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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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Chwal, duszo moja,  

Pana, Stwórcę swego 

Bóg wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza 

sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych. 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

 

 

 

XXVI Niedziela zwykła 

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

O światło Ducha Świętego dla Michała. 
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 (Am 6,1a.4-7) 

To mówi Pan wszechmogący: ”Biada beztroskim na 

Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z 

kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą 

jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie 

śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają 

sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i 

najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie 

martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich 

poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe 

grono hulaków”. 

Drugie czytanie(1 Tm 6,11-16) 

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, 

pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, 

łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, 

zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i 

o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 

świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia 

wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył 

dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował 

przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia 

się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we 

właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, 

Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający 

nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość 

niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie 

może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. 

Ewangelia (Łk 16,19-31) 

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien 

człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i 

bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy 

jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 

odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy 

przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i 

aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 

także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, 

pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z 

daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I 

zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i 

poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w 

wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w 

tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: 

"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 

dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu 

doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego 

między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak 

że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może 

ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: 

"Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 

ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich 

przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 

męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i 

Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: 

"Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych 

poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział 

mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 

choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. 

 

Ks. Oder: Jan Paweł II zasługuje na tytuł 

doktora Kościoła 
Postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, 

ksiądz prał. Sławomir Oder, w swoim wystąpieniu 

na międzynarodowym sympozjum w Rzymie 

zwrócił uwagę na „polifoniczne dziedzictwo” 

Papieża. Podkreślił niezwykle szeroki zakres 

działalności Ojca Świętego, nazywając nazywa go 

„Bożym atletą ducha i umysłu”. Wyraził przy tym 

nadzieję że Karol Wojtyła zostanie uznany 

doktorem Kościoła. 

W swoim wystąpieniu ks. Oder skupił się przede 

wszystkim na personalistycznym aspekcie nauczania 

papieża. Wymieniając tytuły jego dokumentów 

podkreślił, że „Jan Paweł II nigdy nie utracił 

świadomości wielkości i wyjątkowej wartości każdego 

człowieka, każdego indywiduum”. Przypomniał przy 

tym słowa współpracownika Ojca Świętego, dr. 

Joaquína Navarro-Vallsa który wskazywał, że papież z 

Polski tak zawsze był skupiony na osobie drugiego 

człowieka, swojego rozmówcy, „że w spotkaniach z 

ludźmi umiał liczyć tylko do jednego”. 

Postulator procesu beatyfikacyjnego zaznaczył, że Jan 

Paweł II był jednocześnie człowiekiem, który w coraz 

silniej laicyzującym się świecie wskazywał na jego 

duchowy i transcendentny wymiar. Nie tylko przez 

kolejne dokumenty, takie jak adhortacja apostolska 

Ecclesia in Europa, ale także przez wydarzenia, jak 

obchody Wielkiego Jubileuszu Odkupienia w roku 

2000. 

„Jan Paweł II dogłębnie rozumiał, że śmierć Boga 

nieuchronnie będzie musiała doprowadzić do śmierci 

człowieka” – podsumował ks. Oder, wyrażając 

nadzieję że wielkie zadanie zgłębiania intelektualnej i 

duchowej spuścizny Jana Pawła II będzie pogłębiane 

przez badaczy i naukowców różnych dziedzin. 

PO PROSTU PIĘKNI 
To wydarzenie, którego bohaterami są osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną. Wystąpią jako 

tancerze i tancerki, na czerwonym dywanie 

zaprezentują kreacje polskich projektantów oraz 

pokażą swoje obrazy. 

Fundacja L'Arche, która działa w Polsce od ponad 

40 lat, zaprasza na niezwykłe wydarzenie. 

Jego głównym punktem będzie jedyny w swoim 

rodzaju pokaz mody oraz wernisaż prac dorosłych 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, połączony 

z licytacją. 

Gala "Po Prostu Piękni" odbędzie się 1 

października o godzinie 17 w Muzeum 

Archeologicznym (ul. Cieszyńskiego 9) we 

Wrocławiu. Pierwsza edycja odbyła się 11 grudnia 

2021 roku. 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

zaprezentują się w rolach, w których na co dzień ich 

nie spotykamy - jako modele i modelki w kreacjach 

https://www.ekai.pl/tag/ks-slawomir-oder/
https://ekai.pl/?s=Jan+Paweł+II


polskich projektantów. Będą więc mogli 

zaprezentować się w nie stereotypowym kontekście, 

pokazać swoją kreatywność i piękno.  

