
  
 

KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 
urzędowania duszpasterzy:wtorki i czwartki 

oraz soboty

  
 
 
  
  
 
  
 

 
  

 
 
 

  
 
      

Nie można wy św ietlić obrazu. Na  komputerze może brakować  
pamięci do otwarcia obrazu lub  obraz może by ć uszkodzony .  Uruchom ponownie komputer, a  
następnie otwórz plik ponownie.  Jeśli czerwony  znak x nadal będzie  wy św ietlany , konieczne może by ć 
usunięcie obrazu, a następnie  ponowne wstaw ienie go.

 
Pan będzie sądził  

ludy sprawiedliwie 
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry 
przy wtórze cytry i przy dźwięku 
harfy, 
przy trąbach i przy dźwięku rogu, 
na oczach Pana, Króla, się radujcie. 
Niech szumi morze i wszystko, co w 
nim żyje, 
krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, 
góry niech razem wołają z radości. 
W obliczu Pana, który nadchodzi, 
bo przychodzi osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie 
i ludy według słuszności. 
 
 
 
 

 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:O wszelkieProsimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres 

Biuletyn  parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych  we Wrocławiu 52 018 Wrocław, Świątnicka 32          
 

. 
 

 

czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;
wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 

oboty od godz. 8.00 do 9.00 
 

 

  

XXX

13. listopadaNR 45/20

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Amelii. 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 018 Wrocław, Świątnicka 32          tel. 071/343-79-76  www.parafiaksieze.pl
(do użytku wewnętrznego) 

14:00;godziny 
po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 

 

 

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 
XIII Niedziela zwykła 

listopadaA.D. 2022 /2022 (1057) 

Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. lub SMSem pod numer 0501088244 

Biuletyn  parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych  we Wrocławiu – Księżu Małym www.parafiaksieze.pl 



Pierwsze czytanie (Ml 3,19-20a) 
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy 
pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą 
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi 
Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani 
korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje 
imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i 
uzdrowienie w jego promieniach.  
Drugie czytanie(2 Tes 3,7-12) 
Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo 
nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u 
nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale 
pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w 
nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie 
jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby 
dać wam samych siebie za przykład do 
naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, 
nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, 
niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy 
wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie 
pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu 
Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, 
własny chleb jedli. 
Ewangelia (Łk 21,5-19) 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 
Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, 
na co patrzycie, nie zostanie kamień na 

kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali 
Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie 
znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus 
odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie 
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 
imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz 
"nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i 
przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie 
zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: 
”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a 
miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed 
tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do synagog i do 
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was 
będą do królów i namiestników. Będzie to dla 
was sposobność do składania świadectwa. 
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód 
swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której żaden z waszych prześladowców 
nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A 
wydawać was będą nawet rodzice i bracia, 
krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć 
przyprawią. I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z 
głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie”. 

 

Trzeba było być nie lada odważnym, żeby takie słowa 
wypowiedzieć pod adresem świątyni. Było to miejsce 
święte, które zawierało miejsce najświętsze gdzie, w 
przekonaniu Żydów, zamieszkiwał Bóg. Świątynia w 
Jerozolimie była jedyną ziemską przystanią Boga. A 
jednak Jezus zapowiedział upadek świątyni i historia 
przyznała Mu rację. O ile pierwsze słowa Jezusa są 
zrozumiałe, tak dalsza Jego nauka już taka nie jest. W 
przemówieniu Jezusa mieszają się ze sobą wątki 
dotyczące zburzenia Jerozolimy i świątyni, oraz 
tematy głoszące koniec świata i paruzję. Nie jest 
prostym oddzielić jedne od drugich. Wydaje się, że 
Jezus mówi przede wszystkim na temat końca dziejów 
na ziemi. Z Jego słów udziela się nam przekonanie, że 
koniec będzie straszny. Uczniowie Jezusa będą 
prześladowani, będą znienawidzeni. Intencją Jezusa 
nie jest straszenie kogokolwiek. On pragnie 
uświadomić wszystkim to, co powinno się wydarzyć i 
nauczyć odpowiedniego zachowania się w takiej 
sytuacji. Najważniejszą zawsze pozostaje wierność 
Bogu. Bp Andrzej Jeż: Pokażmy światu w tych trudnych czasach czym jest życie zanurzone w Bogu  
„Z doświadczeń historii trzeba nam uczyć się, 
że niepodległość zaczyna się od właściwego 

