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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 

 
   

 
 
 
  
   
 
  
 

 
  

 
 
 

  
 
       

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

 
Naszą pomocą 

 jest Zbawiciel świata 
Wznoszę swe oczy ku górom: 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 
Pomoc moja od Pana, 
który stworzył niebo i ziemię. 
On nie pozwoli, by się potknęła twa 
noga, 
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie 
strzeże. 
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 
Ten, który czuwa nad Izraelem. 
Pan ciebie strzeże, 
jest cieniem nad tobą, 
stoi po twojej prawicy. 
Nie porazi cię słońce we dnie 
ani księżyc wśród nocy. 
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 
ochroni twoją duszę. 
Pan będzie czuwał nad twoim 
wyjściem i powrotem, 
teraz i po wszystkie czasy. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: O światło Ducha Świętego dla Katarzyny. 
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. Przekazywać 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)  



Pierwszeczytanie (Wj 17, 8-13) 
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w 
Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: 
"Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę 
z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z 
laską Boga w ręku". Jozue spełnił polecenie 
Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. 
Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak 
długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał 
przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza 
zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i 
usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, 
jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż 
do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione 
wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i 
ich lud ostrzem miecza. 
Drugie czytanie (2 Tm 3, 14–4, 2) 
Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co 
ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od 
lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 
które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 
Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i 
pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do 
poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby 
człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do 

każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i 
Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i 
umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, 
w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na 
duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 
Ewangelia (Łk 18,1-8) Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o 

tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: 
"W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się 
nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego 
z prośbą: „Obroń mnie przed moim 
przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie 
boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak 
ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją 
w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie 
zadręczała mnie”. I Pan dodał: "Słuchajcie, co 
ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie 
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że 
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?". 
 

 

Św. Małgorzata Maria Alacoque – wizjonerka i apostołka Bożego Serca  
Pan Jezus wybrał świętą Małgorzatę Marię 
Alacoque na apostołkę kultu Bożego Serca. Dzięki 
skromnej wizytce z Paray-le-Monial nabożeństwo 
to rozpowszechniło się na cały świat, a ludzkość 
poznała Prawdę o wielkim skarbcu Miłości, jakim 
jest Serce Zbawiciela.  Św. Małgorzata Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 
roku w burgundzkiej miejscowości Lauthecour (dziś to 
część Verosvres) jako piąte dziecko Klaudiusza i 
Filiberty. Została ochrzczona trzy dni później. Gdy 
miała cztery lata, dowiedziawszy się od starszych, że 
w tabernakulum mieszka Jezus Chrystus, często 
nawiedzała kaplicę lub kościół by się modlić. I wtedy 
właśnie z natchnienia Bożego złożyła ślub dozgonnej 
czystości! 
Ojciec Małgorzaty zmarł wcześnie, pozostawiając 
małżonkę z siedmiorgiem dzieci. W chwili jego 
śmierci, nasza święta miała osiem lat. Oddano ją wtedy 
do kolegium klarysek w Charolles. Ciężka choroba 
zmusiła jednak młodą Małgorzatę do powrotu w 
domowe pielesze. Choroba trwała cztery długie lata, 
jednak to właśnie dzięki niej dziewczynka dojrzała 
duchowo.  
W zakonie wizytek  Małgorzata czuła wielki głód Boga, któremu pragnęła 
poświęcić swoje życie. W wieku 24 lat wstąpiła do 
zakonu wizytek w miejscowości Paray-le-Monial 

oddalonej od domu rodzinnego zaledwie 30 
kilometrów. 25 sierpnia 1671 roku przywdziała habit 
zakonny, a 6 listopada roku 1672 złożyła uroczyste 
śluby zakonne. W klasztorze była mistrzynią 
nowicjuszek, a ponadto piastowała urząd asystentki 
przełożonej. Małgorzata zmarła w opinii świętości 17 
października 1690 roku. Przed śmiercią odbyła 40-
dniowe rekolekcje…   
18 września 1864 r. papież bł. Pius IX ogłosił ją 
błogosławioną, a 13 maja 1920 roku Ojciec Święty 
Benedykt XV uroczyście zaliczył wizytkę w poczet 
świętych. Tym samym beatyfikacja i kanonizacja były 
ostateczną aprobatą nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Kościół w Polsce wspomina św. 
Małgorzatę Marię 14 października.  
Objawienia Najświętszego Serca Jezusowego  Św. Małgorzata przeczuwała, że Zbawiciel chce 
wyznaczyć jej jakąś specjalną misję.  Przeczucie to 
zaczęło spełniać się 27 grudnia 1673 roku. W tym dniu 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po raz 
pierwszy objawił jej się Pan Jezus. Przytulił ją do Swej 
piersi, a następnie rzekł: Moje Boże Serce płonie tak 
silną miłością ku ludziom, a ku tobie w szczególności, 
że nie mogąc już dłużej utrzymać w sobie tych 
gorejących płomieni miłosierdzia, pragnę, aby 
rozprzestrzeniły się one za twoim pośrednictwem, i 
pragnę ukazać się ludziom, by wzbogacić ich swoimi 
skarbami, które przed tobą odkryję, a które zawierają 
uświęcające i zbawcze łaski konieczne dla ocalenia ich 
przed otchłanią potępienia. Następnie wziął jej serce i 
włożył do Swojego. Gdy zapłonęło, oddał je swojej 



