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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,  

Tyś jest Królem chwały 

Do Pana należy ziemia i wszystko, co 

ją napełnia, 

świat i jego mieszkańcy. 

Albowiem On go na morzach osadził 

i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę Pana, 

kto stanie w Jego świętym miejscu? 

Człowiek rąk nieskalanych i czystego 

serca, 

który nie skłonił swej duszy ku 

marnościom 

On otrzyma błogosławieństwo od 

Pana 

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 

Oto pokolenie tych, którzy Go 

szukają, 

którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

 

Czwarta Niedziela Adwentu 

18. grudnia A.D. 2022 
NR 51/2022 (1062) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Tomasza. 
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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Pierwsze czytanie (Iz 7,10-14) 

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: ”Proś dla 

siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko 

w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz 

odpowiedział: ”Nie będę prosił i nie będę wystawiał 

Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: ”Słuchajcie 

więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam 

naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także 

mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto 

Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 

imieniem Emmanuel”. 

Drugie czytanie(Rz 1,1-7) 

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, 

przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą 

Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków 

w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego 

Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a 

ustanowionym według Ducha Świętości przez 

powstanie z martwych pełnym mocy Synem 

Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez 

Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku 

chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan 

dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy 

powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich 

przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, 

którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od 

Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 

Ewangelia (Mt 1,18-24) 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po 

zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 

wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 

brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, 

Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał 

narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić 

Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł 

Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, 

synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 

twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 

to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 

nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 

jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się 

wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 

proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 

któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy 

”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef 

uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 

swoją Małżonkę do siebie. 

 

Oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 

Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 

jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20). 

Często z anioła robimy malowankę dla dziecka, 

naiwny obrazek, przedstawiamy go jako pannę ze 

skrzydłami. Tymczasem anioł jest niewidzialną 

potęgą Boga, wysłannikiem Boga, źródłem mocy nie 

tylko dla dziecka.  

Anioł Stróż nie tylko chroni przed przepaścią, często 

zrzuca w przepaść, przeprowadza przez najbardziej 

trudne doświadczenia. 

Do aniołów nie wypada tylko modlić się, prosząc o 

pomoc — aniołów trzeba czcić jako wysłanników 

Boga. „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię 

strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do 

miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź 

uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w 

niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo 

imię moje jest w nim” (Wj 23,20-21). 

 

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 Henryki i Wiesława Rachwalików  

świętujących 25 grudnia swą 53 rocznicę ślubu, dla 

Krystyny i Marka Wódkiewiczów świętujących 25 

grudnia swą 39. rocznicę ślubu, dla Barbary i 

Mariusza Stasiaczków świętujących 25 grudnia 

swą 16. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

Wiara nie oznacza ideologii. Oznacza 

łaskę – Boże życie i Bożą energię 
Ewangelizacja, najważniejsze zadanie Kościoła, jest 

wcielaniem wiary w kulturę. Wiara nie oznacza 

ideologii; oznacza łaskę – Boże życie i Bożą 

energię. Misje nie są rodzajem agitacji czy 

indoktrynacji, ale wstępowaniem Chrystusa, 

żyjącego w wierze uczniów, coraz głębiej do 

naszego świata - pisze ks. Tomáš Halik w książce 

"Przebudzenie aniołów. Kazania o bliskości Boga w 

niespokojnych czasach". 

Wstępna modlitwa do czwartej niedzieli Adwentu 

brzmi: „Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie 

anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego 

Syna; prosimy Cię: wlej w nasze serca Twoją łaskę, 

abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali 

doprowadzeni do chwały zmartwychwstania”. 

Stałe wcielanie oznacza poza wszystkim innym, że 

ten żywy Chrystus wstępuje przez swojego Ducha i 

wiarę wierzących do przestrzeni ludzkiej kultury i 

społeczeństwa. Wspomnijmy wezwanie świętego 

papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji – 

łącznie z samoewangelizacją Kościoła – i wezwanie 

papieża Franciszka do reformatorskiej drogi 

https://wydawnictwowam.pl/prod.przebudzenie-aniolow.33570.htm?sku=91526
https://wydawnictwowam.pl/prod.przebudzenie-aniolow.33570.htm?sku=91526
https://wydawnictwowam.pl/prod.przebudzenie-aniolow.33570.htm?sku=91526


synodalnej, obejmującej prorocze wsłuchiwanie się 

w głos Ducha. 

