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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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z
a
ja

śn
ia

ł n
a
m

 d
zień

 św
ięty, p

ó
jd

źcie n
a
ro

d
y, o

d
d

a
jcie p

o
k
ło

n
 P

a
n

u
, b

o
 w

ielk
a
 św

ia
tło

ść zstą
p
iła

 d
zisia

j n
a
 ziem

ię. 

 

Ziemia ujrzała  

swego Zbawiciela 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego 

prawica 

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją 

sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i wierność 

swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała 

ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, 

przy wtórze cytry i przy dźwięku 

harfy. 

Przy trąbach i przy dźwięku rogu, 

na oczach Pana i Króla się radujcie. 

 

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

25. grudnia A.D. 2022 
NR 52/2022 (1063) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O pokój w naszych sercach, rodzinach w naszej ojczyźnie. 
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 52,7-10) 

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna 

radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje 

szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi 

do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. Głos! 

Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą 

okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót 

Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, 

wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój 

lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię 

święte na oczach wszystkich narodów; I wszystkie 

krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. 

Drugie czytanie(Hbr 1,1-6) 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 

niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 

ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. 

Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, 

przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, 

który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego 

istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a 

dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po 

prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał 

się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe 

od nich imię. Do którego bowiem z aniołów 

powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, 

Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu 

ojcem, a On będzie mi synem”. Skoro zaś znowu 

wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech 

Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”. 

Ewangelia (J 1,1-18) 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i 

Bogiem było Słowo. Ono było na początku u 

Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 

nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a 

życie było światłością ludzi, a światłość w 

ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu 

było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 

zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli 

przez niego. Nie był on światłością, lecz 

posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była 

Światłość prawdziwa, która oświeca każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie 

było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat 

Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a 

swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy 

ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale 

z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i 

zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 

od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 

świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o 

którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 

przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 

ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy 

otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 

zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt 

nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest 

w łonie Ojca, o Nim pouczył. 

 

Wróćmy do istoty Świąt! 
(…) Trzeba wrócić do istoty tych świąt, które mają 

charakter przede wszystkim religijny. To są święta, 

które przypominają nam to, że Jezus narodził się w 

Betlejem i od tego wydarzenia rozpoczęła się dla 

świata zupełnie nowa epoka. Symbolicznie 

wyrażamy to tym, że liczymy lata od narodzenia 

Chrystusa. 

Oczywiście z biegiem lat w różnych krajach 

świętowanie Bożego Narodzenia obudowane zostało 

przeróżnymi zwyczajami, co zresztą moim zdaniem 

jest czymś bardzo pięknym. Budowanie szopek – 

tradycja, którą rozpoczął św. Franciszek, choinka – 

zwyczaj, który przybył do Polski z Niemiec, czy 

łamanie się opłatkiem, co jest tradycją typowo 

polską. Ale te wszystkie elementy – również 

potrawy wigilijne i prezenty – choć miłe, nie są 

konieczne. Nawet, gdy tego wszystkiego nie ma, 

gdy święta są bardzo skromne ale zachowany jest 

ich religijny charakter – to są święta piękne i bardzo 

istotne dla każdego chrześcijanina. 

Ważne jest to, by się duchowo przygotować, by 

dobrze przeżyć Adwent – przez modlitwę, czytanie 

Pisma św., uczestnictwo w Mszach św. roratnich, 

spowiedź, pojednanie się z Chrystusem i z drugim 

człowiekiem. Ale też dostrzeżenie kogoś, kto jest w 

potrzebie – ubogiego, bezdomnego, samotnego. 

Ważne, by przy stole wigilijnym razem się 

pomodlić, by złożyć sobie życzenia w duchu 

pojednania i przebaczenia, by wspólnie pójść do 

Kościoła, zwłaszcza na Pasterkę oraz w pierwszy i 

drugi dzień świąt. 

Wtedy te święta są piękne. Jest, co świętować. 

Natomiast jeśli usunie się element religijny, to mogą 

stać się one zwyczajem, który sprowadza się do 

zakupów, gotowania, prezentów i dekoracji. I to na 

dłuższą metę faktycznie może być męczące.(…) 

(ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski) 

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:  

https://www.ekai.pl/tag/adwent/


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, dla Krystyny i Zdzisława 

Słotwińskich świętujących 26 grudnia swą 55 

rocznicę ślubu, dla Barbary i Stanisława Godków  

świętujących 26 grudnia swą 53 rocznicę ślubu, dla 

Haliny i Józefa Drozdów świętujących 26 grudnia 

swą 52 rocznicę ślubu, dla Czesławy i Janusza 

Janusińskich świętujących 27 grudnia swą 42 

rocznicę ślubu, dla Lilianny i Eugeniusza 

Gorożdinów  świętujących 27 grudnia swą 19 

rocznicę ślubu, dla Anny i Bartłomieja Undaków  

świętujących 27 grudnia swą 14 rocznicę ślubu dla 

Izabeli i Piotra Matuszewskich  świętujących 28 

grudnia swą 14 rocznicę ślubu, dla Moniki i 

Łukasza Brygałów  świętujących 28 grudnia swą 9 

rocznicę ślubu, dla Małgorzaty i Łukasza 

Stępinów świętujących 30 grudnia swą 16 rocznicę 

ślubu, dla Stanisławy i Józefa Lesieckich  

świętujących 31 grudnia swą 53 rocznicę ślubu, dla 

Barbary i Jerzego Porzyczków świętujących 31 

grudnia swą 52 rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Narodzenia Pańskiego – 

25.12.2022 r. 
1. Jutro 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. 

