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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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Idźmy z radością  

na spotkanie Pana 

Ucieszyłem się, gdy mi 

powiedziano: 

”Pójdziemy do domu Pana”. 

Już stoją nasze stopy 

w twoich bramach, Jeruzalem. 

Do niego wstępują pokolenia 

Pańskie, 

aby zgodnie z prawem Izraela 

wielbić imię Pana. 

Tam ustawiono trony 

sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

20. listopada A.D. 2022 
NR 46/2022 (1058) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Franciszka i Rity. 
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) 
 

mailto:dominik.golema@op.pl
http://www.parafiaksieze.pl/


Pierwsze czytanie (2 Sm 5,1-3) 

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida 

w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto my, kości 

twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad 

nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele 

Izraela. I Pan rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł mój 

lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela”. Cała 

starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I 

zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w 

Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad 

Izraelem. 

Drugie czytanie(Kol 1,12-20) 

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do 

uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On 

uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna, w którym 

mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest 

obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym 

wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało 

wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co 

na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, 

czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. 

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 

stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w 

Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest 

Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym 

spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 

we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim 

zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla 

Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na 

ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój 

przez krew Jego krzyża. 

Ewangelia (Łk 23,35-43) 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz 

członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: 

”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 

jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego 

i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś 

królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był 

także nad Nim napis w języku greckim, 

łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 

urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, 

rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 

samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, 

odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: 

”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: 

”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz 

w raju”. 

 

„W naszych rodzinach – Króluj nam, 

Chryste!”. W niedzielę uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata 
Tego dnia w Warszawie i Krakowie odbędą się 

Orszaki Jezusa Chrystusa Króla. Na placu Zamkowym 

ponowiony zostanie Jubileuszowy Akt Intronizacyjny. 

W sobotę 19 listopada mija 6 lat od proklamacji 

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 

Króla i Pana, który został ogłoszony w 2016 roku w 

krakowskich Łagiewnikach z udziałem Episkopatu 

Polski i Prezydenta RP. 

Rocznicowe obchody, zaplanowane na przypadającą 

20 listopada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata, odbędą się przede wszystkim w 

Warszawie i Krakowie. Ich hasłem będzie wezwanie z 

Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego: „W naszych 

rodzinach – Króluj nam, Chryste!”. 

Mszą św. w archikatedrze warszawskiej o godz. 12.30 

rozpocznie się Orszak Jezusa Chrystusa Króla, który 

przejdzie Starym Rynkiem na plac Zamkowy, gdzie 

ponowiony zostanie Jubileuszowy Akt Intronizacyjny. 

Stamtąd uczestnicy przejdą na warszawską Pragę do 

Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego. 

Orszak odbędzie się także w Krakowie – po Mszy św. 

o godz. 12 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

uczestnicy pochodu przejdą do pobliskiego 

sanktuarium św. Jana Pawła II. 

Do tego, by przypadającą 20 listopada uroczystość 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wykorzystać do 

zawierzenia na nowo Jezusowi, zachęca także bp 

Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów, Grup, 

Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji Jezusa 

Chrystusa. 

Podkreśla, że w proklamowanym 6 lat temu Akcie 

„zobowiązaliśmy się podporządkować Mu wszystkie 

sfery naszego życia osobistego i społecznego. Wiemy 

jednak, że potrzeba wytężonej modlitwy i 

nieustannego wysiłku, aby zrealizować złożone wtedy 

przyrzeczenia”. 

„W samą uroczystość odczytajmy Jubileuszowy Akt 

Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana” – zachęca bp 

Jamrozek. „Na nowo zawierzmy się Chrystusowi 

Królowi, trwając na modlitwie w świątyniach i w 

rodzinach. Prośmy o zgodę w naszej Ojczyźnie, o 

pokój na Ukrainie, o zwycięstwo dobra nad złem. 

Starajmy się przeżywać ten czas w stanie łaski 

uświęcającej, pojednani z Bogiem i z bliźnimi, aby 

skutecznie upraszać królowanie Jezusa na ziemi” – 

dodaje. 
Źródła: dzielointronizacji.pl, episkopat.pl 

 

Nikt bardziej niż bł. Karolina nie ma szans 

przemówić dziś ze swoimi wartościami do świata 
Karolina Kózkówna: nie tylko męczennica, ale także 

prawa ręka proboszcza, bardzo oczytana, 

zaangażowana w katechizację wiernych. „Nie 

przemawia teoretycznie, ale praktycznie” - podkreśla 

ks. Zbigniew Szostak, kustosz Sanktuarium bł. 

