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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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Bóg miłosierny  

niech nam błogosławi 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami 

i nam błogosławi; 

niech nam ukaże pogodne 

oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę, 

Jego zbawienie wśród 

wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

że rządzisz ludami 

sprawiedliwie, 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niechaj nam Bóg błogosławi, 

niech się Go boją wszystkie 

krańce ziemi. 

 

 

 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

25. stycznia A.D. 2023 
NR 1/2023 (1064) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie potrzebne łaski dla Papieża-emeryta, Benedykta XVI. 
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 (Lb 6,22-27) 

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz 

Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić 

synom Izraela. Powiecie im: "Niech cię Pan 

błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze 

swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech 

zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy 

pokojem". Tak będą wzywać imienia mojego nad 

synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”. 

Drugie czytanie(Ga 4,4-7) 

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał 

swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego 

pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali 

Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 

synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg 

wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który 

woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już 

niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i 

dziedzicem z woli Bożej. 

Ewangelia (Łk 2,16-21) 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i 

znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w 

żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im 

zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, 

którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 

opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie 

te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A 

pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 

wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 

powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 

obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym 

Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 
 

 
Pasterze wielbili Boga za wszystko, co słyszeli i 

widzieli. Zobaczyli bowiem na własne oczy to, co 

zapowiedział im anioł, ale to co ujrzeli nie byłoby 

nadzwyczajne, gdyby nie owa zapowiedź. W 

Betlejem zobaczyli przecież zwyczajną scenę - 

nowonarodzone Dziecię i Rodziców. Dlatego tak 

ważne jest nie tylko to, co widzieli, ale także to, co 

usłyszeli. Podobnie Maryja zasłuchuje się w to 

wszystko, co zostało Jej objawione zarówno przez 

Archanioła Gabriela, jak i przez pasterzy i rozważa 

w sercu. Prowadzi rozmyślanie nie tylko na 

poziomie analizy faktów zaobserwowanych 

empirycznie, ale głębiej – tam, gdzie to, co się widzi 

i słyszy, spotyka się z wiarą i ufnością wobec Boga. 

Tam Ta, przez którą Bóg przyszedł na świat, rodzi 

swoją wyjątkową relację z Nim. 

 

Świąteczny cud na Ukrainie? Dwie bomby 

spadły na kościół, żadna nie wybuchła 
Dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia Rosjanie 

zrzucili bomby na centrum ukraińskiego Chersonia. 

Dwie rakiety spadły na pełen ludzi kościół katolicki, 

jednak żadna z nich nie eksplodowała. Jedna spadła i 

pękła na dwie części, druga utknęła w ścianie. 

Biskup odesko-symferopolski Stanisław 

Szyrokoradiuk OFM podczas mszy wigilijnej 

wyraził Bogu wdzięczność za ocalenie wiernych z 

rosyjskiego ostrzału. 

Świąteczny cud na Ukrainie 

Bp Szyrokoradiuk wyznał, że już wcześniej 

docierały do niego informacje o wielu cudownych 

przypadkach mających miejsce na terenie diecezji, 

która obejmuje miasta Chersoń i Mikołajów. 

Przypomniał, że wielu katolików pości w każdy 

piątek o chlebie i wodzie w intencji zwycięstwa, 

wspierając duchowo swoich żołnierzy. 

- Po bombardowaniu zadzwonił nasz ksiądz i 

powiedział, że na kościół spadły dwie 

bomby. Świątynię sprzątały dzieci, kobiety i dwóch 

księży. Przygotowywali ją do Bożego Narodzenia 

i żadna z tych bomb nie wybuchła. Po prostu 

zostawiły dziury w suficie. Czy to nie jest łaska 

Boża? - relacjonował ukraiński biskup. 
Ukraiński Kościół katolicki przypomina, że 24 

grudnia w Chersoniu w wyniku rosyjskiego ostrzału 

zginęło 10 osób, a 55 zostało rannych. 

 

Rakiety spadły na Lwów, gdzie trwa 

Europejskie Spotkanie Młodych. Są 

tam uczestnicy z Wrocławia 
Podczas przygotowań do dzisiejszej porannej 

modlitwy Spotkania Młodych Wspólnoty z Taizé w 

parafii pw. św. Jana Pawła II kilka rosyjskich rakiet 

uderzyło w Lwów.  

- Słychać było wybuchy z oddalonych terenów. Nie 

ma informacji o szczegółach ataku, ani ofiarach. 

Spotkanie Młodych jest kontynuowane – mówi w 

rozmowie z KAI ks. Gregorz Draus, proboszcz 

lwowskiej parafii. 

We Lwowie na spotkaniu Taizé są także młodzi z 

Wrocławia  

Obok Lwowian na spotkanie przybyli młodzi ludzie 

z Wrocławia, Kamieńca Podolskiego, Kołomyi i 

innych miejscowości i wraz z młodymi uchodźcami 

z wschodniej Ukrainy modlili się wczoraj w kościele 

św. Jana Pawła II. Młodzi pielgrzymi zasadniczo są 

goszczeni w domach parafian. Kilku zamieszkało 

wśród uchodźców, wspierając swa obecnością 

Romów i dzieci, którzy stanowią większość 

mieszkańców Domu św. Jana Pawła II we Lwowie. 