2. Msze Święte we wtorek i środę o godzinie 08.00 

są odwołane.  

3. W oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzimy 

kolejne święta. We wtorek 27 grudnia, w liturgii 

wspominamy Świętego Jana Apostoła i Ewangelistę, 

a w środę, 28 grudnia, Świętych Młodzianków 

Męczenników. Właśnie tego dnia w osobistych 

modlitwach pamiętajmy o dzieciach 

nienarodzonych. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

5. W piątek, 30 grudnia, czcimy Świętą Rodzinę. 

Jest to Dzień Modlitw o Świętość Małżeństw i 

Rodzin. Zachęcam do licznego i właśnie rodzinnego 

udziału w świątecznej Eucharystii. 

6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

7. W ostatnim dniu roku w sobotę 31 grudnia 

zapraszamy na nabożeństwo dziękczynne za łaski 

otrzymane w roku 2022: w Trestnie po Mszy 

Świętej o godz. 16.00, a w kościele parafialnym o 

godz. 17.30.  

8. 1 stycznia (niedziela) w Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi przypada Światowy Dzień 

Pokoju. Msze Święte w ciągu dnia będą sprawowane 

o godz.: 09.00, 10.30, 12.00 i 18.00 oraz o godz. 

16.00 w Trestnie. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 

07.00. 

9. Serdecznie zapraszamy na II Bal Parafialny, który 

odbędzie się w Restauracji Strzelec 28 stycznia 

(sobota). Koszt 200 zł od osoby. Zapisy w zakrystii i 

w kancelarii. 

10. 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.  

11. Kolęda w tym tygodniu od godz. 16.00 w 

czwartek 29.12.2022 r. – Mokry Dwór, w piątek 

30.12.2022 r. -  Trestno, Blizanowice, Opatowice. 

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: 

 29 grudnia – św. Tomasz Becket (1118-1170), 

biskup i męczennik. 

 31 grudnia – św. Sylwester I (285-335), 33. z 

kolei papież w dziejach Kościoła. 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 25.12.2022 r.- 

01.01.2023r. 
NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 

PAŃSKIEGO 25.12  

09.00 – Za Dobroczyńców 

10.30 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat  

12.00 – Za Parafian 

DPS 14.00 –  

Trestno 16.00 – Z okazji rocznicy Chrztu Świętego 

Jacka w podziękowaniu za Dar Wiary 

18.00 – +Józefa (m) Brzeskiego 

PONIEDZIAŁEK 26.12 Świętego Szczepana 

07.00 – +Mariana Cuptę – 1 rocz. śm. 

09.00 – ++Józefa (m) i Katarzynę Kosobuckich oraz 

+Stanisława (m) Michonia 

10.30 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

12.00 – ++Reginę, Mariannę, Bronisława (m) Baś, 

Elwirę, Edwarda Malawko, Katarzynę, Franciszka 

(m) Knielewicz, Marię Paździor  

Trestno 16.00 –  

18.00 – ++z rodz. Krzan i Szlarp  

WTOREK 27.12  



18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

ŚRODA 28.12  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – +Adelę Kołaczek oraz ++z rodz. Kołaczek i 

Kaczmarek 

CZWARTEK 29.12  

08.00 – W int. Agnieszki, Radka i Konrada o bł. 

Boże, Światło Ducha Świętego oraz opiekę MB 

18.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

PIĄTEK 30.12   

08.00 – Greg. Śp. Ludwikę Rorat 

18.00 – ++z rodz. Dąbrowskich Eugeniusza, 

Bronisławę, Marię, Tomasza, Tadeusza, Irenę 

SOBOTA 31.12  

08.00 – +Anetę Żmijowską – 1 rocz. śm. 

DPS 10.00 –  
Trestno 16.00 – W int. dziękczynnej za miniony 

2022 r. 

18.00 – W int. dziękczynnej za miniony 2022 r. 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

MARYI 01.01.2023 r.  

09.00 – Z okazji imienin Mieczysława w 

podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o bł. 

Boże, łaskę zdrowia oraz opiekę MB 

10.30 – Za Parafian 

12.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca 

z prośbą o bł. Boże oraz o życie wieczne dla 

zmarłych 

18.00 – +Jana Kwiatkowskiego – 20 rocz. śm. 

 

 

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 