Ewangelizacja, najważniejsze zadanie Kościoła, jest 

wcielaniem wiary w kulturę. Wiara nie oznacza 

ideologii; oznacza łaskę – Boże życie i Bożą 

energię. Misje nie są rodzajem agitacji czy 

indoktrynacji, ale wstępowaniem Chrystusa, 

żyjącego w wierze uczniów, coraz głębiej do 

naszego świata. Inkulturacja chrześcijaństwa jest 

częścią trwającej tajemnicy wcielenia. W cytowanej 

modlitwie jest także powiedziane, że ku chwale 

zmartwychwstania idziemy przez cierpienie i krzyż 

Jezusa. 

Możemy zatem mówić również o trwającej stale 

tajemnicy krzyża (passio continua) – w 

świadectwach męczenników, w ranach Kościoła i w 

ranach świata. Jakkolwiek otaczający świat – często 

łącznie z nami, chrześcijanami żyjącymi w jego 

wolnych częściach – nie chce tego widzieć i słyszeć, 

w naszych czasach umiera za wiarę w różnych 

miejscach globu znacznie więcej chrześcijan niż w 

czasach krwawych prześladowań za okrutnych 

cesarzy rzymskich. 

Nasze człowieczeństwo jest darem, którego sami 

sobie nie ofiarowujemy – jest to jednocześnie 

zadanie, które przez całe życie uczymy się 

wypełniać: zadanie bycia człowiekiem, stawania się 

nim coraz bardziej. A jednak przyjąć ludzki los 

znaczy przyjąć nie tylko jego wielkość i piękno, ale 

również jego brzemię, łącznie z naszą 

śmiertelnością. Cierpienie i śmierć jako część 

ludzkiego losu w świecie i historii naznaczonych 

grzechem jest także częścią naszego połączenia z 

Chrystusem. I właśnie w głębokim połączeniu z Nim 

uczymy się przechodzić tą doliną cienia do światła 

wskrzeszenia, do światła zwycięstwa Jezusa nad 

siłami mroku, w tym – mroku śmierci. 

W zwięzłych słowach, którymi kończy się modlitwa 

Anioł Pański i którymi zaczyna się msza czwartej 

niedzieli Adwentu, ukryte są wielkie skarby teologii 

chrześcijańskiej, tajemnice wiary, którą możemy z 

pomocą łaski Bożej ciągle głębiej rozważać i 

przeżywać. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV Niedziela Adwentu – 18.12.2022 r. 

 

1. 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.  

2. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

3. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania I Rok Formacji 

odbędzie się 21 grudnia w środę o godz. 19.00 w 

salce parafialnej. 

4. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii 

odbędzie się 22 grudnia w czwartek 

od godz. 19.00 do 21.00. 

5. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

6. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim 

zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko 

o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede 

wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu 

narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie 

się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach 

przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. 

Tego dnia Mszy Świętej o godz. 18.00 nie będzie. 

7. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia 

Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy 

Świętej sprawowanej o godz. 22.00 i 24.00. W 

Trestnie o godz. 22.00. 

8. Msze Święte w Dzień Bożego Narodzenia 25 

grudnia w niedzielę o godz. 09.00, 10.30, 12.00 

i 18.00. Mszy Świętej o godz. 07.00 nie będzie. W 

Trestnie Eucharystia o godz. 16.00. 

9. W drugi dzień Świąt, przypada święto św. 

Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte 

będą sprawowane w naszej świątyni według 

porządku niedzielnego. Taca z tego dnia 

przeznaczona na potrzeby Seminarium i PWT we 

Wrocławiu. 

10. W zakrystii są do nabycia poświęcone 

opłatki oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

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

11. Wizyta duszpasterska będzie przebiegała jak 

w zeszłym roku, 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.  

12. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego 

Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz 

gorliwego wypełniania codziennych obowiązków. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 21 grudnia – św. Piotr Kanizjusz, prezbiter 

jezuicki, żyjący w latach 1521-1597, wybitny teolog, 

za co otrzymał tytuł doktora Kościoła. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 18 -25.12.2022 r. 
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 oraz za Dusze w Czyśćcu 

cierpiące 



PONIEDZIAŁEK 19.12  

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – ++Karolinę i Piotra 

WTOREK 20.12  

08.00 – +Andrzeja Rojkowicz 

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

ŚRODA 21.12  

08.00 – W int. małżeństw które oddaliły się od Boga 

o nawrócenie i czerpanie siły z Miłości 

Chrystusowej 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – ++Janusza i Jadwigę Skrobańskich  

CZWARTEK 22.12  

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – +Bogusława (m) Sługockiego – 50 rocz. śm. 

oraz ++Rodziców 

18.00 – ++Rodziców Helenę i Stanisława 

PIĄTEK 23.12   

08.00 – +Kamila Dukata – 30 dzień po pogrzebie 

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – O łaskę zdrowia dla Beatki 

SOBOTA 24.12  

08.00 – ++Irenę i Mirona Szumskich  

Pasterka Trestno 22.00 –  
Pasterka 22.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

Pasterka 22.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, 

Michała, Stanisława (m) oraz ++z rodz. 

Pasterka 24.00 –  

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 

PAŃSKIEGO 25.12  

09.00 – Za Dobroczyńców 

10.30 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat  

12.00 – Za Parafian 

Trestno 16.00 – Z okazji rocznicy Chrztu Świętego 

Jacka w podziękowaniu za Dar Wiary 

18.00 –  
 

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 

TYGOD

NIA 

MIEJSCOWOŚĆ, 

ULICE 

29.12.2022 

r. 
Czwartek Mokry Dwór 

30.12.2022 

r. 
Piątek  

Trestno, Blizanowice, 

Opatowice 

02.01.2023 

r. 

Poniedzi

ałek  

Bytomska, 

Głubczycka, 

Gliwicka, 

Górnośląska 

03.01.2023 

r. 
Wtorek   

Myszkowska, Tyska, 

Popielskiego, 

Sosnowiecka 

04.01.2023 

r. 
Środa   

Księska, 

Starodworska 

05.01.2022 

r. 
Czwartek 

Blizanowicka, 

Zagłębiowska, 

Świątnicka 

07.01.2023 

r. 
Sobota  Siemianowicka 

09.01.2023 

r. 

Poniedzi

ałek  

Wadowicka, 

Czechowicka, 

Pszczyńska, 

Zabrzańska, 

Zawierciańska, 

Wodzisławska                      

10.01.2023 

r. 
Wtorek  

Rybnicka numery 

parzyste 

11.01.2023 

r. 
Środa   

Rybnicka numery 

nieparzyste  

 

12.01.2023 

r. 

 

Czwartek   

Chorzowska numery 

parzyste 

Siewierska, 

Gogolińska 

13.01.2023 

r. 
Piątek  

Chorzowska numery 

nieparzyste  

14.01.2023 

r. 
Sobota  Nowy Dom 

16.01.2023 

r. 

Poniedzi

ałek   

Katowicka numery 

parzyste 

17.01.2023 

r. 
Wtorek  

Katowicka numery 

nieparzyste 

18.01.2023 

r. 
Środa 

Opolska numery 

nieparzyste od 11 do 

37 

19.01.2023 

r. 
Czwartek  

Opolska numery 

nieparzyste od 41 do 

91 

20.01.2023 

r. 
Piątek   

Opolska numery 

nieparzyste od 95 do 

119 

Opolska numery 

parzyste 

21.01.2023 

r. 
Sobota 

Opolska numery 

nieparzyste od 121 do 

187 

23.01.2023 

r. 

Poniedzi

ałek  
Turawska                      

24.01.2023 

r. 
Wtorek  Cieszyńska 

25 – 

31.01.2023 

r. 

Kolęda 

uzupełni

ająca 

Kontakt pod nr tel. 

579 436 633 


