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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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Ty, dobry Boże,  

biednego ochraniasz 

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed 

Bogiem, 

i rozkoszują radością. 

Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego 

imieniu, 

cieszcie się Panem, przed Nim się 

weselcie. 

Ojcem sierot i wdów opiekunem 

jest Bóg w swym świętym 

mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla 

opuszczonych, 

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. 

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, 

Tyś orzeźwił swoje znużone 

dziedzictwo. 

Twoja rodzina, Boże, znalazła to 

mieszkanie, 

które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 

 

XXII Niedziela zwykła 

28. sierpnia A.D. 2022 
NR 34/2022 (1046) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej  
dla Ojców duszpasterzy naszej parafii. 

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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Pierwszeczytanie (Syr 3,17-18.20.28-29) 

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, 

kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki 

jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. 

Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych 

bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma 

lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło 

korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a 

ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. 

Drugie czytanie(Hbr 12,18-19.22-24a) 

Bracia: Nie przystąpiliście do dotykalnego i 

płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani 

też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, 

iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich 

nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry 

Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem 

niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 

uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, 

którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który 

sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które 

już doszły do celu, do pośrednika Nowego 

Testamentu, Jezusa. 

Ewangelia (Łk 14,1.7-14) 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 

przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć 

posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział 

zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak 

sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do 

nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj 

pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy 

od ciebie nie był zaproszony przez niego. 

Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i 

powie ci: "Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś ze 

wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 

będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim 

miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 

"Przyjacielu, przesiądź się wyżej"; i spotka cię 

zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 

poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. 

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy 

wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 

swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 

zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie 

zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 

urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 

chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, 

ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 

odpłatę bowiem otrzymasz przy 

zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. 
 

To nie jest tylko problem odległych 

krajów 
Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze 

względu na religię lub wyznanie przy Papieskim 

Wydziale Teologicznym na Ostrowie Tumskim 

odbyło się wydarzenie zwracające uwagę na 

tolerancję religijną. Zorganizowało je Laboratorium 

Wolności Religijnej. 

Otwarte praktykowanie religii coraz częściej spotyka 

się z niechęcią czy wręcz wrogością, a osoby 

wierzące padają ofiarą prześladowań, uprzedzeń i 

dyskryminacji. Według najnowszego raportu Open 

Doors na całym świecie na wyjątkowo ciężkie 

prześladowania narażonych jest już ponad 360 mln 

wyznawców Chrystusa. (…) 

- W Polsce jesteśmy skoncentrowani na 

profanacjach kaplic czy cmentarzy, ale to może się 

szybko zmienić. Musimy uczyć się budować jedność 

w różnorodności. Miejmy na uwadze to, co dzieje 

się wokół nas - w pracy, w szkołach, w 

miejscowościach. Wolność religijna to nie jest 

prawo zawieszone w próżni. To system naczyń 

połączonych. Każdy ma prawo do wolności 

wyznania w sferze prywatnej jak i publicznej - 

przekonywała dr Kudła. (…) 

- Gdy mówimy o prześladowaniach religijnych, to 

zaraz przychodzą nam do głowy kraje bardzo 

odległe. A nie myślimy o tym w kontekście o 

Polsce czy Europie. Nie jest to prawdą. W Polsce 

zdarzają się naruszenia wolności religijnej. W 2019 

roku było ich 72, a w 2020 roku 311, zaś w 2021 

zanotowaliśmy 158 takich zdarzeń - opowiadał ks. 

dr Tomasz Huzarek z Laboratorium Wolności 

Religijnej. 
[https://wroclaw.gosc.pl/doc/7790430.To-nie-jest-tylko-

problem-odleglych-krajow] 
 

Nie mów dziecku: wreszcie szkoła, 

będę mieć od ciebie spokój 
W social mediach pojawiają się w ostatnich dniach 

grafiki pokazujące przeszczęśliwych rodziców, 

którzy wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 

upijają się z radości. Przemilczę z bólem retorykę 

picia alkoholu ze szczęścia, ale kłuje mnie w tych 

obrazkach coś zdecydowanie głębszego. 

Sama jestem mamą dwóch małych szkolniaków i 

owszem – czekam na pierwszy dzień września, gdy 

wróci znana nam rutyna i skończy się czas 

kombinowania, co kolejny raz zrobić z dziećmi. 

Wszak trzeba pracować, a obok nie mamy rodziny, 

której można by podrzucić dziecko na dłuższą 

chwilę. Zdaję sobie sprawę, jak wiele wyzwań 

codzienności jest łatwiejszych do udźwignięcia, gdy 

dzieci choć przez kilka godzin przejmie placówka. 

