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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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Gdy zmartwychwstanę,  

będę widział Boga 

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, 

usłysz moje wołanie, 

wysłuchaj modlitwy 

moich warg nieobłudnych. 

Moje kroki mocno trzymały się 

Twoich ścieżek, 

nie zachwiały się moje stopy. 

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, 

wysłuchasz; 

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz 

moje słowo. 

Strzeż mnie jak źrenicy oka, 

skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. 

A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe 

oblicze, 

ze snu powstając nasycę się Twym 

widokiem. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie dla śp. Ireny. 
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 Mch 7,1-2.9-14) 

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką 

zostało schwytanych. Bito ich biczami i 

rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby 

skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. 

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, 

tak powiedział: ”O co pragniesz zapytać i czego 

dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi 

raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”. 

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie 

tchnienie, powiedział: ”Ty zbrodniarzu, odbierasz 

nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy 

umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia 

wiecznego”. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie 

natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez 

obawy i mężnie powiedział: ”Z nieba je 

otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a 

spodziewam się, że od Niego ponownie je 

otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie 

zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał 

cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim 

samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak 

powiedział: ”Lepiej jest nam, którzy giniemy z 

ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, 

że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla 

ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”. 

Drugie czytanie (2 Tes 2,16-3,5) 

Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec 

nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam 

niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 

niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we 

wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, 

módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało 

się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, 

abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i 

złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny 

jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co 

do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, 

czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje 

serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 

Chrystusowej. 

Ewangelia (Łk 20,27-38) 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy 

twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i 

zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, 

Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś 

brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech 

jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi 

potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu 

braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. 

Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy 

pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu 

umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc 

którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 

bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im 

odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za 

mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za 

godnych udziału w świecie przyszłym i w 

powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani 

za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 

mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 

Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 

zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy 

Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla 

Niego żyją”. 
 

Elementy protokołu flagowego 
Szczegółowe wskazówki dotyczące 

postępowania z flagą państwową: 
 na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać 

do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby, czy 

jakiegokolwiek rysunku; 

 gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować 

pozycję uprzywilejowaną; 

 flaga powinna być tak umieszczana, aby nie 

dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w 

wodzie; 

 flaga powinna być zabezpieczona przed 

zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię; 

 podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze 

flagę należy zdjąć lub, jeżeli musi być wywieszona 

(np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie 

uległa zniszczeniu lub zerwaniu. O ile do tego 

dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć; 

 flaga powinna być wciągana na maszt i 

opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas 

jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo 

podnoszenia flagi należy dostosować do czasu 

wykonywania hymnu (zacząć i skończyć 

jednocześnie); 

 jeżeli flaga RP jest umieszczona na pojeździe, 

powinna znajdować się po jego prawej stronie; 

 jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, 

powinna znajdować się na prawo od mówcy; 

zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na 

ścianie, nad mówcą lub za nim; 

 po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z 

okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu lub 

odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, 

aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie 

była deptana; 

 jeśli używa się flagi do przykrycia posągu lub 

pomnika podczas uroczystości jego odsłaniania, nie 

można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię; 

 w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę 

wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten 

sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie 

opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu 

podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej 

góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma 



takiej możliwości (brak masztu) żałobę można 

wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na 

lewo od flagi państwowej lub poprzez 

przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi; 

 instytucja odpowiedzialna za organizację 

obchodów, podczas których używane sq flagi z 

papieru, powinna zapewnić odpowiednie warunki do 

ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz 

odpowiedniego zniszczenia. Flagi nie powinny być 

wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię. 

Zasady dobrej praktyki dla obywateli  
 Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne 

uroczystości, rocznice i święta państwowe. 

 Flagi możemy wywieszać również wówczas, 

kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego 

życia prywatnego. Tak robi się w wielu krajach. 

 Flaga z godłem nie powinna być używana przez 

obywateli, ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla 

grup podmiotów określonych w ustawie (placówki 

dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas 

lotów za granicą, kapitanaty portów, na statkach 

morskich). 

 Flaga, którą wywieszamy powinna być czysta, 

wyprasowana. 

 Wywieszona flaga powinna być przymocowana 

w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, np. 

przywiązana lub przymocowana pinezką do 

drzewca. 

 Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie 

dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w 

wodzie. 

 Jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, 

trzeba ją rozplątać. Zaplątana flaga nie jest 

ozdobą. 
 Jeżeli flaga jest w stanie nie nadającym się już do 

użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, 

najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, 

aby rozdzielić barwy. 

 Flaga z papieru używana podczas różnego 

rodzaju uroczystości, nie powinna być porzucona, 

wyrzucona na śmietnik, ale zniszczona w sposób 

godny. 

 Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczania 

flagi, lub gdy flaga jest niesiona podczas pochodu, 

przemarszu, przeglądu, wszystkie osoby, z 

wyjątkiem tych, które są w mundurach, powinny być 

zwrócone twarzą do flagi i przyjąć postawę 

wyprostowaną. 

 Nie wywiesza się godła ani flagi, jeżeli są one 

brudne, podarte, spłowiałe lub pomazane. 

 Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w 

szczególnych, określonych sytuacjach (żałoba). 

 Drzewce lub maszt flagi przeznaczone są tylko do 

tego celu, nie umieszcza się na nich żadnych 

dekoracji anim znaków reklamowych. 

 Na godle ani fladze nie należy umieszczać 

jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, 

obrazków. 

