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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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Pokój zakwitnie,  

kiedy Pan przybędzie 

Boże, przekaż Twój sąd królowi, 

a Twoją sprawiedliwość synowi 

królewskiemu. 

aby Twoim ludem rządził 

sprawiedliwie 

i ubogimi według prawa. 

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość 

i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, 

od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który go 

wzywa, 

i ubogiego, który nie ma opieki. 

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 

nędzarza ocali od śmierci. 

Niech jego imię trwa na wieki, 

jak długo świeci słońce, niech trwa 

jego imię. 

Niech jego imieniem wzajemnie się 

błogosławią, 

niech wszystkie narody życzą mu 

szczęścia. 

 

Druga Niedziela Adwentu 

4. grudnia A.D. 2022 
NR 49/2022 (1060) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla O. Tomasza, O. Mateusza i O. Kazimierza. 
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 (Iz 11, 1-10) 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z 

jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch 

mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy 

i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. 

Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według 

pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i 

pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą 

swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich 

warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie 

mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem 

lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 

pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść 

się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. 

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą 

przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak 

wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na 

gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki 

żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej 

świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością 

Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. 

Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie 

na znak dla narodów. do niego ludy przyjdą po radę, i 

sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

Drugie czytanie(Rz 15, 4-9) 

Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane 

zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki 

cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 

podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje 

cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem 

Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie 

jednymi ustami wielbili Boga i ojca Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie 

nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale 

Boga. Albowiem Chrystus –powiadam – stał się sługą 

obrzezanych dla ukazania wierności Boga i 

potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po 

to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie 

uwielbili Boga, jak napisano: "Dlatego oddawać Ci 

będę cześć między poganami i śpiewać imieniu 

Twojemu". 

Ewangelia (Mt 3, 1-12) 

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił 

na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo 

bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to 

odnosi się słowo proroka izajasza, gdy mówi: "Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 

dla Niego prostujcie ścieżki!" Sam zaś Jan nosił 

odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 

bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód 

leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz 

cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 

Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że 

przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów 

i saduceuszów, mówił im: "Plemię żmijowe, kto 

wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 

gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 

a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama 

mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych 

kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 

Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. 

Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 

owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was 

chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 

za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 

godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie 

Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku 

i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 

spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym". 
 

Program duszpasterski "Wierzę w 

Kościół Chrystusowy" 
W czwartek 3 listopada w Sekretariacie KEP odbyła się 

konferencja prasowa zapowiadająca nowy program 

duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023 

Stawiamy sobie jako główny zamiar uświadomić 

wiernym, że mimo trudnych spraw trzeba wierzyć w 

Kościół i Kościołowi. Wierzyć w Kościół dlatego, że 

jest rzeczywistością Bosko-ludzką. Wierzyć 

Kościołowi dlatego, że Kościół bazuje na autorytecie 

samego Boga – powiedział bp Andrzej Czaja, 

przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji 

Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej w 

Sekretariacie KEP, na której został zaprezentowany 

nowy Program Duszpasterski 2022/2023.  

Bp Czaja wyjaśnił, że projekt programu 

duszpasterskiego pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy” 

wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która 

dość powszechnie uważana jest za trudną. „W związku 

z tym jest jasne, że trzeba podjąć duży wysiłek ku 

odnowie Kościoła. Potrzeba się zmobilizować do tego 

dzieła odnowy Kościoła i Komisja Duszpasterstwa 

KEP uznała, że dobrym przygotowaniem będzie 

pobudzenie i umocnienie wiary w Kościół, która jest w 

kryzysie” – podkreślił.(…) 

Dr Ewa Porada, diecezjalna doradczyni życia 

rodzinnego Archidiecezji Katowickiej i koordynatorka 

prac zespołu nad projektem „Materiały dla rodzin” w 

ramach programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół 

Chrystusowy”, zauważyła, że nowa ścieżka, która 

została zainicjowana w tym roku, powstała z 

inicjatywy świeckich: małżonków, rodzin. „Oni chcą 

być aktywnym, żywym podmiotem w Kościele. Celem 

tych materiałów jest pokazanie rodzinom i małżonkom 

ich miejsca w Kościele jako osób świeckich, aby 

mogły odkrywać swoje charyzmaty, dary” – 

podkreśliła.  