Naturalną scenografią dla gali i jej po prostu 

pięknych bohaterów będą zabytkowy dziedziniec i 

sala w Muzeum Archeologicznym, znanym 

większości wrocławian jako Arsenał Miejski. W 

centrum nowoczesnego, dużego miasta będzie 

można poczuć się jak w innym, równoległym 

świecie. 

W programie: 

 pokaz mody z udziałem modelek i modeli z 

niepełnosprawnością intelektualną, 

 wystawa obrazów stworzonych przez osoby 

z niepełnosprawnością, 

 występ taneczny 

 aukcja charytatywna na rzecz mieszkańców 

domów prowadzonych we Wrocławiu przez 

Fundację L’Arche 

 koncert zespołu 13 Drzew. 

Fundacja L'Arche od początku aktywnie wspiera 

dorosłe osoby niepełnosprawnością intelektualną. 

We Wrocławiu prowadzi dwa domy o charakterze 

rodzinnym oraz zespół mieszkań terapeutycznych 

dla 24 dorosłych osób z niepełnosprawnością. 

Dodatkowo zajmuje się działalnością edukacyjną 

oraz wspiera rozwój indywidualnych talentów i pasji 

swoich mieszkańców.  

ZAPRASZAMY –WSTĘP WOLNY 

 

Zmarł Franciszek Pieczka, jeden z najwybitniejszych 

polskich aktorów filmowych i teatralnych 
W wieku 94 lat zmarł Franciszek Pieczka, jeden z 

najbardziej lubianych i najwybitniejszych polskich 

aktorów. Był odtwórcą ról w filmach „Żywot 

Mateusza” i „Austeria”. Wcielił się również w rolę 

Świętego Piotra w ekranizacji „Quo Vadis”.  
Franciszek Pieczka zmarł 23 września 2022 roku, a 

informację o śmierci aktora przekazało Radio dla 

Ciebie. Pochodził ze Śląska i był najmłodszym z 

sześciorga rodzeństwa. W młodości był organistą w 

miejscowym kościele, a po II wojnie światowej 

studiował aktorstwo w Państwowej Wyższej Szkole 

Teatralnej w Warszawie.  

Popularność przyniosły mu role w „Żywocie 

Mateusza”, „Austerii”, ale również w „Ziemi 

obiecanej”, „Potopie” oraz „Konopielce”. W 2001 

roku zagrał również rolę Świętego Piotra w ekranizacji 

„Quo Vadis”. W 2017 roku został odznaczony 

najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła 

Białego 

W kwietniu 2020 roku w jednym z wywiadów mówił o 

swojej wierze i spokoju, jaki mu daje. „Jestem 

spokojny, spokój daje mi wiara, wiem, że życie nie 

kończy się po śmierci” – mówił Franciszek Pieczka.  

W rozmowie z Katarzyną Stoparczyk w książce „Jak 

mieć w życiu frajdę” mówił o wierze, ale również 

chęci spotkania się po śmierci z własną żoną.    

„Wie pani, ja się śmierci nie boję. Ja swoje przeżyłem. 

Już nie mam jakichś aspiracji ani życiowych, ani 

osobistych, ani zawodowych. Tylko proszę Boga, żeby 

odejść w miarę spokojnie, bez boleści. No i żeby 

później spotkać się z małżonką. Tam, na górze” – 

mówił.  

 

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 Małgorzaty i Henryka Jarosiewiczów 

świętujących 25 września swą 40. rocznicę ślubu, dla 

Agaty i Bartosza Królikowskich świętujących 26 

września swą 14. rocznicę ślubu, dla Anny i Leszka 

Nowickich świętujących 27 września swą 14. rocznicę 

ślubu, dla Grażyny i Rafała Zawadzkich 

świętujących 28 września swą 20. rocznicę ślubu, dla 

Małgorzaty i Romana Skrzypczaków świętujących 

29 września swą 33. rocznicę ślubu, dla Jolanty i 

Krzysztofa Tryców świętujących 1 października swą 

7. rocznicę ślubu 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXVI Niedziela Zwykła – 25.09.2022 r. 

1. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku 

liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest 

dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 

Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu 

wojny, prześladowań i innych trudności musieli 

opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości 

i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach. 

2. Dziś zbiórka do puszek na utrzymanie 

Katolickiego Radia Rodzina i TV Rodzina. 