posłanniczce. Odtąd w każdy pierwszy piątek miesiąca 
Boże Serce zsyłało płonące promienie w jej duszę. 
Zakonnica odczuwała wtedy przeszywający ból.  
Drugie objawienie miało miejsce 2 lipca 1674 roku. 
Wizjonerka ujrzała tron, a na nim gorejące Serce 
Jezusa, otoczone koroną cierniową, symbolizującą 
zniewagi uczynione Mu przez ludzkie grzechy. Nad 
Sercem wznosił się krzyż, oznaczający, że od początku 
wcielenia Zbawiciela przepełniała „gorycz upokorzeń, 
niedostatków, bólu i pogardy, jakich doświadczyć 
miała (…) Jego święta ludzka natura”. Objawił jej, że z 
chęci ratowania ludzi przed potępieniem pragnie dać 
im Swe skarby. Nakazał, by czcili Jego Boskie Serce 
w wizerunku serca ludzkiego i obiecał, że 
gdziekolwiek wizerunek ten będzie wystawiony i 
czczony, tam rozsieje Swoje łaski i błogosławieństwa.  
Podczas trzeciego objawienia – prawdopodobnie 
jeszcze w 1674 roku – wizytka zobaczyła Jezusa w 
blasku chwały. Jego rany błyszczały niczym pięć 
słońc. Zwrócił się do niej z poleceniem, by jak 
najczęściej, a przede wszystkim w każdy pierwszy 
piątek, przystępowała do Komunii Świętej w intencji 
wynagrodzenia za grzechy. Zalecił jej także, by w 
każdy czwartek w ostatnią godzinę dnia łączyła się z 
Jego modlitwą w Ogrojcu, błagając o miłosierdzie dla 
grzeszników.  
Ostatnie objawienie miało miejsce w czasie oktawy 
Bożego Ciała, 16 czerwca 1675 roku. Kiedy święta 
klęczała przed tabernakulum, ukazał jej się Zbawiciel i 
powiedział: Żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne 
święto na uczczenie Mojego Serca i na wynagrodzenie 
Mi przez Komunię świętą i inne praktyki pobożne za 
zniewagi, jakich doznaję, gdy w czasie oktawy jestem 
wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, 
że Serce Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, 
którzy w ten sposób Sercu Memu oddadzą cześć lub 
przyczynią się do jej rozszerzenia. Kiedy Małgorzata 
zapytała, jak może to spełnić, otrzymała polecenie, że 
ma udać się do o. Klaudiusza de la Colombiere, 
przełożonego jezuitów w Paray-le-Monial, który był 
wtedy spowiednikiem sióstr wizytek. Powiedz mu, że 
ma uczynić wszystko, co jest w jego mocy, aby to 
nabożeństwo rozszerzyć i w ten sposób pocieszyć me 
Serce – powiedział jej Pan Jezus.  
Trwające kilkanaście miesięcy kierownictwo duchowe 
św. Klaudiusza stanowiło ogromne wsparcie duchowe 
dla siostry Alacoque. Jego autorytet okazał się bardzo 
pomocny w rozpowszechnieniu nabożeństwa do 
Najświętszego Serca Zbawiciela.  
Sposoby wynagradzania Bożemu Sercu  Pan Jezus przekazał św. Małgorzacie Marii Alacoque 
cztery główne sposoby wynagradzania Jego 
Najświętszemu Sercu:  
1. Częste przyjmowanie Komunii Świętej w intencji 
zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi względem 
Bożego Serca, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca.  
2. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego. 
3. Godzina święta – czyli modlitewne czuwanie w 
nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi 

