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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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Przybądź, o Panie,  

aby nas wybawić 

Bóg dochowuje wierności na wieki, 

uciśnionym wymierza 

sprawiedliwość, 

Chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność więźniów. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych. 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

 

Trzecia Niedziela Adwentu 

11. grudnia A.D. 2022 
NR 50/2022 (1061) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Łucji. 
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 35,1-6a.10) 

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 

niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 

kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także 

skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją 

obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą 

chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie 

ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! 

Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; 

On sam przychodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą 

oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. 

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych 

wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. 

Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze 

szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i 

szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. 

Drugie czytanie(Jk 5,7-10) 

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto 

rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki 

nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie 

cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana 

jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na 

drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi 

przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i 

cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy 

przemawiali w imię Pańskie. 

Ewangelia (Mt 11,2-11) 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, 

posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty 

jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i 

oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 

patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 

chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie 

nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 

mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać 

na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale 

coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 

ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy 

miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? 

Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet 

więcej niż proroka. On jest tym, o którym 

napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed 

Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę 

powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast 

nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 

najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest 

niż on”. 
 

W Adwencie łapię chwile, by usłyszeć swoje 

myśli, Boże Słowo, dbać o odpoczynek 
- Hasłem, jakie wybrałam sobie na ten rok, jest 

"cisza". Z takiej tęsknoty za momentami, by 

usłyszeć swoje myśli, Jego Słowo, by dbać o 

odpoczynek - mówi Jagoda Kwiecień, czyli 

instagramowa @jagopeppermint. W sieci znana jako 

dziewczyna od Bible journalingu, uczy twórczo 

modlić się słowami Pisma Świętego. Oto jej 

inspiracje w ramach naszej akcji na Adwent 2022.  

Jest żoną i mamą i choć skończyła finanse, spełnia w 

innej przestrzeni - jako blogerka, recenzentka, 

bookstagramerka. Propaguje metodę Bible 

journalingu, który pokazuje na swoim 

instagramowym koncie, a także w książce "Boski 

Bullet Book".  Swoją społeczność uczy 

kreatywnego rozważania Słowa Bożego. Oto jej 

inspiracje na czas Adwentu. 

Bez czego Adwent nie będzie dla ciebie 

Adwentem? 

Po różnych doświadczeniach w okresie Adwentu 

powiedziałabym dzisiaj, że bez czystego serca. W 

tym roku jakoś szczególnie wrażliwa jestem na 

wszystkie akcje związane z tym okresem 

liturgicznym. Wszędzie wiele aktywności, 

propozycji, zachęcających, by brać w nich udział. Z 

jednej strony mamy ograniczać telefon, a z drugiej 

strony często, by w czymś uczestniczyć musimy być 

online. Co tu wybrać? Wiadomo, że każdy z nas na 

dany czas potrzebuje zupełnie czegoś innego - jedni 

muszą mieć inspirację i impuls do działania, innym 

służy rzeczywiście zrobienie takiego kroku w stronę 

ciszy, osobistego przeżywania, bez zdawania relacji 

każdego dnia, jak nam idzie. 

W skupieniu zadałam sobie w tym roku pytanie - 

czym będą te moje podjęte aktywności, wszystkie 

ambitne książki z rozważaniami, które chciałabym 

przeczytać, studiowanie Słowa, jeśli moje serce nie 

będzie czyste i gotowe na przyjście Pana? Zatem 

spowiedź to dla mnie bardzo ważny krok zaraz na 

początku Adwentu. 

Twoje hasło, motto, werset na Adwent 2022?  

Może inaczej. Hasłem, jakie wybrałam sobie na ten 

rok, jest "cisza". Z takiej tęsknoty za momentami, by 

usłyszeć swoje myśli, Jego Słowo, by dbać o 

odpoczynek. Na okres Adwentu chciałabym to hasło 

zachować. To pracowity czas chociażby u mnie w 

sklepiku, kiedy wiele osób decyduje się na prezent z 

"boskim" akcentem, i wiele podsumowań na blogu, 

rodzinnych spotkań. Czasem łatwo zapomnieć o 

łapaniu chwil, by dobrze przygotować się na Święta. 