 Pamiętajmy, że flaga lub barwy wywieszane „do 

góry nogami” nie symbolizują już państwa 

polskiego. 

 Trzeba zwracać uwagę na właściwa kolejność 

barw, jeżeli umieszczane są pionowo, kolor bały 

powinien znajdować się po lewej stronie 

płaszczyzny oglądanej z przodu. 

 Osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem 

godła lub flagi powinny o tym pamiętać i 

zachowywać się godnie. 

 Artystyczne przetworzenia wizerunków flagi lub 

godła nie mogą ich ośmieszać. 

 Symboli państwowych nie umieszcza się na 

chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach 

przeznaczonych do okresowego użycia i następnie 

wyrzucanych. 

 Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie 

godła lub flagi ani niegodne zachowanie przy 

symbolach. 

 Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu 

państwowego obowiązuje zachowanie powagi i 

spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni). 

 Nie należy nadużywać symboli państwowych 

podczas akcji protestacyjnych organizowanych 

przez grupy zawodowe lub społeczne, jeżeli nie jest 

to związane z walką o dobro całego narodu. 

 Symbole państwowe innych państw należy 

traktować z takim samym szacunkiem, jakiego 

oczekujemy od innych w stosunku do polskich 

symboli państwowych. 

 

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 Julii i Pawła Baranowskich świętujących 7 

listopada swą 7 rocznicę ślubu, dla Mieczysławy i 

Józefa Maniewskich świętujących 13. listopada swą 

62. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXII Niedziela Zwykła – 06.11.2022 r. 

1. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 

codziennie od 2 listopada o godz. 17.30. 

2. W środę, 9 listopada, przypada święto 

Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na 

Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa 

Rzymu, czyli papieża. 



3. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania II Rok 

Formacji odbędzie się 16 października w środę o 

godz. 19.00 w salce parafialnej, I Rok Formacji 23 

października w środę o godz. 19.00 w salce 

parafialnej. 

4. W piątek 11 listopada będziemy świętowali 

Narodowe Święto Niepodległości – 104. rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby 

podziękować Bogu za odzyskaną wolność i 

niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, 

zapraszamy na Msze Święte w int. Ojczyzny o godz. 

18.00. Po Eucharystii zapraszamy do wspólnego 

śpiewu pieśni patriotycznych przy ognisku. 

Przypominamy o wywieszeniu w tym dniu flagi 

Polski.  

5. Zbiórka LSO w sobotę o godz. 12.00.  

6. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 

przyjmą w przyszłym roku I Komunię Świętą, 

odbędzie się 13 listopada w niedzielę po Mszy 

Świętej o godz. 12.00 w kościele. 

7. W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada 

obchodzony od 2009 roku Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym. 

8. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 

remont naszego kościoła. 

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy 

otwartości na Boże słowo oraz odwagi 

w podejmowaniu codziennych obowiązków 

względem Boga i bliźniego. 

10. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. 

Mieczysława Maciejewskiego (l. 84) z ul. 

Starodworskiej. Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 10 listopada – Święty Leon Wielki (ok. 400-461), 

papież i doktor Kościoła, gorliwy obrońca wiary i 

orędownik pokoju; 

 11 listopada – Święty Marcin z Tours (316-397), 

najpierw żołnierz rzymski, potem biskup, gorliwy 

głosiciel Dobrej Nowiny; 

 12 listopada – Święty Jozafat Kuncewicz (1580-

1623), biskup i męczennik, ewangelizator 

schizmatyków. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 6 – 13.11.2022 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 07.11  

08.00 – +Marka Czarnomskiego – 30 dzień po 

pogrzebie  

18.00 – +Wiesławę Płońską  

WTOREK 08.11  

08.00 – 
18.00 – ++Marię i Mariana Kruków  

ŚRODA 09.11  

08.00 – Z okazji urodzin Józefa (m) Grzebiela w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą 

o dalsze bł. Boże 

12.00 – Pogrzeb śp. Aleksander Srogi  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – +Stanisławę (k) Długosz 

CZWARTEK 10.11  

08.00 – +Annę Krzanowską – 1 rocz. śm.  

18.00 – Z okazji 6 rocz. ur. Piotra w podziękowaniu za 

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

18.00 – Z okazji 16 rocz. ur. Mikołaja w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

PIĄTEK 11.11   

08.00 – Z okazji imienin Marcina w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. 

Patrona 

18.00 – ++Helenę Świąder, Walerię i Andrzeja 

Wieczorek, Irenę i Jerzego Gutkind, Adama 

Kamińskiego oraz ++z rodz. Wieczorek i Gutkind 

18.00 – ++Dyrektorów, Nauczycieli i Pracowników SP 

99 

18.00 – W int. Ojczyzny 

SOBOTA 12.11  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

DPS 10.00 –  

18.00 – +Marcina Cieślikowskiego – 1 rocz. śm.   

18.00 – +Zygmunta Sawkę – 1 rocz. śm. oraz ++z 

rodz. Sawka i Grabowskich 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13.11  

07.00 – ++Jana Bila, Mieczysława (m) – 16 rocz. śm., 

Janusza – 5 rocz. śm. oraz ++z rodz. Stremskich  

09.00 – Z okazji 62 rocz. ślubu Mieczysławy i Józefa 

w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o bł. 

Boże, potrzebne łaski oraz o dar zdrowia 

10.30 – W int. dziękczynnej za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej 

Rodziny Wojciechowicz     

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

otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB oraz o 

łaskę zdrowia 

Trestno 16.00 – +Stanisławę Bińkowską    

18.00 – Za Parafian 


