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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 

 
   

 
 
 
  
   
 
  
 

 
  

 
 
 

  
 
       

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 

 
Będę Cię wielbił,  
Boże mój i Królu 

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i 
Królu, 
i sławił Twoje imię przez wszystkie 
wieki. 
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił 
i na wieki wysławiał Twoje imię. 
Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył. 
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie 
Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego 
królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę. 
Pan jest wierny we wszystkich swoich 
słowach 
i we wszystkich dziełach swoich 
święty. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy 
upadają, 
i podnosi wszystkich zgnębionych. 
 

XXXI Niedziela zwykła 

30. października A.D. 2022 NR 43/2022 (1055) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: O wszelkie potrzebne łaski dla Marzeny I Michała. 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)  



Pierwsze czytanie (Mdr 11, 22–12, 2) 
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, 
kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad 
wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i 
oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 
Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się 
nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w 
nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś 
trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak 
by się zachowało, czego byś nie wezwał? 
Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, 
Panie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest 
Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie 
karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w 
czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, 
Panie, uwierzyli. 
Drugie czytanie (2 Tes 1, 11 –2, 2) 
Bracia: Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz 
uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą 
udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz 
czyn płynący z wiary. Aby w was zostało 
uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a 
wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia wokół 
Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt 
łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani 

zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, 
bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby 
już nastawał dzień Pański. 
Ewangelia (Łk 19, 1-10) 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem 
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, 
ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
"Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 
się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z 
pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A 
wszyscy widząc to szemrali: "Do grzesznika 
poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz stanął i rzekł 
do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie". Na to Jezus rzekł do 
niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i 
zbawić to, co zginęło". 
 

 

Kwesta Listopadowa na rzecz osób bezdomnych  
Tradycyjnie, już od 1995 r., prowadzi ją na 
wrocławskich cmentarzach wrocławskie koło 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 
W tym wolontariusze TPBA będą prowadzić zbiórkę 
w niedzielę 30 października, poniedziałek 31 
października oraz we wtorek 1 listopada. Spotkasz ich 
na Cmentarzu Osobowickim obok bramy przy ul. 
Łużyckiej od 10.00 do 16.00, na Cmentarzu 
Grabiszyńskim od 10.30 do 16.30 oraz na cmentarzu 
parafii pw. św. Rodziny na Sępolnie od 10.00 do 
16.00. 
Wolontariusze kwestują po 2–3 osoby przez 2 
godziny. Wyposażeni są w identyfikatory, 
zaplombowane puszki i ulotki. 
Zbiórka przeznaczona jest na pomoc osobom 
bezdomnym i najuboższym w zimowym czasie. – 
Zebrane pieniądze przeznaczymy w pierwszej 
kolejności na żywność i na leki, środki opatrunkowe. 
Do naszych placówek trafia wiele osób w podeszłym 
wieku, schorowanych, stąd potrzeby są tu ogromne – 
mówi Filip Filipiak, jedna z osób koordynujących 
kwestę. – Oczywiście są też inne wydatki związane z 
prowadzeniem placówek. Choć jest jeszcze ciepło, już 
teraz nasze ośrodki zapełniają się. W samej ogrzewalni 
przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu (działającej w 
chłodniejszym sezonie) jest już 30 osób, w noclegowni 
przeszło 100. 