Jest w tym jednak pewne „ale”. 

Nie lubię stwierdzenia, że słowa mają moc, bo 

można je interpretować bardzo magicznie. Z drugiej 

strony wiem, że słowem można zabić tak samo jak 

ostrym narzędziem. Czy moje dziecko słyszało ode 

mnie w wakacje słowa w stylu: Niech to lato już się 

kończy, chcę mieć od ciebie spokój. Dobrze, że już 



niedługo wrzesień, w końcu będzie cisza / chwila 

spokoju / będzie normalnie? Oby nie, choć te 

śmieszkowate z pozoru obrazki nastawiają nasze 

serca na to, by dziecku dowalić – niestety… 

Fakty są jakie są. Będzie więcej ciszy, bezpiecznej 

rutyny czy spokoju. Jednak o tym, w jaki sposób 

powiemy to naszemu dziecku, decydujemy już my 

sami i czasem warto najpierw pomyśleć, czy 

chcielibyśmy w stosunku do siebie samych usłyszeć 

słowa, które wypowiadamy w kierunku dzieci, nie 

tylko tych małych. 

Dla mnie okazją, by zrobić inaczej i lepiej, był czas 

kompletowania wyprawki. Wybrałam się z synem 

do marketu i pozwoliłam mu wybrać z całego stosu 

ofert to, co mu się podobało i co rzeczywiście 

przyda mu się w szkole. To był dobry ruch, bo 

dowiedziałam się przy okazji bardzo wiele o swoim 

dziecku. Nie tylko to, dlaczego wybrał sobie piórnik 

z nadrukiem ulubionej komputerowej gry, ale 

również to, czym się interesuje zarówno on, jak i 

koledzy z klasy. 

To był impuls do głębszej rozmowy o lękach – czy 

czuje się wykluczony przez grupę przez to, że nie 

zbiera kart robiących furorę w klasie? Dlaczego 

uważa, że plecak z nadrukiem imienia znanego 

YouTubera jest lepszy od tego bez i jaki poziom ów 

twórca internetowy sobą reprezentuje? Co lubi robić 

w szkole, a co sprawia mu największą trudność? Czy 

jest coś, w czym mogę być dla niego wsparciem 

jako jego mama? Na co dzień rozmawiamy bardzo 

dużo, jednak ta wyprawa do marketu pokazała mi 

rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałam. 

Czy będę się cieszyć pierwszym września? Owszem. 

Czy dam to odczuć swojemu dziecku? Tak, ale nie 

mówiąc mu, że w końcu ktoś zdejmuje mi z pleców 

ciężar. 

Chciałabym pokazać synom, że życie to też 

obowiązki. To, że szkoła jest miejscem, w którym 

mają się czuć dobrze i bezpiecznie, a chodzenie do 

niej nie powinno być karą, ale szansą na rozwój i 

zawieranie znajomości. Chciałabym, by idąc do 

szkoły, nie czuli, że są problemem dla najbliższych. 

Czy słowa mają moc? One może nie, nasza postawa 

już jednak potrafi uderzyć w sam środek serca. 

Zamiast pokazywać dziecku, jaką ulgę przynosi nam 

nowy rok szkolny, może warto zainwestować w jego 

wyprawkę – nie tylko tę materialną, ale również 

emocjonalną? Podzielić się z nim naszymi 

szkolnymi wspomnieniami. Powiedzieć dziecku o 

tym, jakie jest dla nas ważne i że bardzo chcemy, by 

w szkole mogło czuć się dobrze… To czasem 

niewiele, choć tylko z pozoru. Nasze dzieci chłoną 

wszystko jak gąbki, oby chłonęły przede wszystkim 

akceptację, miłość i wsparcie. 
[https://deon.pl/kosciol/komentarze/nie-mow-dziecku-

wreszcie-szkola-bede-miec-od-ciebie-spokoj-,2226320] 

 

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 Marii i Czesława Maleszków świętujących 28 

sierpnia swą 40. rocznicę ślubu, dla Kamili i 

Kacpra Bąków świętujących 28 sierpnia swą 12. 

rocznicę ślubu, dla Marty i Andrzeja 

Jankowskich świętujących 29 sierpnia swą 51. 

rocznicę ślubu, dla Doroty i Mateusza Karczów 

świętujących 29 sierpnia swą 14. rocznicę ślubu, 

dla Magdaleny i Aleksandra Pruskich 

świętujących 29 sierpnia swą 7. rocznicę ślubu, dla 

Moniki i Jacka Michniewiczów świętujących 30 

sierpnia swą 14. rocznicę ślubu, dla Kamili i 

Michała Tarbajów świętujących 31 sierpnia swą 9. 

rocznicę ślubu, dla Magdaleny i Jakuba 

Dawidowiczów świętujących 1 września swą 10. 

rocznicę ślubu, dla Jadwigi i Wojciecha Łabów 

świętujących 2 września swą 16. rocznicę ślubu, dla 

Elżbiety i Mieczysława Piejków świętujących 3 

września swą 45. rocznicę ślubu, dla Elżbiety i 

Andrzeja Kołaczków świętujących 3 września swą 

39. rocznicę ślubu, dla Małgorzaty i Jakuba 

Janiaków świętujących 3 września swą 6. rocznicę 

ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXII Niedziela Zwykła – 28.08.2022 r. 
 

