irenę i Eugeniusza oraz ++z rodz. 

ŚRODA 17.08  

08.00 – +Irenę Smaga 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

CZWARTEK 18.08  

08.00 – +Grzegorza 

18.00 – ++Agnieszkę, Józefa (m), Władysławę, 

Marcina, Zdzisława (m) Sadowskich  

PIĄTEK 19.08   

08.00 – +Marię Raganowicz  

18.00 – +Marię Niechciał – 1 rocz. śm.  

SOBOTA 20.08  

08.00 – W podziękowaniu za Dar Życia 

DPS 10.00 –  

18.00 – ++Stanisławę (k) i Henryka 

Skomorowskich, Józefę (k), Stanisława (m), 

Weronikę, Tadusza Mazurów   

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.08  

07.00 – +Władysława (m) Miązek – 1 rocz. śm. 

09.00 – +Mariusza 

10.30 – ++Zofię, Henryka (m), Helenę, Magdalenę, 

Mieczysława (m), Zbigniewa z rodz. Konofal  

10.30 – Z okazji 4 rocz. ślubu Agnieszki i Adriana w 

podziękowaniu za Dar Sakramentu Małżeństwa oraz 

z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej 

12.00 – +Jana Wiśniarz – 8 rocz. śm. oraz ++z rodz. 

Wiśniarz i Bednarz 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – Z okazji 1 rocz. ślubu Anety i Marcina w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB 
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