Osoby, które chciałyby zaangażować się w 
kwestowanie, mogą kontaktować się pod tel: 570 
363 144, 794 418 906 lub pisać na adres 
marta.lech@tpba.pl 
 O. Dariusz Kowalczyk SJ: Bez modlitwy nie możemy mieć relacji z Bogiem!  
„Prymatem Kościoła może być tylko sam Bóg, żywa, 
codzienna relacja z Jezusem. A zatem kiedy mówimy o 
tym, że modlitwa ma być na pierwszym miejscu, to w 
tym sensie, że bez modlitwy nie możemy mieć relacji z 
Bogiem” – pisze o. Dariusz Kowalczyk SJ w 
najnowszym numerze tygodnika „Idziemy”. 
Czy modlitwa jest najważniejsza? Na te pytanie stara 
się odpowiedzieć o. Dariusz Kowalczyk, 
profesor Wydziału Teologicznego Papieskiego 
Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, w swoim 
nowym artykule dla tygodnika „Idziemy”.  
Autor porusza w nim kwestie relacji z 
Bogiem: „Prymatem Kościoła może być tylko sam 
Bóg, żywa, codzienna relacja z Jezusem. A zatem 
kiedy mówimy o tym, że modlitwa ma być na 
pierwszym miejscu, to w tym sensie, że bez modlitwy 
nie możemy mieć relacji z Bogiem A „nieustanna” 
modlitwa (por. 1 Tes 5, 17) nie oznacza nieustannego 
recytowania modlitw, ale życie ze świadomością 
obecności Boga. „Przeto czy jecie, czy pijecie czy 
cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie” (1 Kor 10, 31) – stwierdza św. Paweł”. 



O. Kowalczyk przytacza List apostolski „Novo 
millennio ineunte”, który napisał św. Jan Paweł II. To 
słowa są niejako testamentem papieża dla Kościoła na 
XXI wiek. O. Dariusz Kowalczyk uważa, że papież 
nakreślił w tym Liście „wizję chrześcijaństwa 
wyróżniającego się przede wszystkim sztuką 
modlitwy”. Św. Jan Paweł pisze, że sekretem 
naprawdę żywego chrześcijaństwa jest to, aby „uczyć 
się chrześcijańskiej modlitwy, przeżywać ją w pełni 
przede wszystkim w liturgii, bo ona jest szczytem 
i źródłem życia Kościoła, ale także w doświadczeniu 
osobistym”. Papież zauważa, że „mimo rozległych 
procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie 
powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej 
mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy”. 
„Te słowa nie przestają być celną diagnozą także 
dzisiaj. Na modlitwie najczęściej prosimy Boga o 
potrzebne nam łaski, w czym wyraża się 
egzystencjalne doświadczenie, że ostatecznie człowiek 
nie jest panem swego życia i śmierci. Papież 
przypomina jednak o innych wymiarach modlitwy: 
dziękczynieniu, uwielbieniu, adoracji, kontemplacji, 
którym towarzyszy żarliwość uczuć aż po prawdziwe 
«urzeczenie» serca” – pisze o. Kowalczyk SJ. 
Profesor porusza kwestię tego, że modlitwa bywa 
przedmiotem sporów w Kościele. „Spieramy się o to, 
czym właściwie jest modlitwa, jakie jej formy są 
właściwe, a jakie nie, o co powinniśmy się modlić 
itd.” – pisze jezuita. Zdawałoby się, że tego rodzaju 
spory nie są budujące, ale z drugiej strony, zdaniem 
autora, świadczą o tym, że modlitwa jest ważna. „Bo 
lex credendi, lex orandi – czyli jak wierzymy, tak się 
modlimy, i na odwrót” – podkreśla. 
O. Dariusz przytacza także słowa innego jezuity, Karla 
Rahnera, który ponad pięćdziesiąt lat temu powiedział, 
że chrześcijanin przyszłości będzie mistykiem albo go 
w ogóle nie będzie. „Nie chodziło mu bynajmniej o 
przysłowiowe chodzenie z głową w chmurach, ale o 
sytuację zlaicyzowanego społeczeństwa, w którym 
otoczenie nie pomaga wierzyć, a wręcz przeciwnie, 
zniechęca do wiary. W takiej sytuacji ostoi się ten, kto 
będzie miał osobiste i wspólnotowe doświadczenie 
obecności Boga. A takie doświadczenie jest 
niemożliwe bez modlitwy” – podkreśla o. Kowalczyk. 
„Módlmy się zatem nieustannie. Odnajdujmy się przed 
Bogiem, bo na tym właśnie polega modlitwa. Jezus 
pytał, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie (por. 
Łk 18, 8). Można by to sparafrazować w pytaniu, czy 
znajdzie modlących się… Żyjmy tak, by znalazł!” – 
dodaje. 
Czytając tekst o. Kowalczyka 
dla tygodnika „Idziemy”, nasuwają się jeszcze słowa o. 
Krzysztofa Pałysa OP, który mówi tak: „Największe 
kryzysy u ludzi Kościoła przychodziły, gdy 
chrześcijanie przestawali się modlić, a swoją 
samotność zamiast Bogiem zaczynali zapełniać 
światem. Kiedy przyjemności notorycznie mylili ze 
szczęściem. A potem z przerażaniem odkrywali, że 
lęku w nich jest coraz więcej. To stara i wciąż aktualna 
prawda. Wszelkie kryzysy rozpoczynają się od braku 

