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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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Pan Bóg okazał  

ludom swe zbawienie 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego 

prawica 

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją 

sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność 

swoją  

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała 

ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 
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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 (2 Krl 5, 14-17) 

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył 

się siedem razy w Jordanie według słowa proroka 

Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało 

małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił 

do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął 

przed nim, mówiąc: "Oto przekonałem się, że na całej 

ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej 

przyjąć dar wdzięczności od twego sługi". On zaś 

odpowiedział: "Na życie Pana, przed którego 

obliczem stoję, nie wezmę!". Tamten nalegał na 

niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman 

rzekł: "Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu 

słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, 

ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary 

całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko 

Panu". 

Drugie czytanie (2 Tm 2, 8-13) 

Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka 

Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z 

martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak 

złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. 

Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, 

aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie 

razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na 

wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół 

z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, 

wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się 

będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli 

my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo 

nie może się zaprzeć siebie samego. 

Ewangelia (Łk 17, 11-19) 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy 

przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 

Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw 

Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z 

daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj 

się nad nami". Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, 

pokażcie się kapłanom". A gdy szli, zostali 

oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest 

uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym 

głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował 

Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy 

nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 

dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i 

oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do 

niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła". 

 

 

Tydzień z Edytą Stein. Konferencja, 

forum, koncert, wystawa  
12 października przypada 131. rocznica urodzin Edyty 

Stein. We Wrocławiu w najbliższych dniach odbędzie 

się wiele interesujących wydarzeń jej dedykowanych - 

konferencja w Domu Edyty Stein, Remembrance & 

Future Forum w CH Zajezdnia czy niezwykły koncert 

w bazylice św. Elżbiety. 

W poniedziałek 10 października o 18.00 odprawiona 

zostanie Msza św. w kościele pw. św. Michała 

Archanioła przy ul. B. Prusa, a po niej o 19.00 

odbędzie się wernisaż wystawy "Ciemno płonie. 

Fotografie Laury Makabresku (Kamili Kansy) 

inspirowane duchowością Edyty Stein - św. Teresy 

Benedykty od Krzyża", połączony z recytacją tekstów 

autorstwa E. Stein przez Agnieszkę Paluch oraz 

muzycznym akompaniamentem Kulisiewicz Duo. 

Konferencja, która potrwa od 10 do 12 października w 

Domu Edyty Stein, poświęcona jest tematowi "Osoba i 

płeć. Doświadczenia i nauczanie Edyty Stein wobec 

dzisiejszych prądów ideowych".  

Remembrance & Future Forum „Edith Stein” odbędzie 

się również od 10 do 12 października (godziny spotkań 

w większości nie pokrywają się, można uczestniczyć w 

obu wydarzeniach). Cały program dostępny jest na 

stronie remembranceandfuture.com. Forum 

organizowane jest w Centrum Historii Zajezdnia co 

roku; tym razem poświęcone będzie postaci patronki 

Europy, z racji trwającego we Wrocławiu Roku Edyty 

Stein. Wstęp jest wolny, ale należy się wcześniej 

zarejestrować. 

– Przewidziane są trzy bloki tematyczne. Pierwszy, 

zaplanowany na poniedziałek, to Edyta Stein i jej 

świat, jej biografia, dorobek; drugiego dnia 

zastanowimy się nad tym, do czego nas inspiruje, nad 

„Świadomością europejską”, trzeci dzień poświęcimy 

pamięci ofiar totalitaryzmów – mówi Marek Mutor, 

dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, pełnomocnik 

prezydenta Wrocławia ds. Roku Edyty Stein. 

– Wśród prelegentów będą goście z całego świata, 

m.in. Tszai So – pochodzący z Chin architekt, 

obywatel Wielkiej Brytanii, autor pomnika 

poświęconego ofiarom totalitaryzmu XX wieku w 

Brukseli, Jadwiga Guerro van der Meijden – światowej 

klasy specjalistka od Edyty Stein, która potrafi w 

bardzo komunikatywny sposób przedstawiać jej 

postać. Odwiedzi nas Antoine Arjakovsky – francuski 

filozof zajmujący się zagadnieniem świadomości 

europejskiej, a także niemiecki artysta Gabriel Yvelle 

– autor projektu witraża inspirowanego historią Edyty 

Stein, który będzie realizowany w najbliższych latach 

w kościele pw. NMP na Piasku – kontynuuje M. 

Mutor. 

