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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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Wstanę i wrócę  

do mojego ojca 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w 

łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją 

nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha 

swego. 

Panie, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Boże, moją ofiarą jest duch 

skruszony, 

pokornym i skruszonym sercem Ty, 

Boże, nie gardzisz. 

 

 

XXIV Niedziela zwykła 

11. września A.D. 2022 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O dar powrotu do zdrowia dla Pawła. 
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 (Wj 32,7-11.13-14) 

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do 

niego: ”Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, 

który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko 

odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i 

utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali 

mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: "Izraelu, oto 

twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”. I 

jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: ”Widzę, że lud 

ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto 

w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę 

ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”. 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga 

swego, i mówić: ”Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój 

przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi 

egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na 

Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym 

przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: 

"Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy 

niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam 

waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”. Wówczas 

to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój 

lud. 

Drugie czytanie(1 Tm 1,12-17) 

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, 

Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie 

za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, 

ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. 

Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z 

nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą 

okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i 

miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to 

zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że 

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić 

grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. 

Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie 

pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 

wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w 

Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi 

wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu 

samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 

Ewangelia (Łk 15,1-32) 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 

w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi”. Opowiedział im wtedy następującą 

przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a 

zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 

znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na 

ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i 

sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo 

znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam 

wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z 

jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 

dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 

którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś 

kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 

drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata 

domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A 

znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i 

mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 

drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam 

wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego 

grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: 

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z 

nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, 

która na mnie przypada". Podzielił więc majątek 

między nich. Niedługo potem młodszy syn, 

zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i 

tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A 

gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej 

krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 

Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej 

krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. 

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 

którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie 

dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to 

najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 

chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do 

mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem 

przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię 

choćby jednym z najemników". Wybrał się więc i 

poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 

ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował 

go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec 

rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko 

najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też 

pierścień na rękę i sandały na nogi. 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 

ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I 

zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn 

przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług 

i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: "Twój brat 

powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał 

się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i 

tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto 

tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 

się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten 

syn twój, który roztrwonił twój majątek z 

nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 

cielę". Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty 

zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 

należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten 

brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a 

odnalazł się”. 
 



Kto jest odpowiedzialny za rozwój 

duchowy dzieci? 
Zaczął się rok szkolny, a wraz z nim nowe wyzwania i 

oczekiwania. Część dzieci wróciła do znanych miejsc i 

grup, inni trafili w świat zupełnie nieznany. Dla wielu 

uczniów zaczął się również nowy rok katechetyczny, 

czemu w tym roku przyglądam się ze szczególną uwagą, 

wszak moją rodzinę czeka uroczystość pierwszej komunii 

świętej. To, co widzę, niekoniecznie jednak napawa mnie 

hurraoptymizmem. 

Pojawiły się wokół mnie pierwsze roszczeniowe głosy. 

Lekcje religii w szkole i katecheza przy parafii. Serio, 

przecież to za dużo! Nauczenie się podstawowych 

modlitw i katechizmu. A komu to potrzebne? Ma być 

łatwo, szybko, bezproblemowo. Jak w kasie w markecie, 

ale z zastrzeżeniem, że nie ma to być kasa 

samoobsługowa. Inni mają się zająć katechizacją mojego 

dziecka – bezstresowo, bez wymagań, skutecznie. Czy 

tak to naprawdę ma wyglądać? 

Kto jest odpowiedzialny za rozwój duchowy dziecka? 

Rodzice. Nawet jeśli im nie po drodze do kościoła i nie 

bardzo w stronę Pana Boga. To oni wzięli 

odpowiedzialność za katolickie wychowanie dziecka przy 

jego sakramencie chrztu. Katecheta, ksiądz – mogą być 

pomocą i fajnie jeśli nią są, ale główna odpowiedzialność 

nie należy do nich. 

Niestety czasem moja spontaniczność i szczerość w 

rozmowach przyprawia o dreszcze. Szczególnie jeśli 

spotykam rodziców, którzy chcą komunii dla swojego 

dziecka, mimo że ono ostatni raz było w kościele na 

swoim chrzcie i nie modliło się nigdy z nimi w domu. 

Pytam: po co mu sakrament komunii? Dla prezentów? 