Chciałabym bardzo służyć swoją pracą i pomocą 

odbiorcom, ale także nie zapomnieć przygotować 

swojego serca na ten wyjątkowy czas. 

Jaki pomysł na spotkanie z Bogiem sprawdza się 

w Twoim życiu? 

Zdecydowanie to poranne spotkanie przy Słowie. 

Gdy jeszcze wszyscy śpią, zaparzam herbatę, 

odpalam świecę na znak światła Chrystusa i czytam 

Biblię w ciszy. Tak często brakuje nam tego 

skupienia w codziennej gonitwie, chaosie, natłoku 

obowiązków, które mamy do wykonania. Tak trudno 

https://deon.pl/tagi/adwent2022,421481


o rzeczy proste, małe, zwykłe. Wstać wcześniej dla 

Niego - niby nic nadzwyczajnego, a jednak. To 

także moja chwila na modlitwę osobistą. Na to by 

powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam. 

Jedna, prosta modlitwa, z którą można przeżyć 

czas Adwentu lepiej - co polecasz?  

U mnie czas Adwentu wiążę się z odmawianą 

nowenną pompejańską, którą od lat rozpoczynam z 

dniem 1 listopada. Do Wigilii zatem jestem z 

różańcem w dłoni. Mówi się, że czas Adwentu to 

czas Maryi. Nawet, jeśli ktoś nie odmawia w tym 

czasie pompejanki, jedna dziesiątka dziennie w 

ważnej dla niego intencji, za bliskie osoby - myślę, 

że to piękna inicjatywa, by pamiętać o innych. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
III Niedziela Adwentu – 11.12.2022 r.  

1. To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a 

dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w 

okres bezpośredniego przygotowania do 

Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą 

Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego 

Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze 

w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan 

jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii 

zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta 

zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju 

błogosławienia przez papieży w Rzymie i 

rozdawania róż w tę właśnie radosną niedzielę. 

3. Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw 

o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy 

współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków 

wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, 

podstawowym i naturalnym środowiskiem 

chrześcijańskiego wychowania i przekazywania 

wiary. 

4. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza 

naszego kościoła. 

5. Spotkanie Rodziców wraz z Dziećmi, które 

przyjmą w przyszłym roku I Komunię Świętą, 

odbędzie się dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12.00 

w kościele. 

6. W dzisiejszą niedzielę zapraszamy na odpust do 

Trestna na godz. 16.00 ku czci Niepokalanego 

Poczęcia NMP. 

7. Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi 

Pannie, tzw. Roraty od poniedziałku do piątku 

o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam dzieci, 

młodzież i dorosłych z lampionami.  

8. W najbliższych dniach wspominamy bolesne 

doświadczenia z naszej najnowszej historii 

(13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, 

a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni 

„Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle 

przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił 

naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia 

jako państwo. Przechowujmy w sercach tę 

świadomość i niech ona stanie się zachętą do 

głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką 

jest i jaką powinna być”. 

9. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

10. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się 

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania II Rok 

Formacji odbędzie się 14 grudnia w środę o godz. 

19.00 w salce parafialnej, I Rok Formacji 21 grudnia 

w środę o godz. 19.00 w salce parafialnej. 

11. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w 

piątek o godz. 17.30. 

12. W zakrystii są do nabycia poświęcone 

opłatki oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom w cenie 10 zł – mała i 20 zł – duża. 

13. Wizyta duszpasterska będzie przebiega jak 

ostatnio, czyli na tzw. zaproszenie. Szczegółowy 

program jest dostępny w Głosie Serc, w gablocie i 

na stornie parafialnej. Na stolikach są wyłożone 

kartki, które po wypełnieniu należy złożyć w 

zakrystii lub w kancelarii.  

14. Wszystkim jubilatom i solenizantom 

życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej 

opieki Matki Najświętszej.    

W tym tygodniu patronują nam: 

 13 grudnia – św. Łucja, dziewica i męczennica, 

która oddała życie w obronie wiary około 304 roku 

w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych; 

 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący 

w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków 

i teologów duchowości, za co wyróżniono go 

tytułem doktora Kościoła. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 11 -18.12.2022 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 12.12  

08.00 – +Wiesława (m) Gargula 

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat  

WTOREK 13.12  

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – +Ottona Czuchowskiego – 1 rocz. śm. 