ukształtowania sumienia, które pozwala 
skutecznie rozróżniać, co jest dobre a co złe” – 
mówił w bazylice katedralnej w Tarnowie bp 
Andrzej Jeż. Msza św. w intencji Ojczyzny 
rozpoczęła obchody 104. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  W homilii biskup tarnowski powiedział, że 
absurdalna jest promowana ostatnio przez pewne 
środowiska w Polsce petycja, której sygnatariusze 
domagają się przyjęcia ustawy zakazującej 
spowiadania osób poniżej 16. roku życia, bo – jak 
twierdzą – „spowiedź jest formą psychicznej 
przemocy” i przedwcześnie konfrontuje dzieci ze 
światem „dobra” i „zła”.  
„Takie działania to jednak coś więcej niż 
antykościelna prowokacja. To wyraźny sygnał, że 
walka toczy się o ludzkie sumienia, o duszę 
narodu. Skąd mają się brać ludzie prawi, jeśli od 
najmłodszych lat nie będzie kształtowana w 
dzieciach wrażliwość moralna? Finalnym celem 
takich działań jest też radykalne ograniczenie praw 
osób wierzących, a konkretnie osób na poważnie 
traktujących wiarę w Chrystusa i chcących nią 
konsekwentnie żyć na co dzień” – dodał. 
Bp Andrzej Jeż podkreślił, że trudne i wymagające 
czasy, w których żyjemy, są zarazem szansą 
pokazania światu piękna i wartości życia 
zanurzonego w Bogu; życia, które ma głęboki 



sens, sięgający poza doczesność. „Na tle 
banalności, tymczasowości i chwilowych 
przyjemności, rodzi się coraz większy głód tego co 
trwałe, szlachetne, co daje naprawdę spełnienie. 
Trzeba nam budzić w sobie wielkie ambicje 
duchowe. I trzeba nam bardzo usilnie modlić się 
do Boga za naszą Ojczyznę Polskę, za Europę, 
żeby tętniło w nich życie zbudowane na 
autentycznych wartościach, które sprawiły w 
przeszłości i dziś mogą sprawić, że ich dzieje będą 
pełne chwały” – dodał.  
Biskup mówił również o prawości. „Żeby 
zmieniały się na lepsze struktury państwowe, 
muszą w nich służyć ludzie prawi, ludzie sumienni 
i uczciwi, którzy nie godzą się na bylejakość życia 
publicznego; ludzie nieakceptujący fałszywego 
przekonania, że za pomocą zła można zbudować 
dobro; ludzie, którzy potrafią i ostatecznie chcą 
wziąć odpowiedzialność za losy Ojczyzny” – 
powiedział bp Andrzej Jeż.  

 Dr Wanda Półtawska: namawianie do aborcji to „głupota inspirowana diabłem”  
Dr Wanda Półtawska podczas spotkania z 
okazji swojej 101. rocznicy urodzin, mówiła 
m.in. o konieczności zapewnienia ochrony życia. 
Podkreślała, że człowiek jest stworzony z 
inspiracji Ducha Świętego, a namawianie kobiet 
do wykonania aborcji jest „głupotą 
inspirowaną diabłem”.  Lekarz psychiatra, ofiara eksperymentów 
medycznych w niemieckim obozie KL 
Ravensbrück, współpracowniczka i przyjaciółka 
Jana Pawła II – dr Wanda Półtawska, świętowała 
w Krakowie 101. rocznicę urodzin. Z tej okazji 
uczestniczyła we Mszy świętej w bazylice 
franciszkanów, a także spotkała się z 
przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzina 
Więźniarek Niemieckiego Obozu 
Koncentracyjnego Ravensbrück.  
Podczas spotkania jubilatka podkreślała, że trzeba 
uczyć kolejne pokolenie, jaką wartość ma 
człowiek, przeszłość, przyszłość, Bóg i ojczyzna. 
Potępiła również mężczyzn, którzy namawiają 
kobiety do wykonania aborcji. Przywołując naukę 
Kościoła mówiła, że człowiek jest stworzony z 
inspiracji Ducha Świętego, ale to człowiek daje 
nowe życie. 
 „Mężczyzna, ojciec, sam daje życie. On stwarza 
dziecko. Jeśli namawia dziewczynę, żeby zabiła, 
bo niepotrzebne – to głupota inspirowana diabłem” 
– powiedziała dr Wanda Półtawska. Skrytykowała 
tym samym mężczyzn, którzy nie widzą w 
kobiecie duszy, a jedynie ciało, i którzy swoim 
„egoizmem niszczą kobiety”.  

Podczas spotkania jubilatka wspominała kobiecy 
obóz koncentracyjny Ravensbrück. Podkreślała, że 
więźniarki były świadome wartości, jaką jest 
wolność Polski. „W nas Niemcy widzieli elitę 
społeczeństwa. W Ravensbrück była grupa Polek, 
które wiedziały kim są i nie chciały się tego 
wyrzec. To była Polska, która służyła Bogu i 
ojczyźnie” – mówiła.  
Zwróciła uwagę na próby zacierania prawdy o 
historii w czasie PRL. „Chciano, by prawda o 
wojnie i jej ofiarach zginęły” – oceniła i 
zaznaczyła: „pamięć jest najcenniejszym skarbem 
każdego z was i całego narodu”.  
W 2016 r. Wanda Półtawska została odznaczona 
Orderem Orła Białego – w uznaniu zasług dla 
Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie 
wartości i znaczenia rodziny we współczesnym 
społeczeństwie, a także za „chrześcijańskie 
świadectwo humanizmu i wkład w rozwój 
katolickiej nauki społecznej”.  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 Amelii i Macieja Kocjanów świętujących 14 
listopada swą 13 rocznicę ślubu, dla Grażyny i 
Artura Rojkowiczów świętujących 17.listopada swą 
32. rocznicę ślubu, dla Lidii i Wiesława Bąków 
świętujących 19 listopada swą 39 rocznicę ślubu. 
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 
módlcie się za nami. 
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXIII Niedziela Zwykła – 13.11.2022 r. 