1. Przed nami ostatnie dni wakacyjnego 

odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas wakacji 

i urlopów, za wszelkie dobro, którego 

doświadczyliśmy w tym czasie, i za ludzi, których 

Bóg postawił na naszej drodze.  

2. Przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i 

katechetyczna powinna być przedmiotem ich 

szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym 

miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, 

także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie 

zastąpią rodziców. 

3. Jutro, 29 sierpnia, w liturgii będziemy 

wspominali Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

5. Msza Święta na Rozpoczęcie Nowego Roku 

Szkolnego w int. Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli i 

Pracowników Placówek Oświatowych odbędzie się 

1 września w czwartek o godz. 08.00. 



6. 1 września przypada kolejna rocznica wybuchu II 

wojny światowej (83). Naszą modlitewną pamięcią 

będziemy ogarniali wszystkich, którzy zginęli w 

obronie naszej Ojczyzny. 

7. W czwartek przypada Światowy Dzień Modlitw o 

Ochronę Stworzenia. 

8. Spotkanie przed wyjazdem na Pielgrzymkę do 

Medziugorie, odbędzie się 2 września o godz. 19.30 

w salce parafialnej.  

9. W tym tygodniu przypada: 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

nowych powołań kapłańskich, zakonnych 

i misyjnych 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. 

10. Wszystkim świętującym w tym tygodniu 

dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju 

rocznice i jubileusze składamy najlepsze życzenia. 

Niech Bóg otacza was swoją opieką na drogach 

codzienności, obdarza radością i pokojem oraz 

umacnia w trudach i przeciwnościach.   

W tym tygodniu patronuje nam: 

 3 września – Święty Grzegorz Wielki (ok. 540-

604), papież i doktor Kościoła. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 21 – 28.08.2022 r. 
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 rocz. urodzin Mirosławy w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

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

++Rodziców 

PONIEDZIAŁEK 29.08  

08.00 – ++z rodz. Szumskich, Dembskich, 

Krupiańskich  

18.00 – +Mariusza  

WTOREK 30.08  

08.00 – W int. dziękczynnej za otrzymane łaski z 

prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Najświętszej oraz 

o chwałę Nieba dla Rodziny i uzdrowienie Janiny   

18.00 – +Stanisława (m) Zbrzeznego – 30 dzień po 

pogrzebie 

ŚRODA 31.08  

08.00 – +Bogdana Kwaśniak 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – ++Stefanię i Henryka Mączków  

CZWARTEK 01.09  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

08.00 – Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku 

Szkolnego 2022/23 w int. Dzieci, Młodzieży, 

Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowych 

z prośbą o bł. Boże oraz o Dary Ducha Świętego   

18.00 – +Mariusza 

18.00 – +Adelę Giersz (od Matek Różańcowych)   

PIĄTEK 02.09   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony 

18.00 –  +Rafała Czerwińskiego (od Parafian z 

Owińsk) 

SOBOTA 03.09  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 –  

12.00 – Chrzest 

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

podziękowaniu za Dar Sakramentu Małżeństwa oraz 

z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej  

18.00 – Za Parafian 

18.00 – ++Marię, Janinę, Stanisława (m) 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.09  

07.00 – Z okazji 45 rocz. ślubu Elżbiety i 

Mieczysława w podziękowaniu za dotychczasowe 

łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę NMP 

Wspomożycielki Wiernych dla całej Rodziny  

09.00 – Z okazji 39 rocz. ślubu Elżbiety i Andrzeja 

w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą 

o dalsze bł. Boże i opiekę NMP Wspomożycielki 

Wiernych dla całej Rodziny 

10.30 – Z okazji rocz. ur. Łukasza, Karoliny, Jakuba 

i Marka w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą 

o bł. Boże i opiekę MB 

12.00 – +Artura Przygockiego – 19 rocz. śm. 

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą 

o bł. Boże dla żyjących a dla zmarłych życie 

wieczne w niebie 

18.00 – Z okazji 70 rocz. ur. Marii w podziękowaniu 

za wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże i opiekę MB 

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 