w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i 
wypraszać miłosierdzie dla grzeszników. 
4. Oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego.  
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego 
Serca  Dwanaście obietnic, związanych z łaskami dla czcicieli 
Najświętszego Serca Pana Jezusa:  
1. Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego 
stanie. 
2. Sprawię pokój w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a 
szczególnie przy śmierci. 
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich 
przedsięwzięcia. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło 
nieskończonego miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej 
doskonałości. 
9. Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca 
będzie wystawiony i czczony. 
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc 
najzatwardzialszych. 
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, 
będą zapisane w mym Sercu i nigdy Zeń wymazane 
nie będą. 
12. Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu 
pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Komunii 
Świętej, użyczę łaski ostatecznej wytrwałości w 
dobrym i szczęśliwej śmierci.  
Bogusław Bajor  https://pch24.pl/sw-malgorzata-maria-alacoque-
wizjonerka-i-apostolka-bozego-serca/  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 Bożeny i Marka Dziekanów świętujących 17 
października swą 25 rocznicę ślubu, dla Anny i 
Piotra Cyranów świętujących 19. października swą 
26. rocznicę ślubu, dla Agnieszki i Pawła 
Bąkowskich świętujących 20. października swą 21. 
rocznicę ślubu, dla Agnieszki i Marka 
Stanisławczyków świętujących 22. października swą 
11. rocznicę ślubu. 
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 
módlcie się za nami. 
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
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2. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru 
Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II 
módlmy się o Bożą opiekę dla całej naszej ojczyzny. 
3. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. 
Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej 
zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II 
oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z 
ubogich rodzin. 
4. 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. 
5. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania I Rok Formacji 
19 października w środę o godz. 19.00 w salce 
parafialnej. 
6. Serdecznie zapraszamy na Adorację 
Najświętszego Sakramentu ze śpiewami w czwartek 
od godz. 21.00 do 22.00.  
7. Spotkanie Wspólnoty Rodzin Kana odbędzie się 
w sobotę, rozpoczęcie o godz. 15.00 w kościele.  
8. Za tydzień w niedzielę, 23 października, w 
Kościele przypada Niedziela Misyjna. Naszą 
modlitwą i ofiarami do puszek będziemy wspierać 
wszystkich pracujących na misjach. 
9. Przymiarka alb komunijnych odbędzie się 29 
października (sobota) o godz. 11.00 w salce 
parafialnej. Kaucja od każdego dziecka wynosi 100 
zł. 
10. 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. 
11. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 
tygodnia życzymy wytrwałości w modlitwie oraz 
ufnego kierowania się Bożym Słowem na 
wszystkich drogach codzienności. 
W tym tygodniu patronują nam:  17 października – Święty Ignacy Antiocheński 
(I/II w.), po Świętym Piotrze biskup Antiochii, 
męczennik za wiarę; 
 18 października – Święty Łukasz, 
współpracownik Świętego Pawła, autor Ewangelii i 
Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia; 
 20 października – Święty Jan Kanty (1390-1473), 
prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek 
wielkiego miłosierdzia wobec ubogich; 
 22 października – Święty Jan Paweł II (1920-
2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa. Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  Sercanie Biali   

INTENCJE MSZALNE 16 – 23.10.2022 r. 
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 
PONIEDZIAŁEK 17.10  08.00 – Greg. +Antoniego 
18.00 – +Józefa (m) Bogaczyk oraz ++Rodziców z 
obu stron 
WTOREK 18.10  08.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej 
18.00 – Greg. +Antoniego 
ŚRODA 19.10  08.00 – Greg. +Antoniego 
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy  
18.00 – +Roberta Junitz – 9 rocz. śm.   
CZWARTEK 20.10  08.00 – +Jana Głucha 
18.00 – Greg. +Antoniego 
18.00 – +Janinę Steszuk 
18.00 – +Włodzimierza Furmana 
PIĄTEK 21.10   08.00 – Greg. +Antoniego 
18.00 – +Jana Didyk – 3 rocz. śm. 
18.00 – ++Rodziców Mariannę i Władysława (m) 
Dudek 
SOBOTA 22.10  08.00 – +Annę Majdę  
DPS 10.00 –  18.00 – Greg. +Antoniego 
18.00 – ++Mariannę, Andrzeja, Stefana Rajczyków 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10  07.00 – ++Władysławę, Bronisława (m), Franciszka 
(m) Piejko 
09.00 – Greg. +Antoniego 
10.30 – W int. dziękczynnej za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 
Rodziny Rafalskich     
12.00 – +Józefa (m) Grodzickiego oraz ++z rodz. 
12.00 – Z okazji 21 rocz. ślubu Anny i Andrzeja w 
podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
bł. Boże oraz opiekę MB dla całej Rodziny  
Trestno 16.00 – Za Parafian 
18.00 – +Agatę Biernat 