1. W drugą niedzielę listopada od 2009 roku 
obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Naszą modlitwą wspieramy 
dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy nie 
mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Z powodu 
wiary cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie 
także oddają życie. 
2. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka 
obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. 
To szczególna okazja, aby zauważyć cierpiących z 
powodu braku podstawowych środków do życia. 
3. W dzisiejszą niedzielę zbiórka do puszek na 
remont naszego kościoła. 
4. Dziś spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 
przyjmą w przyszłym roku I Komunię po Mszy 
Świętej o godz. 12.00 w kościele. 
5. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 
codziennie od 2 listopada o godz. 17.30. 



6. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania I Rok Formacji 
16 listopada w środę o godz. 19.00 w salce 
parafialnej. 
7. Serdecznie zapraszamy na Adorację 
Najświętszego Sakramentu ze śpiewami w czwartek 
od godz. 21.00 do 22.00.  
8. Spotkanie Wspólnoty Rodzin Kana odbędzie się 
w sobotę, rozpoczęcie o godz. 15.00 w kościele.  
9. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada 
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego 
dnia obchodzimy święto patronalne Akcji 
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. 
10. Za tydzień zbiórka do puszek na potrzeby 
Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi 
w Potrzebie. 
11. Organizujemy pielgrzymkę do Francji na 
Beatyfikację czterech kapłanów ze Zgromadzenia 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Msza Święta 
beatyfikacyjna będzie sprawowana 22 kwietnia 2023 
r. w Paryżu. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 
14 do 24 kwietnia. W programie: Bawaria, Ars, La 
Salette, Lourdes, Poitiers, Paryż. Koszt: 4000 zł, 
plus 150 Euro. Zapisy na pielgrzymkę trwają do 
końca listopada.  
12. Wszystkim jubilatom i solenizantom 
życzymy wrażliwości na Boże natchnienia, odwagi 
w dawaniu świadectwa wiary w codziennym życiu 
oraz opieki NMP Wspomożycielki Wiernych na 
każdy dzień. 
13. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Teresę 
Kuwik-Linne z ul. Popielskiego. Wieczny 
odpoczynek… 
W tym tygodniu patronują nam:  17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-
1231), córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona i 
matka, później tercjarka Świętego Franciszka, 
oddana pokucie i dziełom miłosierdzia; 
 18 listopada – Błogosławiona Karolina 
Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, 
patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i 
Ruchu Czystych Serc. Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  Sercanie Biali  INTENCJE MSZALNE 13 – 20.11.2022 r. 
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 
PONIEDZIAŁEK 14.11  08.00 – ++Helenę i Józefa (m) Kamińskich oraz ++z 
rodz.   
18.00 – +Wandę Duczmal (od Rodziny Kołaczek)  
WTOREK 15.11  08.00 – ++Barbarę Marcinkowską, Jana, Andrzeja, 
Marię Wolańskich  
12.00 – Pogrzeb śp. Fryderyka Glegoła  
18.00 – +Jana – 43 rocz. śm. oraz ++Juliannę i 
Walentego 
ŚRODA 16.11  08.00 –  
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy  
18.00 – ++Jadwigę i Andrzeja Budzyńskich  
CZWARTEK 17.11  08.00 – +Krzysztofa Szymczaka 
18.00 – +Stefana Wójciaka – 30 dzień po śm. 
18.00 – ++Helenę, Michała Piotrowskich, Janinę, 
Annę, Marię, Józefa (m), Stanisława (m), Pawła 
PIĄTEK 18.11   08.00 – ++Annę Cegłowską, Jana Kantego 
Kamińskich  
18.00 – W int. Małżeństw w których dochodzi do 
przemocy o uzdrowienie i umocnienie ich więzi  
18.00 – ++Mieczysława (m), Edwarda, Mariannę, 
Czesława (m), Annę 
SOBOTA 19.11  08.00 – +Marię Skulską-Masternak – 30 dzień po 
śm. 
DPS 10.00 –  18.00 – +Sławomira Grygosińskiego – 14 rocz. śm. 
18.00 – Z okazji 37 rocz. ur. Leszka w 
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże 
i wypełnienie Woli Bożej w Jego życiu 
 
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 20.11 JEZUSA 
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 07.00 – Za Parafian  
09.00 – ++Ignacego, Antoninę, Czesława (m), 
Eugeniusza, Annę Kołaczek oraz ++z rodz. 
10.30 – +Pawła Maślankiewicza – 2 rocz. śm.     
12.00 – ++Danutę, Jana oraz ++ich Rodziców i 
Dziadków  
12.00 – ++Elżbietę i Mieczysława Lachowiczów 
Trestno 16.00 – +Wandę Łoś    
18.00 – O Dar silnej Wiary i łaskę zdrowia dla 
Iwony 
 


