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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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Słysząc głos Pana,  

serc nie zatwardzajcie. 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

* 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki 

naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z 

uwielbieniem, * 

z weselem śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając 

na twarze, * 

klęknijmy przed Panem, który nas 

stworzył. 

Albowiem On jest naszym Bogiem, * 

a my ludem Jego pastwiska i owcami 

w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 

«Niech nie twardnieją wasze serca jak 

w Meriba, * 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 

doświadczali Mnie, choć widzieli 

moje dzieła». 

 

 

 

XXVII Niedziela zwykła 

2. października A.D. 2022 
NR 39/2022 (1051) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Franciszka. 
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 (Ha 1, 2-3; 2, 2-4) 

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie 

wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty 

nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi 

niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto 

ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, 

wybuchają waśnie. 

I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, 

na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. 

Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie 

jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go 

oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. 

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a 

sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności». 

 

Drugie czytanie (2 Tm 1, 6-8. 13-14) 

Najdroższy: 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat 

Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. 

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i 

miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się 

zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego 

więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 

znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! 

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj 

jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, 

który w nas mieszka. 

 

Ewangelia (Łk 17, 5-10) 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». 

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij 

się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby 

wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie 

mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do 

stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i 

napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy 

okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co 

mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam 

polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 

wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». 

 

 

Bóg stawia przed nami trzy zadania 
"Podkreśla się dzisiaj, zbyt rzadko i zbyt cicho, że 

nauczyciele są ze wszystkich zawodów 

najważniejszym. Każdy zawód zaczyna swe 

wyksztalcenie już od przedszkola. To, co wynosi z 

wykształcenia początkowego i podstawowego stanowi 

fundament ich dalszego życia. Dlatego społeczeństwo i 

państwo powinno im stworzyć takie warunki, by mogli 

bez przeszkód być nauczycielami i wychowawcami" - 

pisze na swoim blogu o. Leon Knabit OSB. 

Niech będzie uwielbiony Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, 

który pozwolił nam przeżyć te miesiące w wierze 

świętej mimo rozmaitych prób i doświadczeń, które na 

nas spadały i wciąż spadają. Niech będzie uwielbiona 

Maryja, ulubiona w Tyńcu Pani, czczona w 

Cudownym Obrazie, podtrzymująca w nas nadzieję, że 

za łaską Bożą damy sobie radę ze wszystkimi 

trudnościami, jakie w najbliższym czasie mogą nas 

spotkać. 

I oto Bóg stawia przed nami trzy zadania, taki trójkąt: 

„Dzieci, rodzice (dom), nauczyciele (szkoła)”. Zadania 

stare, jak świat, ale z którymi trzeba sobie radzić 

niejako od początku. 

Dzieci. Nie dość jest nigdy powtarzać, że dziecko 

poczęte i urodzone jest zawsze darem Bożym. 

Oczywiście błogosławionym miejscem poczęcia i 

urodzenia dziecka jest sakramentalny związek 

mężczyzny i kobiety. Dziecko nie staje się też 

własnością rodziców przez to, że poczęło się w inny 

sposób lub w innym środowisku. Nigdy nie 

dyskryminujemy dzieci. Czasem ten dar jest wspaniałą 

radością, czasem ciężarem trudnym do udźwignięcia, 

gdy kończy życie po kilku dniach czy nawet 

godzinach, albo żyje niepełnosprawne. Dziecku 

zawsze należy się szacunek. Nie wolno go bić, 

wyzywać i karać niesprawiedliwie. Samo też musi 

okazywać szacunek rodzicom i wszystkim starszym. 

Dziecko ma prawo do szczerej rozmowy ze starszymi, 

nie może być przymykane argumentem, że jest 

młodsze. Dzieci powinny umieć okazywać 

wdzięczność. A także cieszyć się, że mogą kształtować 

oblicze otoczenia przez swoją pracę fizyczną oraz 

intelektualną. Wprowadzenie dziecka w atmosferę 

obłudy, osaczenia, braku zaufania otoczenia, może w 

skrajnych wypadkach doprowadzić do samobójstwa 

młodocianego… 

Rodzice. Nawet ci, którzy mają wzorowe rodziny i 

wkładają wiele wysiłków w wychowanie, wiedzą, jak 

jest trudno zaszczepić dzieciom podstawowe wartości. 

Powinni wyegzekwować to, że skoro przy ślubie 

obiecali wychować dziecko po katolicku, to póki 

dziecko jest na ich utrzymaniu, powinno ich słuchać i 

w tym nie przeszkadzać. Zdecydowanie trzeba wyrazić 

swój sprzeciw wobec żyjących bez ślubu (powodem 

zwykle utrata żywej wiary), choć czasem nie pozostaje 

nic innego, jak modlitwa i tolerowanie takiego stanu. 