Jakie znaczenie mają dla was sakramenty? Czy chcecie 

wkładać tyle wysiłku w przygotowania do czegoś, co nie 

ma dla was wartości? Po co? Odpowiada mi zazwyczaj 

zimne spojrzenie i myśl, że jednak mogłam ugryźć się w 

język… 

Mam jednak w swoim otoczeniu bardzo duże grono osób, 

dla których rozwój duchowy dziecka to nie tylko czas 

przygotowania do komunii, ale całe ich życie i 

codzienność. To ludzie, którzy uczą swoje dzieci, jak 

przeżywać sakramenty głębiej i bardziej świadomie. 

Kilka dni temu umieściłam na Instagramie wpis 

dotyczący tego, że planuję pokazać, jak można pomóc 

dziecku w jego duchowym rozwoju. Dostałam bardzo 

wiele wiadomości. Wielu rodziców chce wspierać swoje 

dzieci, uczyć je modlitwy, katechizmu, a nie wie, jak to 

robić w natłoku zajęć, bodźców, ludzi o odmiennych 

poglądach. 

Patrzę na swoje dzieci i naszą codzienność, w której 

kontakt z Bogiem, wiara, sakramenty, bycie w kościele 

przenikają się z codziennymi zajęciami, spotkaniami itd. 

Wiara jest czymś naturalnym jak oddech, ale to nie 

znaczy wcale, że zawsze jest łatwo… 

Co mogę dziś zrobić, by zadbać o rozwój duchowy 

dziecka? 

Dla mnie pierwszą i fundamentalną sprawą jest 

świadectwo własnego życia. Rodzice, którzy się modlą, 

korzystają z sakramentu spowiedzi i regularnie przyjmują 

komunię, mają łatwiejszy start. Moje dzieci zadają mi 

niezliczoną ilość pytań choćby o to, dlaczego spowiadam 

się u tego kapłana, a nie innego; dlaczego jedni 

przyjmują komunię do ust, a inni na dłoń; dlaczego wolę 

modlić się w kaplicy niż w domu; czy moim zdaniem 

zabicie muchy to złamanie piątego przykazania itd. 

Zadają pytania, które są dla nich naturalne i zawsze 

dostają na nie szczerą odpowiedź (czasem również taką, 

która brzmi „nie wiem, ale zapytamy kogoś, kto wie”). 

Inni ludzie i ich spojrzenie są cenne, szczególnie jeśli 

mamy wokół siebie osoby, którym ufamy i nie boimy się 

powierzyć naszych dzieci. Dla nas jako rodziny 

książkowych moli dużym wsparciem są też wartościowe 

lektury duchowe – a tych na rynku wydawniczym w 

ostatnich latach nie brakuje, również dla najmłodszych 

katolików. 

Warto sobie zadać na początku tego roku szkolnego 

pytanie o katechizację swojego dziecka – bez względu na 

to, czy temat pierwszej komunii go dotyczy, czy nie. Na 

ile zależy nam jako rodzinie na rozwoju również w sferze 

duchowej i co mogę dać z siebie, by ten rozwój mógł się 

dokonać? 

Podobno kto szuka – znajduje. A ten kto nie szuka - 

znajdzie powód, by zrzucić własną odpowiedzialność na 

innych, w tym na szkołę czy parafię. Czy szukam 

sposobu czy powodu – to już zależy ode mnie… 

 

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 Karoliny i Mariusza Jabłońskich świętujących 

12 września swą 13. rocznicę ślubu, dla Anny i 

Andrzeja Skrzypków świętujących 12. września swą 

5. rocznicę ślubu, dla Marty i Sławomira 

Albrewezyńskich świętujących 14 września swą 4. 

rocznicę ślubu, dla Anny i Krzysztofa Bieleckich 

świętujących 16 września swą 22. rocznicę ślubu,  dla 

Magdaleny i Remigiusza Pięciaków świętujących 18 

września swą 12. rocznicę ślubu 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXIV Niedziela Zwykła – 11.09.2022 r. 
1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, 

młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień 

Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili 

Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, 

a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich 

dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i 

Kościoła. 

2. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza naszego 

kościoła. 

3. We wtorek 13 września, przypada w naszej parafii 

Dzień Fatimski: 

 Godz. 12.00 – Msza Święta w int. Chorych.  

https://www.instagram.com/p/CiC8ASAjlKF/


 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. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środę o godz. 17.30. 

5. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego. 

6. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy 

Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym 

obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej 

udział w męce Zbawiciela. 

7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

8. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica 

zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. 

Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić 

za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej 

ojczyzny. 

9. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania II Rok Formacji 

odbędzie się 14 września w środę o godz. 19.00 w 

salce parafialnej, I Rok Formacji 21 września w środę 

o godz. 19.00 w salce parafialnej. 

10. Spotkanie Rodziców Dzieci, które przyjmą w 

przyszłym roku I Komunię Świętą, odbędzie się 18 

września w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00. 

11. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada 

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w 

mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru. 

12. Serdecznie zapraszamy na warsztaty z 

kaligrafii. Osoby które są zainteresowane takimi 

zajęciami zapraszam do zapisania się po Mszy Świętej 

w zakrystii. Zaproszenie skierowane jest do młodzieży 

od klasy 7 szkoły podstawowej bez górnej granicy 

wiekowej.  

13.  Już dziś serdecznie zapraszam na Krąg 

Biblijny. Pierwsze spotkanie 29 września (czwartek) o 

godz. 19.00 w salce parafialnej. 

14. Wszystkim jubilatom i solenizantom 

najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia 

bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, 

posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania 

świadectwa przynależności do Boga i Kościoła. 

W tym tygodniu patronują nam: 

 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-

407) biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, 

doktor Kościoła; 

 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) 

papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 

210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią 

męczeńską.  

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  
Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 4 – 11.09.2022 r. 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09  

07.00 – Za Parafian  

09.00 – +Jacka Górskiego – 1 rocz. śm. 

10.30 – +Jana Kucharskiego oraz ++z rodz. 

12.00 – +Józefa (m) Praska oraz ++z rodz. 

12.00 – +Stanisława Zbrzeznego 

Trestno 16.00 – +Marię Wójcik – 6 rocz. śm. 

18.00 – ++Halinę i Józefa (m) Harnaszkiewiczów  

PONIEDZIAŁEK 12.09  

08.00 – ++Stanisława (m) i Halinę Zbrzeznych   

18.00 – +Stanisławę i Czesława Chojnowskich  

WTOREK 13.09 Dzień Fatimski 

08.00 – O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Gosi  

12.00 – Za Chorych 

19.30 – +Rafała Czerwińskiego 

19.30 – +Bronisławę 

19.30 – ++Córkę Jadwigę – 10 rocz. śm., Rodziców 

Jadwigę i Józefa, Braci Bogdana i Józefa oraz ++z rodz. 

Skibińskich i męża Leona Knaga 

19.30 – +Tomasza Czopka – 30 dzień po śm. 

ŚRODA 14.09  

08.00 – +Annę Richter  

08.00 – O pomyślny przebieg operacji 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 – +Stefanię Daszkiewicz 

18.00 – Z okazji 18 rocz. ur. Zuzanny w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla 

całej Rodziny  

CZWARTEK 15.09  

08.00 – 

18.00 – ++Stefanię, Jana, Apolonię, Kazimierza, 

Leopolda Nowaków 

18.00 – +Ryszarda Splewińskiego 

PIĄTEK 16.09   

08.00 – ++Eugenię i Władysława (m) Balcer 

18.00 – ++Józefa (m), Janinę, Jana Nowaków  

18.00 –  W int. Dziękczynnej z prośbą o bł. Boże i 

potrzebne łaski dla Felicji Mączka 

18.00 – Z okazji ur. Grzegorza, Andrzeja, Tadeusza w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże 

oraz opiekę MB  

SOBOTA 17.09  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Macieja 

DPS 10.00 –  

18.00 – ++Janinę, Macieja, Ryszarda, Marka Rorat oraz 

++z rodz. 

18.00 – ++Stanisława (m) i Gizelę Pasternak, Janusza 

Leśniaka  

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18.09  

07.00 – +Walentynę Wojciechowicz  

09.00 – Z okazji 4 rocz. ur. Jasia w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o bł. Boże, Dary Ducha Świętego i o 

łaskę zdrowia 

10.30 – Z okazji 6 rocz. ur. Filipa, 35 rocz. ur. Moniki w 

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

opiekę MB 

10.30 – Z okazji 3 rocz. ur. Szymona w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i o łaskę zdrowia 

12.00 – ++z rodz. Malugów, Jaworskich 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – +Jana Bąka – 12 rocz. śm. 


