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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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

J
a

 jestem
 d

ro
g
ą

 i p
ra

w
d
ą

, i życiem
. N

ik
t n

ie p
rzych

o
d
zi d

o
 O

jca
 in

a
czej ja

k
 tylk

o
 p

rzeze M
n

ie. 

 

 

 

Całemu światu  

głoście Ewangelię 

Chwalcie Pana, wszystkie 

narody, 

wysławiajcie Go, wszystkie 

ludy, 

bo potężna nad nami Jego łaska, 
a wierność Pana trwa na wieki. 

 

XXI Niedziela zwykła 

21. sierpnia A.D. 2022 
NR 33/2022 (1045) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie dla śp. Tomasza Czopka. 
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(Iz 66, 18-21) 

Tak mówi Pan: "Ja znam ich czyny i zamysły. 

Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; 

przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak 

i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów 

Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, 

do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie 

ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą 

chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów 

przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich 

waszych braci – na koniach, na wozach, w 

lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją 

świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie 

jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w 

czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także 

wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów" – 

mówi Pan. 

Drugie czytanie(Hbr 12, 5-7. 11-13) 

Bracia: Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg 

się zwraca do was jako do synów: "Synu mój, nie 

lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy 

On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, 

chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje". 

Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z 

dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie 

karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się 

radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, 

którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 

Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! 

Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie 

zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 

Ewangelia (Łk 13, 22-30) 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i 

odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś 

Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą 

zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść 

przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, 

będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan 

domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc 

na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 

„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: 

„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie 

mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na 

ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: 

„Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. 

Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy 

dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam 

będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie 

Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 

proroków w królestwie Bożym, a siebie samych 

precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i 

zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w 

królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy 

będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi". 

 
 

Dzieci przed Najświętszym Sakramentem. Czy 

warto zabierać najmłodszych na adorację?  
„Adoracja Najświętszego Sakramentu to doskonały 

prezent dla małych dzieci” – przekonuje katolicka 

pisarka Lisa Hendey. Wspomina swoje wizyty w 

kościele, gdy chciała tylko się przywitać, 

powiedzieć „Cześć!” Jezusowi. 

„Wielkim darem, jaki dali mi moi rodzice, była 

miłość do Jezusa prawdziwie obecnego w 

Najświętszym Sakramencie i pragnienie bycia blisko 

Jezusa w moim sercu” – wspomina pisarka, 

cytowana na łamach portalu ncregister.com. 

Podkreśla, że wyjście na adorację może być 

doskonałym prezentem dla dzieci, momentem 

cichego ofiarowania Bogu całej rodziny. „W 

adoracji panuje podziw i spokój” – przekonuje. 

Choć zachowanie ciszy w kościele może być 

wyzwaniem. 

W tekście „Odwiedzanie Jezusa. Zabierzcie maluchy 

na adorację” Alyssa Murphy przytacza też opowieść 

rodziców, którzy zobaczyli, w jak głębokiej 

modlitwie pogrążyła się ich córka po przyjęciu 

pierwszej Komunii Świętej. Zapytali później, o co 

się modliła. „No cóż” – powiedziała – „Modliłam się 

za mamę i tatusia, i za mojego brata. A potem 

zaśpiewałem Jezusowi piosenkę i opowiedziałem 

mu historię”. 

„Dziecko potrafi podziękować za to, że płynie woda 

w kranie, potrafi dostrzec, że jest to dar. Tej wody 

by przecież nie było, gdyby nie dobry Pan Bóg” – 

mówił podczas sympozjum o adoracji dzieci 

ks. Grzegorz Godawa. Opowiadał o szczerym 

zdumieniu, z jakim dzieci potrafią podchodzić 

do Eucharystii. „Przychodzi mi do głowy taki obraz, 

kiedy mama tłumaczyła małemu chłopcu, że jak 

ksiądz podniesie hostię, to tam pojawi się Pan Bóg. 

Chłopiec zapamiętał to i gdy nastąpiło 

przeistoczenie, rozległ się dźwięk gongu, a ksiądz 

położył Hostię na ołtarzu, na cały kościół 

rozległo się głośne: «Łał!»” – opowiadał 

ks. Godawa. „To jest zachwyt. Dziecko 

wiedziało na poziomie swojego rozumienia, że Bóg 

przyszedł” – dodał. 

W czasie adoracji, zwłaszcza rodzinnej, dzieci uczą 

się modlitwy od rodziców, a rodzice od dzieci. 

Jak pisze Krystyna Karkowska, opiekunka grupy 

adoracji dzieci i autorka m.in. książki „Adoremus. 