3. Jutro w poniedziałek 26 września o godz. 04.00 

rano wyjazd Pielgrzymów do Medziugorie. Autokar 

będzie podstawiony 20 minut przed wyjazdem..  

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

5. W czwartek, 29 września, przypada święto 

Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. 

Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. 

Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą 

opiekę. 

6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

7. W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy 

Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił 

poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z 

języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). 

Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma 

Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. 



8. W tym tygodniu przypada: 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00 oraz nabożeństwo do NSNMP. 

9. W sobotę rozpoczynamy październik, miesiąc 

modlitwy różańcowej. Nabożeństwo Różańcowe 

w naszej parafii codziennie o godz. 17.30. Dla 

młodzieży i dzieci szczególnie dla 

przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania i I Komunii Świętej od poniedziałku 

do piątku o godz. 17.30. 

10. W sobotę, 1 października, przypada również 

początek roku akademickiego. Wszystkim 

studentom życzymy gorliwości w zdobywaniu 

wiedzy, a nauczycielom akademickim i profesorom 

Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej.   

11. 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.  

12.  Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o 

godz. 19.00 w salce parafialnej. 

13. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 

tygodnia życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa oraz opieki Niepokalanej.  

14. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Jana 

Głuch z ul. Rybnickiej, śp. Annę Drożyńską z ul. 

Katowickiej, śp. Grażynę Kamińską z ul. Księskiej.  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 27 września – Święty Wincenty a Paulo (1581-

1660), prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia (szarytek), patron dzieł miłosierdzia; 

 28 września – Święty Wacław (ok. 903-929), 

książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech; 

 01 października – Święta Teresa od Dzieciątka 

Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, 

patronka misji katolickich.. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 25.09 – 02.10.2022 r. 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.09  

07.00 – Za Parafian  

09.00 – +Eugeniusza Jabłońskiego  

10.30 – +Bogdana Masnego – 7 rocz. śm. 

10.30 – Z okazji 1 rocz. ur. Feliksa w podziękowaniu 

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

12.00 – ++Rodziców Tadeusza i Dominikę oraz ++z 

rodz. z obu stron 

Trestno 16.00 – Z okazji 7 rocz. ślubu Aleksandry i 

Pawła w podziękowaniu za dotychczasowe łaski oraz 

z okazji 3 rocz. ur. Emilii w podziękowaniu za Dar 

Życia z prośbą o dalsze bł. opiekę MB dla całej 

Rodziny 

18.00 – Z okazji rocz. ur. Adama w podziękowaniu za 

wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o bł. Boże, 

Dary Ducha Świętego oraz o łaskę zdrowia  

PONIEDZIAŁEK 26.09  

08.00 – W int. błagalnej o łaskę pokory i przyjęcie 

woli Bożej 

18.00 – +Daniela Piechocińskiego  

WTOREK 27.09  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Piotra Szyjkowskiego   

18.00 – ++Tadeusza, Annę, Artura, Piotra Morawskich  

ŚRODA 28.09  

08.00 – W podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o 

uratowanie od aborcji 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – Z okazji 13 rocz. ślubu Marcina i Izy w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny 

CZWARTEK 29.09  

08.00 – Z okazji imienin Michała w podziękowaniu za 

otrzymane dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże, opiekę MB i św. Archaniołów 

18.00 – Z okazji imienin Rafała w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę 

MB i św. Archaniołów  

18.00 – +Zdzisława (m) Mazura – 30 dzień po śm. 

PIĄTEK 30.09   

08.00 – W int. małżeństw zmagających się z nałogiem 

o przerwanie koła uzależnień i uzdrowienie relacji 

18.00 – +Wiktorię Podlejską 

18.00 –  Z okazji 23 rocz. ur. Mai w podziękowaniu za 

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

SOBOTA 01.10  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 –  

18.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 – Z okazji 5 rocz. ur. Ignacego w podziękowaniu 

za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże oraz opiekę 

MB dla całej Rodziny  

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 02.10  

07.00 – Za Parafian  

09.00 – W int. dziękczynnej za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 

Rodziny Kulczyckich   

10.30 – Greg. +Antoniego 

12.00 – Z okazji rocz. ur. Kamila w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, bł. Boże 

i opiekę MB 

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. Boże 

dla żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych 

18.00 – ++Janinę, Konstantego, Marka Lisowskich   

 