modlitwy. Kiedy przestajemy przebywać z Jezusem 
sam na sam”. 
O. Krzysztof także podkreśla, jak ważna jest relacja z 
Panem. To ona jest tu kluczem. Żeby jednak z kimś 
tworzyć prawdziwą relację, trzeba z nim rozmawiać, 
przebywać. Podobnie jak w małżeństwie.... Kiedy mąż 
przestałby rozmawiać z żoną, żona z mężem, to ich 
relacja by się osłabiała. Kiedy nie mieliby dla siebie 
czasu, ich związek mógłby dotknąć spory kryzys. Bo 
w relacji liczy się obecność, czas na prawdziwy dialog, 
przepełniony zrozumieniem i miłością. O relację trzeba 
dbać. A relację z Bogiem buduje szczera, głęboka 
modlitwa. 
„Jeżeli będziesz się karmił Słowem Boga, modlitwą, 
jeżeli będziesz adorował Najświętszy Sakrament, 
to Duch Święty zawsze przeprowadzi cię przez 
największe sztormy, a twoja wiara tylko się 
uszlachetni. Ale jeżeli będziesz karmił się tylko 
rzeczami tego świata, twój duch będzie coraz słabszy. 
Będziesz przygnębiony i zło zacznie Cię przenikać. 
Będziesz przerażony jak uczniowie Chrystusa, którzy 
widzą pioruny i wiatr, a nie widzą Jezusa, który jest 
obok” – podkreślił o. Pałys w jednej z homilii, którą 
zacytował portal aleteia.pl. 
źródło za: „Idziemy” 44/2022; aleteia.pl 
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXI Niedziela Zwykła – 30.10.2022 r. 1. Dziś zbiórka do puszek na potrzeby Nuncjatury 
Apostolskiej w Polsce. 
2. Serdecznie zapraszamy dzieci na „Bal 
Wszystkich Świętych”, który odbędzie się 31 
października (poniedziałek). Rozpoczęcie w kościele 
o godz. 17.30 Nabożeństwem Różańcowym a 
następnie przejście korowodem na salę do Centrum 
Aktywności Lokalnej przy ul. Rybnickiej. 
Obowiązuje przebranie za Świętego, Świętą lub 
Anioła. 
3. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada, 
Msze Święte będą sprawowane jak w każdą 
niedzielę z wyjątkiem Mszy Świętej o godz. 12.00, 
która jest odwołana! Msza Święta na naszym 
parafialnym cmentarzu będzie sprawowana o godz. 13.00, po której nastąpi procesja za 
zmarłych.  
4. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust 
zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków 
odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz 
modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak przywiązania 
do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie 
Komunii Świętej, modlitwa w intencjach 
wyznaczonych przez Ojca Świętego. 
5. W Dzień Zaduszny 2 listopada Msze Święte będą 
sprawowane o godz.: 08.00 i 18.00 oraz o godz. 
16.00 w Trestnie.   
6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego na 
cmentarzu parafialnym 2 listopada o godz. 15.00 
pod krzyżem. 



7. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 
codziennie od 2 listopada o godz. 17.30. 
8. W tym tygodniu przypada:  I środa miesiąca: Po Mszy Świętej wieczornej 
zmiana tajemnic różańcowych.  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 
Eucharystii nabożeństwo, wizyta u chorych od 
godz. 09.00, Sakrament Pokuty i Pojednania od 
godz. 17.00 do godz. 17.55.  I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 
Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 
o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 
9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 
tygodnia składamy najlepsze życzenia wzrastania w 
wierze, nadziei i miłości oraz doświadczenia 
bliskości Pana i Jego mocy w codziennych 
potrzebach.  
10. Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych 
zmarłych Parafian śp. Jerzego Kaniewskiego z ul. 
Chorzowskiej, śp. Hildegardę Kacprzak z ul. 
Katowickiej. Wieczny odpoczynek… 
W tym tygodniu patronuje nam: 
 4 listopada – Święty Karol Boromeusz  (1538-
1584), biskup Mediolanu, reformator Kościoła, 
organizator pierwszych seminariów duchownych, 
wrażliwy na los ubogich. Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  Sercanie Biali  INTENCJE MSZALNE 30.10 – 06.11.2022 r. 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30.10  07.00 – Za Dobroczyńców 
09.00 – +Teresę Ludwin 
10.30 – W int. dziękczynnej za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 
Rodziny Constantine     
12.00 – +Henryka (m) Burda – 1 rocz. śm. oraz 
++Rodziców 
Trestno 16.00 – Za Parafian 
18.00 – Greg. +Antoniego 
PONIEDZIAŁEK 31.10  08.00 – +Katarzynę Fonfara – 10 rocz. śm.  
18.00 – Z okazji rocz. ur. Beaty w podziękowaniu za 
dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i 
opiekę MB 
WTOREK 01.11 Uroczystość Wszystkich 
Świętych 07.00 – +Grażynę Kamińską (od rodz. Nowaków z 
Nowego Sącza) 

09.00 – ++Rodziców, Rodzeństwo z obu stron oraz 
++z rodz. 
10.30 – ++Reginę, Mariannę, Bronisława (m) Baś, 
Elwirę, Edwarda Malawko, Katarzynę, Franciszka 
(m) Kisielewicz, Marię Paździor  
13.00 Cmentarz – +Zenona Wąsika – 4 rocz. śm. 
oraz ++Rodziców Wandę i Maksymiliana 
Marcinkowskich 
13.00 Cmentarz – ++Adelę i Lucjana Giersz 
Trestno 16.00 – +Zbigniewa 
18.00 – Za Parafian  
ŚRODA 02.11 Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych 08.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 
Stanisława (m) oraz ++z rodz. 
Trestno 16.00 – Za wszystkich Wiernych Zmarłych 
18.00 – Za wszystkich Wiernych Zmarłych 
18.00 – Nowenna do św. Józefa  
18.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. Boże dla 
żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych   
CZWARTEK 03.11  08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi  
18.00 – ++Marię i Lucjana Bagińskich, Marię i 
Mieczysława Gumulak 
18.00 – ++Zofię i Ryszarda Staniec 
PIĄTEK 04.11   08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 
18.00 – ++Iwonę i Henryka Roszak 
18.00 – Z okazji imienin Karola w podziękowaniu 
za wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze 
bł. Boże 
SOBOTA 05.11  08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 
DPS 10.00 –  18.00 – +Grażynę Kamińską   
18.00 – ++Bronisławę i Izydora Derek  
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.11  07.00 – ++Stanisława (m) i Marię Winiarskich – 29 
rocz. śm. 
09.00 – ++Natalię i Tadeusza Skalak 
10.30 – W int. dziękczynnej za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 
Rodziny Jaros     
12.00 – Z okazji rocz. ur. Małgorzaty w 
podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o bł. 
Boże, opiekę MB oraz o łaskę zdrowia 
Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych o bł. 
Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla 
zmarłych   
18.00 – Za Parafian 
 