ŚRODA 14.12  

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  



18.00 – +Irenę Kosior  

CZWARTEK 15.12  

08.00 – +Fryderykę Glegołę – 30 dzień po pogrzebie 

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – ++Janinę Krzemień – 2 rocz. śm., Tadeusza 

Krzemienia – 36 rocz. śm. 

PIĄTEK 16.12   

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – ++Ryszarda Plizgę, Tadeusza Bulińskiego 

oraz ++z rodz. z obu stron 

18.00 – Z okazji 40 rocz. ur. Magdaleny w 

podziękowaniu za wszelkie dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

SOBOTA 17.12  

08.00 – +Józefa (m) Dawgula – 1 rocz. śm. oraz ++z 

rodz. 

DPS 10.00 –  

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – +Eugeniusza Dziubałtowskiego – 9 rocz. 

śm. oraz ++Rodziców Stanisławę, Karola, Ludwikę, 

Jana 

 

IV NIEDZIELA ADWENTU 18.12  

07.00 – +Irenę Kosior  

09.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

10.30 – +Tomasza Brąglewicza – 10 rocz. śm. 

12.00 – +Erika oraz ++Dziadków i Rodziców 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – ++Andrzeja, Annę, Mieczysława (m) oraz 

++z rodz. Prusów 
 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 2022/2023 r. 
na zaproszenie  

Rozpoczęcie wizyty od poniedziałku do piątku godz. 

16.00,  

w sobotę od godz. 10.00 

 

DATA DZIEŃ 

TYGO

DNIA 

MIEJSCOWOŚĆ, 

ULICE 

29.12.202

2 r. 

Czwarte

k 
Mokry Dwór 

30.12.202

2 r. 
Piątek  

Trestno, Blizanowice, 

Opatowice 

02.01.202

3 r. 

Poniedz

iałek  

Bytomska, 

Głubczycka, 

Gliwicka, 

Górnośląska 

03.01.202

3 r. 
Wtorek   

Myszkowska, Tyska, 

Popielskiego, 

Sosnowiecka 

04.01.202

3 r. 
Środa   

Księska, 

Starodworska 

05.01.202

2 r. 

Czwarte

k 

Blizanowicka, 

Zagłębiowska, 

Świątnicka 

07.01.202

3 r. 
Sobota  Siemianowicka 

09.01.202

3 r. 

Poniedz

iałek  

Wadowicka, 

Czechowicka, 

Pszczyńska, 

Zabrzańska, 

Zawierciańska, 

Wodzisławska                      

10.01.202

3 r. 
Wtorek  

Rybnicka numery 

parzyste 

11.01.202

3 r. 
Środa   

Rybnicka numery 

nieparzyste  

 

12.01.202

3 r. 

 

Czwarte

k   

Chorzowska numery 

parzyste 

Siewierska, 

Gogolińska 

13.01.202

3 r. 
Piątek  

Chorzowska numery 

nieparzyste  

14.01.202

3 r. 
Sobota  Nowy Dom 

16.01.202

3 r. 

Poniedz

iałek   

Katowicka numery 

parzyste 

17.01.202

3 r. 
Wtorek  

Katowicka numery 

nieparzyste 

18.01.202

3 r. 
Środa 

Opolska numery 

nieparzyste od 11 do 

37 

19.01.202

3 r. 

Czwarte

k  

Opolska numery 

nieparzyste od 41 do 

91 

20.01.202

3 r. 
Piątek   

Opolska numery 

nieparzyste od 95 do 

119 

Opolska numery 

parzyste 

21.01.202

3 r. 
Sobota 

Opolska numery 

nieparzyste od 121 do 

187 

23.01.202

3 r. 

Poniedz

iałek  
Turawska                      

24.01.202

3 r. 
Wtorek  Cieszyńska 

25 – 

31.01.202

3 r. 

Kolęda 

uzupeł

niająca 

Kontakt pod nr tel. 

579 436 633 

 

 