– Co pozostanie po Roku Edyty Stein? Czymś 

szczególnie cennym są nawiązane relacje, które, jak 

sądzę, będą skutkowały długofalowymi projektami – 

wyjaśnia. – Nawiązana została współpraca między 

przedstawicielami miast, które chcą kultywować 

dziedzictwo Edyty Stein. Są to Wrocław, Lubliniec, 

Dobrodzień, Duszniki-Zdrój, Gliwice. Myślę, że 

relacje te będą rozszerzane też na niektóre instytucje 

takich miast, jak Kolonia czy Echt. Zamierzamy 

przygotować wirtualną mapę różnych miejsc w 

Europie związanych z Edytą – mapę połączoną z 

informacją turystyczną; powstało dużo wysokiej 

https://www.facebook.com/events/681990949872841/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/681990949872841/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/681990949872841/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/681990949872841/?ref=newsfeed
https://remembranceandfuture.com/


jakości projektów artystycznych, które będą mogły być 

dalej wykorzystywane (m.in. projekty teatrów z 

Lublińca, z Gliwic, wrocławskiego NFM). Pracujemy 

z Towarzystwem Edyty Stein nad opracowaniem 

przewodnika po jej pismach. 

W sam dzień urodzin Patronki Europy, 12 

października o 20.00, w kościele garnizonowym pw. 

św. Elżbiety (ul. św. Elżbiety 1/2) odbędzie się 

koncert poświęcony Edycie Stein: „HEAR MY 

PRAYER” niezwykła droga Edyty Stein – bohaterki z 

Wrocławia. 

– Muzyka w domu Edyty Stein była bardzo ważna – 

podkreśla Izabela Polakowska-Rybska ze 

Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Mosty 

Kultury”, dyrygentka, która poprowadzi koncert. – 

Edyta kochała Bacha, w związku z tym wykonamy 

chorał J.S. Bacha „Jesu, meine Freude”, wraz z 

Wrocławskim Chórem Żeńskim oraz Męskim 

Zespołem Wokalnym I Signori. Będzie można 

usłyszeć także dzieła Felixa Mendelssohna 

Bartholdiego (ze względu na żydowskie korzenie 

Edyty Stein i tego kompozytora), wśród nich „Hear my 

prayer” („Usłysz moją modlitwę”) – hymn, który 

wykonają Małgorzata Kątnik, Monika Piechaczek oraz 

wspomniany chór żeński i zespół męski. Na organach 

– wspaniałym odnowionym niedawno instrumencie M. 

Englera – zagra Wojciech Mazur. 

Będzie można również usłyszeć trzy motety 

Mendelssohna w wykonaniu Wrocławskiego Chóru 

Żeńskiego, Moniki Piechaczek i Małgorzaty Kątnik, 

pieśni Weinberga w wykonaniu Moniki Kruk 

(fortepian) i Magdaleny Wachowskiej (mezzosopran). 

– Cały koncert – dodaje Izabela Polakowska-Rybska – 

pomyślany jest tak, by przedstawić drogę Edyty Stein. 

Scenariusz autorstwa Justyny Skoczek ukaże myśli 

Edyty Stein, które zaprezentują aktorzy Tomasz Lulek 

i Agnieszka Kwietniewska. Całości dopełnią 

kompozycje świetlne oraz prezentacja multimedialna 

autorstwa Kuby Kopyto z archiwalnymi zdjęciami 

Edyty Stein. Koncert – współtworzony przez ok. 70 

osób – potrwa półtorej godziny. Wstęp jest wolny. 

 

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 Aleksandry i Krzysztofa Kamińskich 

świętujących 9 października swą 12. rocznicę ślubu, 

dla Anety i Artura Żukowskich świętujących 10. 

października swą 7. rocznicę ślubu, dla Beaty i Piotra 

Rybów świętujących 13. października swą 31. 

rocznicę ślubu, dla Ewy i Michała Czerwińskich 

świętujących 13. października swą 4. rocznicę ślubu, 

dla Wiesławy i Czesława Mierzwów świętujących 15. 

października swą 56. rocznicę ślubu, dla Hanny i 

Edwina Gulanowskich świętujących 15. października 

swą 34. rocznicę ślubu, dla Haliny i Andrzeja 

Traczuków świętujących 15. października swą 34. 

rocznicę ślubu, dla Marii i Przemysława 

Gardyników świętujących 15. października swą 17. 

rocznicę ślubu, dla Małgorzaty i Tomasza 

Kandorów świętujących 15. października swą 6. 

rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXVIII Niedziela Zwykła – 09.10.2022 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. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

3. W dzisiejszą 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.  

4. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania II Rok 

Formacji odbędzie się 12 października w środę o 

godz. 19.00 w salce parafialnej, I Rok Formacji 19 

października w środę o godz. 19.00 w salce 

parafialnej. 

5. W czwartek 13 października przypada w naszej 

parafii Dzień Fatimski: 

 Godz. 12.00 – Msza Święta w int. Chorych.  

 Po Eucharystii Różaniec. 

 Godz. 19.00 – Nabożeństwo Fatimskie  

 Godz. 19.30 – Msza Święta z procesją wokół 

kościoła 

Proszę przynieść ze sobą świece. Nabożeństwa o 

godz. 17.30 i Mszy Świętej o godz. 18.00 w tym 

dniu nie będzie. 

6. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili 

Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą 

wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i 

katechetów za trud ich pracy i wysiłek włożony w 

wychowanie młodego pokolenia. 

7. W sobotę, 15 października, przypada w 

kalendarzu liturgicznym wspomnienie Świętej 

Teresy od Dzieciątka Jezusa. Ten dzień obchodzony 

jest także jako Dzień Dziecka Utraconego, który po 

raz pierwszy obchodzono w USA w 1988 roku. 

Będziemy wspierać naszą modlitwą wszystkich 

rodziców, którzy utracili dzieci jeszcze przed 

narodzeniem, wypraszając im Boże pocieszenie w 

trudnych chwilach. 

8. W sobotę 15 października odbędzie się 43 

PIESZA PIELGRZYMKA WROCŁAWSKA do 

Trzebnicy. Rozpoczęcie nabożeństwem 



w Katedrze Wrocławskiej o godz. 06.00. 

Zakończenie: Mszą Święta w Trzebnicy o godz. 

16.30 przy ołtarzu polowym.  

9. Za tydzień w niedzielę 16 października przypada 

uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki 

Śląska i Archidiecezji Wrocławskiej. 

10. W najbliższą niedzielę, 16 października, 

przypada rocznica wyboru Kardynała Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy 

obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i 

ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć 

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 

pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich 

rodzin.  

11. Przy naszej Parafialnej Poradni Rodzinnej 

„Tandem” można skorzystać z bezpłatnej 

psychoterapii. Osoby zainteresowane prosimy o 

kontakt telefoniczny. Więcej informacji na stronie 

parafialnej i w gablotach przy kościele. 

12. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 

tygodnia życzymy wzrastania w wierze, światła 

Ducha Świętego w codziennych wyborach oraz 

opieki Matki Najświętszej. 

13. Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych 

zmarłych Parafian: śp. Stanisława Bieńkowska z 

Blizanowic, śp. Marka Czarnowskiego z ul. 

Chorzowskiej. Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 13 października – Błogosławiony Honorat 

Koźmiński (1829-1916), prezbiter z Zakonu 

Kapucynów, gorliwy duszpasterz, założyciel wielu 

wspólnot zakonnych; 

 15 października – Święta Teresa od Jezusa (1515-

1582), dziewica i doktor Kościoła, reformatorka 

zakonu karmelitańskiego. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 9. – 16.10.2022 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 10.10  

08.00 – W int. małżeństw które oddaliły się od Boga 

o tęsknotę za Jego Miłością i nawrócenie  

18.00 – Greg. +Antoniego  

WTOREK 11.10  

08.00 – ++Krystynę, Edwarda, Dariusza Salamon 

18.00 – Greg. +Antoniego 

ŚRODA 12.10  

08.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – +Jana Bielaka – 20 rocz. śm., Janusza 

Bielaka   

CZWARTEK 13.10 Dzień Fatimski 

08.00 – Greg. +Antoniego 

12.00 – Za Chorych 

19.30 – +Zbigniewa Dulskiego – 20 rocz. śm. 

19.30 – Z okazji 22 rocz. ur. Mateusza w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o 

przymnożenie Darów Ducha Świętego oraz opieki 

MB 

19.30 – Z okazji 14 rocz. ślubu Anny i Leszka, 6 

rocz. ur. Alicji, 13 rocz. ur. Jana z prośbą o bł. Boże 

dla nich i dla Łucji 

19.30 – Z okazji ur. Piotra w podziękowaniu za 

wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. 

Boże 

PIĄTEK 14.10   

08.00 – ++Józefę, Ignacego, Elżbietę Wieczorków 

18.00 – Greg. +Antoniego 

18.00 –  +Helenę Zielińską – 17 rocz. śm. 

SOBOTA 15.10  

08.00 – Greg. +Antoniego 

DPS 10.00 –  

18.00 – ++Jadwigę, Stefana, Jerzego, Danutę, 

Kazimierza (m) oraz ++z rodz.  

18.00 – ++Córkę Jadwigę, Mamę Jadwigę i Józefa 

(m) 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10  

07.00 – Z okazji 40 rocz. ślubu Stanisławy i Janusza 

Splewińskich w podziękowaniu za dotychczasowe 

łaski z prośbą o łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę MB 

dla całej Rodziny 

09.00 – ++Józef (m), Jana Tabak oraz ++z rodz. 

10.30 – Z okazji 1 rocz. ur. Roberta w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB dla całej Rodziny    

10.30 – Z okazji 79 rocz. ur. Elżbiety Masnej w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB 

12.00 – ++Mariannę, Stanisława, Helenę, Romualda  

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – Greg. +Antoniego 

 

 