Pozwólcie dzieciom…”, „równie cenne znaczenie 

dziecięcej adoracji w życiu rodziny to wielkość 

dziecięcej modlitwy «w oczach Boga»”, na którą 

zwracali uwagę papieże. W czasie pierwszej wojny 

światowej o modlitwę przed Najświętszym 

Sakramentem prosił dzieci Benedykt XV. W 1947 r. 

Pius XII apelował: „Bardzo liczymy, w obecnych 

https://static.opw.pl/files/22.bkt/08/17/728051_rrxG_dzieci_83.jpg.webp


strapieniach, na modlitwę niewinnych dzieci, które 

boski Odkupiciel przyjmuje i wyróżnia w 

szczególny sposób. Niech więc wzniosą one ku 

Niemu swoje dziecięce dłonie, symbol ich czystych 

serc, aby wypraszać pokój, zgodę i wzajemną 

miłość”. 

O modlitwę prosił dzieci także św. Jan Paweł II. W 

Liście do dzieci pisał:  „Pragnę powierzyć waszej 

modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy 

waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na 

świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych 

spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo 

na wasze modlitwy”. 

„Dzisiejszy świat nie mniej potrzebuje dziecięcej 

modlitwy niż poprzednie pokolenia” – przekonuje 

K. Karkowska. 
[https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/idziemy-

odwiedzic-jezusa-dzieci-przed-najswietszym-

sakramentem] 
 

Inspirujące słowa młodych świętych i 

błogosławionych, które warto przeczytać  
Kiedy przegląda się internet lub bierze do ręki 

książkę nierzadko natrafić można na mądre cytaty 

odnoszące się do ważnych aspektów życia. Niekiedy 

zdarza się, że są to myśli świętych lub 

błogosławionych, którzy w bardzo młodym wieku 

odeszli do Boga. Ich mądre słowa mogą być 

codzienną inspiracją dla każdego z nas. 

Oto 10 inspirujących słów młodych świętych i 

błogosławionych: 

Św. Dominik Savio (zmarł w wieku 15 lat) 

Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być 

radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki. 

Bł. Chiara Luce Badano (zmarła w wieku 20 lat) 

Młodzi są przyszłością. Ja już nie mogę biegać, 

ale chciałabym przekazać im pochodnię, jak na 

olimpiadzie. Mają tylko jedno życie i warto je 

dobrze wykorzystać. 

Św. Stanisław Kostka (zmarł w wieku 18 lat) 

Do wyższych rzeczy stworzony jestem i dla nich 

pragnę żyć. 

Bł. Pier Giorgio Frassati (zmarł w wieku 24 lat) 

Pytasz mnie, czy jestem wesoły: jakże mógłbym nie 

być? Dopóki wiara będzie mi dawała siłę, będę 

zawsze wesoły: z dusz katolickich smutek powinien 

być raz na zawsze wygnany. 

Bł. Laura Vicuña (zmarła w wieku 13 lat) 

Boże mój, pragnę Cię kochać i służyć Ci w ciągu 

całego swego życia i dlatego chcę Ci ofiarować 

swoją duszę, swoje serce i całą siebie. 

Bł. Carlo Acutis (zmarł w wieku 15 lat) 

Nasza dusza jest jak balon na gorące powietrze. Jeśli 

popełnimy grzech śmiertelny, dusza spada na 

ziemię. Spowiedź jest jak ogień pod balonem, który 

pozwala duszy wznieść się ponownie… Ważne jest, 

aby często przystępować do spowiedzi. 

Św. Alojzy Gonzaga (zmarł w wieku 23 lat) 

Kiedy nam Bóg odbiera to, co dał, czyni to 

wyłącznie w tym celu, aby nas umieścić w 

bezpiecznym miejscu i aby dodać do tego inne 

dobra, których sami sobie życzymy. 

Św. Teresa z Lisieux (zmarła w wieku 25 lat) 

Teraz nie pragnę już niczego więcej, jak tylko 

kochać Jezusa do szaleństwa… Pociąga mnie 

wyłącznie miłość… Nie pragnę już cierpienia ani 

śmierci, a jednak wciąż kocham i jedno, i drugie! 

Długo tego pragnęłam… Ale teraz kieruje mną 

wyłącznie oddanie się Bogu. Nie mam innej busoli! 