Karoliny w Zabawie 



 „Pokazuje, jak bronić wartości, które są dla nas 

najcenniejsze: wolności, godności, czystości i bycia 

szczęśliwym tam, gdzie się jest”. 
Kult bł. Karoliny Kózkówny, młodej dziewczyny, 

która oddała swoje życie w obronie czystości, na co 

dzień obecny jest w małej miejscowości koło Tarnowa. 

To w Zabawie chodziła na Mszę św. i pogłębiała swoje 

życie religijne. Nie pozostawiła żadnych pism, ale była 

bardzo oczytana. Nawet rok dłużej chodziła do szkoły, 

bo tak bardzo chciała się uczyć (była to klasa 

nadobowiązkowa). 

„W sąsiedztwie znajdowała się biblioteka wuja 

Franciszka. Tam sama czytała i czytała ludziom, 

którzy przychodzili wieczorami, aby jej posłuchać. 

Była zaangażowana w katechizację, przekaz wiary. 

Gromadziła dzieci pod gruszą, przygotowywała je 

do sakramentu. Zarówno przez proboszcza, jak i 

całe społeczeństwo była traktowana jako ta, która 

potrafiła wiele rzeczy wytłumaczyć. Proboszcz w 

czasie procesu beatyfikacyjnego zeznał, że była dla 

niego +prawą ręką+” — mówi ks. Zbigniew Szostak. 

Pod wspomnianą gruszą, przy domu rodzinnym bł. 

Karoliny, o godz. 15:00 zostanie dziś odsłonięty i 

poświęcony pomnik „Pożegnanie”. Przedstawia Marię 

Kózkę trzymającą na kolanach zamordowaną córkę 

oraz stojącego nieopodal zrozpaczonego Jana Kózkę. 

„4 grudnia 1914 r. pod tę gruszę przywieziono ciało 

Karoliny i przygotowywano ją do pogrzebu. Teraz 

stanie tu pomnik. To pomnik, który będzie służył 

rodzinom żegnającym swoje dzieci” — zaznacza 

kapłan.  

Karolina zginęła nagle. Podczas I wojny światowej 

wraz z ojcem została przez Kozaka wypchnięta z domu 

w stronę lasu. Żołnierz w pewnym momencie 

przystawił Janowi broń do piersi i kazał zawracać. 

Kózka zrobił to i do końca życia nie mógł sobie 

darować, że zostawił córkę.  

W Zabawie od kilku lat znajduje się także pomnik 

„Przejście”. Pomysł jego powstania zrodził się przez 

to, że rodziny dwóch Karolin, które zginęły w 

wypadku autokarowym pod Jeżewem w 2005 roku, 

przyjechały do sanktuarium bł. Karoliny, żeby szukać 

wsparcia. 

„Chcemy pomóc odnaleźć się w tej dramatycznej 

sytuacji, która po ludzku jest niemal niemożliwa do 

przeżycia” — wskazuje ks. Zbigniew Szostak. 

18. dnia każdego miesiąca szlakiem męczeństwa 

Karoliny odbywa się Droga Krzyżowa. Dziś modlitwę 

będą prowadzić osieroceni rodzice. Następnie w 

sanktuarium wierni zgromadzą się na Eucharystii. 

Mszy św. przewodniczyć będzie ks. bp Artur Ważny, 

biskup pomocniczy tarnowski. 

Karolina została beatyfikowana 10 czerwca 1987 r. w 

Tarnowie. Na placu wraz z papieżem Janem Pawłem II 

zgromadziło się co najmniej 1,5 mln ludzi. Obecne 

były także dwie siostry męczennicy. „Karolina 

porzucona wśród lasu rudziańskiego jest bezpieczna. 

Jest w rękach Boga, który jest Bogiem życia... Dziecko 

prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej ziemi, 

+gwiazdo+ Twojego ludu, dziś Kościół podejmuje 

Twoje wołanie bez słów i nazywa Ciebie 

Błogosławioną!” — wołał wówczas Ojciec Święty. 

 „Nikt bardziej niż Karolina nie ma szans 

przemówić dziś ze swoimi wartościami do świata. 

Nie przemawia teoretycznie, ale praktycznie. 

Pokazuje, jak bronić wartości, które są dla nas 

najcenniejsze: wolności, swojej godności, czystości i 

bycia szczęśliwym tam, gdzie się jest. Była osobą na 

wskroś radosną, chętnie śpiewała, posługiwała tym, 

którzy byli smutni, np. chorym. Dzisiaj nie tylko 

teoretycznie podsyła projekty, co zrobić, ale 

pokazuje jak to zrobić” — przyznaje ks. Zbigniew 

Szostak. 
 

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 Agnieszki i Marcina Dembowskich świętujących 

27 listopada swą 12 rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 W tym tygodniu, 25 listopada, przypada też 117 

rocznica ślubu pierwszej błogosławionej pary 

małżeńskiej – Marii i Alojzego Beltrame-Quattrocchi. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXIV Niedziela Zwykła – 20.11.2022 r. 