Dobrze jest od początku stworzyć w domu klimat 

prawdy i zaufania. W młodszych już klasach należy 

uczyć poszanowania dla nauczycieli, koleżanek i 

kolegów. Jeśli zaś wypadnie coś doradzić, to 

rzeczowo, sensownie, a nie dlatego, że za naszych 

czasów tak było. 

I wreszcie pracuj tak, by po tobie nie było trzeba 

poprawiać. 

Nauczyciele. Jeśli kierujący oświatą zapominają w 

swych szczytnych organizacyjnych, ideologicznych, 

reformatorskich zapędach o tym, że nauczyciel też 

musi coś jeść, gdzieś mieszkać, ubrać się i mieć parę 



groszy na potrzeby kulturalne, to niech się nie dziwią, 

że powstają niepokoje i dezorganizacja. 

Pamiętny kryzys strajkowy przyniósł mi zarzuty, że 

siedząc w klasztorze nie mam pojęcia o tym, co się 

dzieje w nauczycielskim świecie, piszę o sprawach, na 

których się nie znam. Nie musiałem wycofywać się ze 

swoich opinii, ale szczerze przeprosiłem tych, którzy 

mogli się czuć urażeni moimi słowami. 

Wspomnę najpierw moje uczniowskie czasy. Najpierw 

były to cztery klasy szkoły podstawowej (powszechnej 

– mówiło się wtedy) przed wojną. Potem klasy 5,6 i 7 

podczas okupacji niemieckiej. Wtedy to były też klasy 

1 i 2 na tajnych kompletach i wreszcie od roku 1944 c. 

d. Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa aż do 

matury w rodzinnych Siedlcach. Do dzisiaj pamiętam 

prawie wszystkich swoich nauczycieli. Niektórych 

odwiedzałem w ich mieszkaniach długie lata po 

zakończeniu szkoły. Jednych lubiło się bardziej, 

innych mniej, ale wszyscy byli autorytetami. 

Wychowywali i uczyli. I dobrze nauczyli, dając 

podstawy do dalszej nauki i dorosłego życia. Budowali 

swą odwagą i patriotyzmem, gdy w czasie okupacji 

niemieckiej czy to w nauczaniu publicznym, czy 

zwłaszcza na tajnych kompletach, prezentowali 

postawy, których ujawnienie mogło im grozić 

więzieniem, obozem lub śmiercią. Cieszyli się wielkim 

autorytetem. W domu nie słyszało się o nauczycielach 

złego słowa. Oczywiście nie było mowy o problemach, 

które nurtowały nie dawno (a i dziś) środowisko 

nauczycielskie. I potem sam zacząłem uczyć dzieci. 

Już jako kleryk prowadziłem w 1950 r. lekcje religii w 

czwartej klasie. Formalnie przestałem uczyć w r. 1992, 

ale przez ten cały czas odwiedziłem dziesiątki szkół i 

do dzisiaj utrzymuję żywy kontakt z nauczycielstwem. 

Podkreśla się dzisiaj, zbyt rzadko i zbyt cicho, że 

nauczyciele są ze wszystkich zawodów 

najważniejszym. Każdy zawód zaczyna swe 

wyksztalcenie już od przedszkola. To, co wynosi z 

wykształcenia początkowego i podstawowego stanowi 

fundament ich dalszego życia. Dlatego społeczeństwo i 

państwo powinno im stworzyć takie warunki, by mogli 

bez przeszkód być nauczycielami i wychowawcami. 

Budżet edukacji jest tak ważny, jak budżet obrony 

państwa. Oczywiście, nauczycielom też stawiamy 

wymagania. Poza dobrym fachowym wykształceniem 

powinni umieć współpracować z rodzicami. No i 

kochać dzieci. Z jaką satysfakcją słyszałem w tych 

trudnych dniach słowa: „ja od moich dzieci nie 

odejdę” i „pieniądze to nie wszystko”. (Mówiąc 

nawiasem nie widziałem jeszcze nauczyciela żyjącego 

w nędzy). I tu już chodzi o coś więcej niż zawód, 

chodzi o powołanie nauczycielskie. Dzieci mają prawo 

do miłości wychowawców zwłaszcza gdy w tylu 

domach miłości im brak. 

Módlmy się byśmy się nie zawiedli na naszych 

nauczycielach, a oni, by mieli u nas jak najlepsze 

warunki do pracy z dziećmi oraz do współpracy z 

rodzicami i naszą lokalną społecznością. 
[https://deon.pl/wiara/bog-stawia-przed-nami-trzy-

zadania,2270858] 

 

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 Elżbiety i Bogdana Knapików świętujących 3 

października swą 30. rocznicę ślubu, dla Anny i 

Rafała Surgów świętujących 3 października swą 7. 

rocznicę ślubu, dla Julii i Przemysława 

Radkiewiczów świętujących 5 października swą 3. 

rocznicę ślubu, dla Aleksandry i Krzysztofa 

Kamińskich świętujących 9 października swą 12. 

rocznicę ślubu 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXVII Niedziela Zwykła – 02.10.2022 r. 