Bliźniacze do Europejskiego Spotkania Młodych w 

Rostocku Spotkanie Młodzieży we Lwowie 

rozpoczęło się wczoraj wieczorem. Główny 

organizator wydarzenia, czyli Wspólnota Taize, 

zgodził się, aby równolegle do Rostocku odbyło się 

spotkanie we Lwowie na Ukrainie, skąd z powodu 

wojny niewiele osób mogłoby przybyć do Niemiec. 



"Alarm powietrzny odwołano, życie wraca do 

normy" 

„Niektórzy uczestnicy porannej modlitwy spóźniali 

się ponieważ jakiś czas nie działał miejski transport. 

Alarm powietrzny już odwołano i życie wraca do 

normy, jeśli tak można nazwać codzienność 

wojenną, pełną strachu rzeczywistość” – mówi ks. 

Draus. Po spotkaniu w grupach w kościele św. Jana 

Pawła i greckokatolickiej cerkwi św. Sofii - 

Mądrości Bożej, uczestnicy zgromadzą się na 

modlitwie w kościele św. Antoniego, który będzie 

też popołudniowym miejscem skupienia, modlitwy, 

spowiedzi i dialogu. 

Jak poinformował ks. Draus, pomimo trwania 

alarmu bombowego biskup pomocniczy 

archidiecezji lwowskiej Kościoła 

rzymskokatolickiego Edward Kawa rozwoził pomoc 

dla potrzebujących: żywność, ubrania i generatory. 

Przywiózł też dary do kościoła św. Jana Pawła II, 

dla uczestników Spotkania Młodych wspólnoty z 

Taizé, wśród których liczba grupę stanowią młodzi 

Romowie, uchodźcy z okupowanych terenów i 

przyfrontowych miejscowości. 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI – 01.01.2023 r. 
1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 

Kościół celebruje liturgiczną Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, 

prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla 

naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata.  

2. Dzisiejsza Uroczystość Bożej Rodzicielki z 

inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 

r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o 

Pokój. 

3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie 

hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można 

uzyskać odpust zupełny. 

4. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o 

godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej zmiana 

tajemnic różańcowych. 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji 

powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych 

o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

w ciszy od godz. 21.00 do 22.00.  

 I piątek miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej NSPJ o godz. 07.00, Nabożeństwo 

do NSPJ o godz. 17.30. W tym dniu nie będzie 

wizyty u chorych. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

o godz. 08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

5. Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek po Mszy 

Świętej wieczornej. 

6. W piątek, 6 stycznia, przypada Uroczystość 

Objawienia Pańskiego. Msze Święte tego dnia w 

porządku niedzielnym.  

7. W Uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie 

obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Misjom i 

Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia 

będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. 

8. Spotkanie Rodziców i Dzieci które przyjmą w 

tym roku I Komunię Świętą odbędzie się za tydzień 

w niedzielę 8 stycznia po Mszy Świętej o godz. 

12.00. 

9. Za tydzień w niedzielę będziemy obchodzić 

święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny 

okres Narodzenia Pańskiego. 

10. 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. 

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. 

13. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Rafała 

Suchodół, którego pogrzeb odbędzie się we wtorek o 

godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Brochowskiej. 

Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 2 stycznia – św. Bazyli Wielki (329-379) i św. 

Grzegorz z Najzanzu (330-390), biskupi żyjący w 

IV wieku i doktorzy Kościoła. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 01 - 08.01.2023r. 
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

MARYI 01.01  

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. 

PONIEDZIAŁEK 02.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – +Stanisława (m) Nowickiego – 13 rocz. śm. 



WTOREK 03.01  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Magdaleny 

12.00 – Pogrzeb (ul. Brochowska) śp. Rafał 

Suchodół 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

ŚRODA 04.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca z prośbą 

o bł. Boże oraz o życie wieczne dla zmarłych  

CZWARTEK 05.01  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

PIĄTEK 06.01 UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 

PAŃSKIEGO 

07.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

09.00 – Za Parafian 

10.30 – +Janinę Bojakowską – 2 rocz. śm. oraz ++z 

rodz. 

12.00 – ++Helenę, Mariana (m) Chmielowskich, 

Waldemara (m) Mamach 

Trestno 16.00 –  
18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego  

SOBOTA 07.01  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 – +Danutę Gołębiowską 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego  

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

10.30 – +Mariannę Maślankiewicz – 14 rocz. śm. 

12.00 – O pomyślny przebieg operacji dla Roberta 

Trestno 16.00 – +Zygmunta Woś 

18.00 – +Józefa (m) Apostolskiego – 24 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 

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 

Numer konta bankowego na remont wnętrza 

naszego kościoła parafialnego 

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330 

 