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą 

obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata. 

2. W dzisiejszą niedzielę zbiórka do puszek na 

potrzeby Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Kościołowi w Potrzebie. 

3. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada 

wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

Tradycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko 

przedstawiona w świątyni i przy niej wzrastała. Dla 

nas Matka Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem 

życia poświęconego Bogu. 

4. Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie 

codziennie o godz. 17.30. 

5. We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu 

liturgicznym przypada wspomnienie Świętej Cecylii, 

dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. 

Wszystkim zaangażowanym w troskę o muzykę 

kościelną w naszej parafii, pani organistce i panu 

organiście składamy serdeczne podziękowanie za 

całoroczną posługę i życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa w dalszej posłudze. 

6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w piątek o godz. 

19.00 w salce parafialnej.  

7. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 

budowę nowych kościołów w archidiecezji. 



8. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii 

rozpoczną się w I Niedzielę Adwentu Mszą Świętą 

wieczorną w sobotę 26 listopada o godz. 18.00. 

Rekolekcje przeprowadzi ks. Jan Wojtczak, wikariusz 

z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce. 

Szczegółowy program dostępny jest w gablocie, 

w Głosie Serc i na stronie internetowej parafii. 

9. Organizujemy pielgrzymkę do Francji na 

Beatyfikację Ojców 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.  

10. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy 

obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki 

Najświętszej.    

W tym tygodniu patronują nam: 

 22 listopada – Święta Cecylia (III w.), dziewica i 

męczennica, patronka muzyki kościelnej; 

 24 listopada – Święty Andrzej Dung-Lac i 

Towarzysze (XVIII/XIX w.), męczennicy wietnamscy. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 20 – 27.11.2022 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 21.11  

08.00 – +Elżbietę Hanusiak 

18.00 – ++Antoninę i Mariana Urbańskich   

WTOREK 22.11  

08.00 –  
18.00 – ++Konstancję, Leonarda (m), Stefana, Jana, 

Mariana, Leokadię, Janinę, Bronisławę 

ŚRODA 23.11  

08.00 –  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – ++Leonorę i Mieczysława Kiełek  

CZWARTEK 24.11  

08.00 –  

18.00 – +Eugeniusza Dąbrowskiego – 26 rocz. śm. 

18.00 – +Piotra Czarnomskiego 

PIĄTEK 25.11   

08.00 – Za Dobroczyńców 

18.00 – ++Janinę Bębnowicz, Helenę Zielińską 

18.00 – +Helenę Jakubowską  

SOBOTA 26.11  

08.00 – +Hildegardę Kacprzak – 30 dzień po śm. 

DPS 10.00 –  

18.00 – +Juliana Kierskiego – 13 rocz. śm. 

18.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Michalinki Klimondy w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB 

I NIEDZIELA ADWENTU 27.11  

07.00 – ++z rodz. Stefanowicz Mieczysław – 46 rocz. 

śm., Zofia – 38 rocz. śm.  

09.00 – +Helenę Pawelec – 12 rocz. śm. oraz ++z rodz. 

10.30 – +Irenę Fanfary – 1 rocz. śm. 

12.00 – W int. dziękczynnej za wszelkie bł. Boże dla 

naszej Rodziny z prośbą o dalszą opiekę 

12.00 – +Stefana Korzańskiego 

Trestno 16.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Filipa w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB dla całej Rodziny 

Trestno 16.00 – Za Parafian  

18.00 – Z okazji 8 rocz. ur. Rity, 91 rocz. ur. 

Franciszka w podziękowaniu za wszelkie 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i 

opiekę MB 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 26 – 30.11.2022 r. 

Parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych we 

Wrocławiu 

Sobota, 26.11.2022 r. 

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

Niedziela, 27.11.2022 r.  

06.40 – Godzinki  

07.00; 09.00; 12.00 – Msze Święta z nauką ogólną  

10.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci  

16.00 – Msza Święta z nauką ogólną w Trestnie  

17.30 – Wypominki  

18.00 – Msza Święta z nauką ogólną 

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

Poniedziałek, 28.11.2022 r.   

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Wypominki  

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną  

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski 

Wtorek, 29.11.2022 r.  

 08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.30 – Wypominki 

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną  

19.30 – Spotkanie dla młodzieży  

20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

21.00 – Apel Jasnogórski  

Środa, 30.11.2022 r.  

07.00-08.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

08.00 – Msza Święta z nauką ogólną  

17.00-18.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania  

17.30 – Wypominki  

18.00 – Msza Święta Roratnia z nauką ogólną 

 

https://www.diecezjakoszalin.pl/parafia/szczegoly/217/najswietszego-zbawiciela-ustka