Materiały dla rodzin dostępne są w wersji 

elektronicznej i przygotowane na każdą niedzielę roku. 

„Naszą rolą świeckich jest przekazywanie wiary w 

środowiskach, w których żyjemy i pracujemy. Chcemy 

pokazać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za 

Kościół. Ma to nas pobudzić do konkretnych działań 

na rzecz Kościoła” – zaznaczyła dr Porada.  

Dzisiaj publikujemy w Głosie Serc  materiał dla rodzin 

przygotowany na II Niedzielę Adwentu.  



 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II Niedziela Adwentu – 04.12.2022 r.  

1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech 

ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej 

odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. 

2. Dzisiejsza niedziela swoją rangą przykrywa 

liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, dziewicy 

i męczennicy z przełomu III i IV wieku, która jest 

szczególną patronką górników i hutników, choć nie 

tylko. Wzywana jest też jako Wspomożycielka. 

3. W dzisiejszą niedzielę przypada też XXIII Dzień 

modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie. Z polecenia władzy duchownej specjalną 

zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy 

Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie 

4. Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi 

Pannie, tzw. Roraty będzie sprawowana od 

poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Serdecznie 

zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych z lampionami.  

5. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo 

prosimy Świętego Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, 

który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w 

Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i 

mądrości. Tego dnia oprócz wielu podarunków niech 

nie zabraknie także daru naszej modlitwy w  intencji 

dzieci przez wstawiennictwo tego wspaniałego 

Świętego Biskupa. 

6. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o 

godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej zmiana 

tajemnic różańcowych. 

7. W czwartek, 8 grudnia, przypada Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że 

Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, 

zachował Ją od grzechu pierworodnego. 

8. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

9. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na remont 

wnętrza naszego kościoła. 

10. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 

przyjmą w przyszłym roku I Komunię Świętą, 

odbędzie się 11 grudnia w niedzielę po Mszy Świętej o 

godz. 12.00 w kościele. 

11. Za tydzień w niedzielę zapraszamy na odpust 

do Trestno na godz. 16.00 ku czci Niepokalanego 

Poczęcia NMP. 

12. W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki 

oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w 

cenie 10 zł – mała i 20 zł – duża. 

13. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy 

obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki 

Najświętszej.    

W tym tygodniu patronują nam: 

 6 grudnia – św. Mikołaj, biskup żyjący na 

przełomie III i IV wieku; 

 7 grudnia – św. Ambroży, biskup Mediolanu, 

żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony 

teolog, wielki doktora Kościoła; 

 9 grudnia – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z 

plemienia Azteków, który przyjął chrzest. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  
Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 04 -11.12.2022 r. 
II NIEDZIELA ADWENTU 04.12  

07.00 – +Tadeusza Pietrzaka – 17 rocz. śm.  

09.00 – Z okazji imienin Barbary w podziękowaniu za 

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

zdrowia 

10.30 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

12.00 – +Klarę Krasińską – 38 rocz. śm. 

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o 

bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla 

zmarłych 

18.00 – Za Parafian 

PONIEDZIAŁEK 05.12  

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – ++Jana, Janinę, Mirosława (m) z rodz. 

Wójciak, Teresę Roszkowską   

WTOREK 06.12  

08.00 – +Mieczysława (m) Maciejewskiego – 30 dzień 

po śm. 

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

ŚRODA 07.12  

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – Nowenna do św. Józefa  

18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca o bł. Boże 

dla żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych  

CZWARTEK 08.12  

08.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała oraz 

++z rodz. 

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – +Teresę Kuwik-Linne – 30 dzień po pogrzebie 

PIĄTEK 09.12   

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – Z okazji urodzin Tomasz w podziękowaniu za 

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

całej Rodziny 

18.00 – +Aleksandra (m) Srogi – 30 dzień po 

pogrzebie 

SOBOTA 10.12  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

DPS 10.00 –  

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – +Ewę Sądel – 3 rocz. śm. 

III NIEDZIELA ADWENTU 11.12  

07.00 – Za Parafian  

09.00 – W 80 rocz. zamordowania Dzieci w obozie 

koncentracyjnym w Łodzi o zbawienie wieczne dla 

nich  

10.30 – +Andrzeja Tyrajskiego 

12.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat  

Trestno 16.00 – +Wandę Łoś – 1 rocz. śm. 

18.00 – O Dar silnej wiary dla Iwony 



 