Bł. Rolando Rivi (zmarł w wieku 14 lat) 

Zostanę kapłanem, a potem misjonarzem, 

by nawracać dusze do Jezusa 

Św. José Sanchez del Río (zmarł w wieku 14 lat) 

Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Dziewica z 

Guadalupe! 
[https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/inspirujace-

slowa-mlodych-swietych-i-blogoslawionych-ktore-warto-

przeczytac,2212838] 

 

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 Marty i Łukasza Janiaków świętujących 21 

sierpnia swą 23. rocznicę ślubu, dla Sylwii i 

Dariusza Martyniuków świętujących 23 sierpnia 

swą 14. rocznicę ślubu, dla Moniki i Krzysztofa 

Walczaków świętujących 24 sierpnia swą 37. 

rocznicę ślubu, dla Marii i Łukasza świętujących 

24 sierpnia swą 3. rocznicę ślubu, dla Olgi i 

Jakuba Bednarskich świętujących 25 sierpnia swą 

15. rocznicę ślubu, dla Krystyny i Krzysztofa 

Bartołdów oraz Grażyny i Krzysztofa Kosteckich 

świętujących 26 sierpnia swą 33. rocznicę ślubu, 

dla Krystyny i Mariusza Sztenów świętujących 27 

sierpnia swą 50. rocznicę ślubu, dla Katarzyny i 

Damiana Malickich oraz Anny i Damiana 

Krukarów świętujących 27 sierpnia swą 11. 

rocznicę ślubu, dla Katarzyny i Marka 

Lewandowskich świętujących 27 sierpnia swą 6. 

rocznicę ślubu, dla Marii i Czesława Maleszków 

świętujących 28 sierpnia swą 40. rocznicę ślubu, 

dla Kamili i Kacpra Bąków świętujących 28 

sierpnia swą 12. rocznicę ślubu 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
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1. Dziś zbiórka do puszek na potrzeby 

Metropolitalnego Wyższego Seminarium 

Duchownego i Papieskiego Wydziału 

Teologicznego we Wrocławiu. 

2. Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. 

Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest 

Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem 

osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w 

Królestwie niebieskim. 

3. We wtorek, 23 sierpnia, decyzją Parlamentu 

Europejskiego z 2008 roku obchodzony jest  

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i 

Nazizmu. W Polsce obchodzony od 2011 roku. W 

naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich ofiarach 

totalitarnych rządów, prosząc, aby Miłosierny Bóg 

obdarzył ich łaską życia bez końca. 

4. W środę, 24 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym 

przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. 

5. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

6. W piątek, 26 sierpnia, przypada w liturgii 

uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej. Tego dnia będziemy łączyć się z 

Jasną Górą, gdzie znajduje się wizerunek Czarnej 

Madonny. Częstochowa dla nas Polaków jest 

wyjątkowym miejscem, duchowym sercem naszego 

narodu. Zapraszamy na wspólną modlitwę przez 

wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani. 

7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

8. 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. 

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy 

obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki 

Jasnogórskiej Pani.   

10. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Tomasza 

Czopka z Mokrego Dworu. Wieczny odpoczynek…. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 28 sierpnia – Święta Monika (354-430), matka 

Świętego Augustyna. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 21 – 28.08.2022 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 22.08  

08.00 – ++Marię i Władysława (m) Błażewiczów oraz 

+Zenona Błażewicza  

18.00 – W int. Małżeństw doświadczających skutków 

zdrady o skruchę, łaskę całkowitego przebaczenia i 

wytrwałość w odbudowywaniu jedności małżeńskiej  

WTOREK 23.08  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Beaty Puk  

18.00 – +Agatkę – 5 rocz. śm. 

ŚRODA 24.08  

08.00 – +Rafała Czerwińskiego (od Parafian z 

Owińsk) 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

CZWARTEK 25.08  

08.00 – Z okazji 1 rocz. ur. Ewy, 5 rocz. ur. Roberta w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże oraz opiekę MB dla całej Rodziny 

18.00 – +Aleksandrę (k) oraz ++z rodz. Karamańskich, 

Serwachów i Przystałów  

PIĄTEK 26.08   

08.00 – +Tadeusza Ciszewskiego 

18.00 – +Jana Perłowskiego – 1 rocz. śm.  

SOBOTA 27.08  

08.00 – +Rafała Czerwińskiego (od Parafian z 

Owińsk) 

DPS 10.00 –  

13.30 - Chrzest 

18.00 – +Romana (m) Hupało – 3 rocz. śm. 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.08  

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – +Mariusza 

10.30 – Z okazji 50 rocz. ślubu Krystyny i Mariusza 

Szten w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę NMP 

Wspomożycielki Wiernych dla całej Rodziny  

12.00 – Z okazji 20 rocz. ślubu Marty i Fabiana w 

podziękowaniu za Dar Sakramentu Małżeństwa oraz z 

prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – +Henryka (m) Fischer – 1 rocz. śm. oraz 

++Rodziców 

 

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 