1. 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. 

2. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę 

odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych 

za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami 

można zyskać, odmawiając jedną część różańca. 

3. We wtorek, 4 października, w kalendarzu 

liturgicznym przypada wspomnienie Świętego 

Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża 

Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem 

dla Ojca Świętego. 

4. W środę, 5 października, będziemy wspominać w 

liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą 

nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. 

5. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa po 

Mszy Świętej o godz. 08.00. Po Mszy Świętej 

wieczornej - zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie 

Wspólnoty Żywego Różańca w salce parafialnej 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych 

po Mszy Świętej o godz. 08.00. 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, po Mszy 

Świętej nabożeństwo, wizyta u chorych od godz. 

09.00, Sakrament Pokuty i Pojednania od godz. 17.00 

do godz. 17.55. 

6. W piątek, 7 października, przypada liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

7. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na remont 

wnętrza naszego kościoła. 



8. Za tydzień w niedzielę spotkanie Rodziców i 

Dzieci, które przyjmą w przyszłym roku I Komunię 

Świętą po Mszy Świętej o godz. 12.00. Na Mszy 

Świętej poświęcenie różańców.  

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia 

życzymy Bożej mądrości w codziennych wyborach, 

wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej 

służby względem Boga i bliźniego.  
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 2. – 9.10.2022 r. 
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   

PONIEDZIAŁEK 03.10  

08.00 – Greg. +Antoniego  

18.00 – ++Rodziców, Braci oraz ++z rodz. 

Boreckich  

WTOREK 04.10  

08.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 – Z okazji 40 rocz. ur. Tomasza w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

bł. Boże, o łaskę zdrowia i opiekę MB dla całej 

Rodziny  

ŚRODA 05.10  

08.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 – Nowenna do św. Józefa  

18.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. Boże dla 

żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych  

CZWARTEK 06.10  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 – +Zdzisława (m) – 50 rocz. śm. 

PIĄTEK 07.10   

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 –  ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 

Stanisława oraz ++z rodz. 

18.00 – W int. Wynagradzającej za grzechy 

przodków naszych Rodzin 

SOBOTA 08.10  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

DPS 10.00 –  

18.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 – +Alfreda (m) Dindorfa – 43 rocz. śm.  

18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony  

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 09.10  

07.00 – +Waldemara (m), ++z rodz. Nowogrodzkich 

Marię i Andrzeja, ++z rodz. Młyńczaków  

09.00 – +Mieczysława (m) Piecha – 12 rocz. śm. 

oraz ++z rodz. 

09.00 – +Marcina    

10.30 – ++Rodziców z obu stron Antoniego, Zofię, 

siostrę Helenę, ++z rodz. Zielińskich Piotra, 

Antoninę, Stanisława (m), Andrzeja, ++z rodz. 

Jaworskich 

12.00 – Za Parafian 

12.00 – Z okazji 4 rocz. ur. Liliany w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże, 

Opiekę MB i o łaskę zdrowia 

Trestno 16.00 – Z okazji ur. o. Andrzeja 

Łukawskiego w podziękowaniu za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

18.00 – Greg. +Antoniego 

 

Różaniec (wiersz klasyka) 

ksiądz Jan Twardowski 

A jeśli wojna nowa, a jeśli się zasmucę 

jak dziecko zapłakane w różaniec swój powrócę. 

Będę go brać na ręce jak włosów ciemne sploty, 

gdzie blask się świec zaplątał jak żuczek 

szczerozłoty, 

gdzie sny z krzyżykiem srebrnym i łzy i śpiew 

poranny, 

zerwanych moc przyrzeczeń i żal wciąż nieustanny, 

modlitwy za rodziców, za kolegów, prośby wieczne, 

i jakieś umartwienia zabawne, niedorzeczne... 

A jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje... 

O rzewne, o tajemne paciorki moje, 

to na nich troski moje, radości ukochania, 

i cały żar modlitwy późnego powołania. 

I na nich pamięć dni tych, gdy późnym sennym 

latem  

biegliśmy z podchorążym płonącym Mariensztatem, 

a potem w noce długie na jezdni pod gwiazdami, 

chwytałem was ukradkiem drżącymi wciąż palcami. 

Do Twoich snów się tulę, do Twoich snów się łaszę, 

na tych dziesiątkach licząc sierpniowe złudy nasze. 

Kto wezwał? Kto przywołał? Skąd sny co tu 

przygnały? 

Przed własną tajemnicą przyklękam taki mały... 

O siódmej przy kolacji, przy modlitw chłodnym 

dźwięku, 

o jaką burzę wspomnień przeważasz w swoim ręku. 

Bo jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje, 

o rzewne, o tajemne paciorki czarne moje. 

 

 


