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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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Pan ześle pokój  

swojemu ludowi 

Oddajcie Panu, synowie Boży, 

oddajcie Panu chwałę i sławcie 

Jego potęgę. 

Oddajcie Panu chwałę Jego 

imienia, 

na świętym dziedzińcu 

uwielbiajcie Pana. 

Ponad wodami głos Pański, 

Pan ponad wód bezmiarem! 

Głos Pana potężny, 

głos Pana pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał Bóg majestatu: 

a w Jego świątyni wszyscy 

mówią: "Chwała!" 

Pan zasiadł nad potopem, 

Pan jako Król zasiada na wieki. 

 

 

 

Święto Chrztu Pańskiego 

8. stycznia A.D. 2023 
NR 2/2023 (1065) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie potrzebne łaski dla Czesława . 
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 42, 1-4. 6-7) 

To mówi Pan: "Oto mój Sługa, którego 

podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim 

spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie 

wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku 

swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, 

nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On 

rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się 

ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 

pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem 

Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością 

dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, 

ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia 

tych, co mieszkają w ciemności". 

Drugie czytanie(Dz 10, 34-38) 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w 

Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 

"Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 

na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, 

kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe 

słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez 

Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od 

Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 

Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem 

Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 

przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła". 

Ewangelia (Mt 3, 13-17) 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 

żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 

powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję 

chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" 

Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak 

godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus 

został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. 

A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał 

ducha Bożego zstępującego jak gołębica i 

przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba 

mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie". 
 

 

Kard. Sarah: Benedykt XVI nigdy nie 

ugiął się przed wilkami. Zrezygnował, 

aby służyć Kościołowi modlitwą 
Benedykt XVI chciał przysłużyć się Kościołowi 

modlitwą i milczeniem – uważa kard. Robert 

Sarah. Jego zdaniem powinien on zostać teraz 

szybko kanonizowany i ogłoszony Doktorem 

Kościoła. O zmarłym papieżu były prefekt 

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, a jako kurialista współpracownik 

Ojca Świętego, pisał na łamach francuskiego Le 

Figaro.  
Każde osobiste spotkanie ze zmarłym papieżem było 

„prawdziwym doświadczeniem duchowym, które 

kształtowało moją duszę”, napisał kardynał Sarah. 

Purpurat wyraził nadzieję, że Benedykt XVI 

zostanie wkrótce kanonizowany oraz ogłoszony 

Doktorem Kościoła.  

Były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego odniósł 

się też do książki „Z głębi naszych serc”, którą wraz 

z Benedyktem opublikował na początku 2020 roku. 

Książka dotyczyła kapłaństwa, celibatu i kryzysu w 

Kościele. Sam Benedykt zaprezentował w niej 

traktat na temat kapłaństwa, zwłaszcza w kontekście 

jego relacji ze Starym Testamentem. „Jakiś czas 

później blisko współpracowaliśmy w związku z 

publikacją naszych refleksji na temat celibatu 

kapłańskiego. Będę przechowywał szczegóły tych 

niezapomnianych dni w moim sercu. W głębi 

pamięci zachowam jego głęboki ból i łzy, ale także 

zdecydowanie i niezłomną wolę, by nie poddawać 

się kłamstwom” – napisał. 

Purpurat wspomniał też, że gdy rozpoczął swoją 

pracę w Kurii Rzymskiej ogromne wrażenie zrobiła 

na nim relacja pomiędzy św. Janem Pawłem II a 

ówczesnym kardynałem Józefem Ratzingerem, 

prefektem Kongregacji Nauki Wiary. „Obaj szukali 

Boga i chcieli zapalić świat do tego poszukiwania”, 

stwierdził. Kard. Sarah przyznał, że Benedyktowi 

niełatwo przychodziło dobierać właściwy personel. 

„Zawsze ufał swoim współpracownikom. To 

prowadziło niekiedy do zdrad i rozczarowań. 

Benedykt był jednak niezdolny do zmiany tego 

podejścia, nie mógł wierzyć, by człowiek Kościoła 

był w stanie kłamać” – napisał.  

Kard. Sarah zaznaczył też, że Benedykt był 

człowiekiem wielkiej wrażliwości i spokoju. Nigdy 

nie traktował nikogo z pogardą, pozostawał otwarty 

na człowieka nawet w sytuacji dużego obciążenia 

pracą. Jeżeli sądził, że kogoś uraził, starał się 

wyjaśnić przyczyny swojego zachowania. Purpurat 



podkreślił też, że Benedykt wykazywał duży 

szacunek wobec teologów z Afryki.  

„Nigdy nie ugiął się przed wilkami. Próbowano 

zmusić go do milczenia. Nigdy się nie bał. Jego 

rezygnacja w 2013 roku nie była spowodowana 

zniechęceniem, ale pewnością, że lepiej przysłuży 

się Kościołowi milczeniem i modlitwą” – napisał 

kardynał.  

Źródło: die-tagespost.de  

 

 

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. 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 

08.01.2023 r. 

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, 

gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg 

potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres 

Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii 

rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu 

roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy 

śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta 

Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem 

Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże 

się z Bożym Narodzeniem. 

2. Zatrzymajmy się szczególnie dziś na moment 

przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby 

podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także 

zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za 

budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym 

Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. W to 

dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie: czy moja 

wiara rzeczywiście godna jest zachwytu? 

3. Spotkanie Rodziców i Dzieci które przyjmą 

w tym roku I Komunię Świętą odbędzie się dziś po 

Mszy Świętej o godz. 12.00. 

4. W dzisiejszą niedzielę zbiórka do puszek na 

remont wnętrza naszego kościoła. 

5. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w 

piątek o godz. 17.30. 

7. Spotkanie Wspólnoty Małżeństw Kana w 

sobotę 14 stycznia o godz. 15.00. 

8. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem 

duszpasterzy we wtorki i czwartki w okresie Wizyty 

Duszpasterskiej jest nieczynna. 

9. Serdecznie zapraszamy na III 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 przebiega jak 

ostatnio, czyli na tzw. zaproszenie. Szczegółowy 

program jest dostępny w „Głosie Serc”, gablocie i na 

stornie parafialnej.   

11. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd, 

który odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz. 

16.00 w naszym kościele. 

12. Wszystkim solenizantom i jubilatom 

składamy najlepsze życzenia, radości 

w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy 

w trudnych doświadczeniach i odwagi w dawaniu 

chrześcijańskiego świadectwa. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 13 stycznia – św. Hilary (między 310 a 320 – 

367), biskup i doktor Kościoła, wielki miłośnik i 

znawca Pisma Świętego oraz obrońca bóstwa 

Chrystusa w sporach teologicznych IV wieku. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 08 - 15.01.2023r. 
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. 

PONIEDZIAŁEK 09.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – +Marka Rorata – 1 rocz. śm. 

WTOREK 10.01  

08.00 – +Wandę Królik-Wysocka – 12 rocz. śm. 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

ŚRODA 11.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

CZWARTEK 12.01  

08.00 – O łaskę zdrowia dla Romana 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

PIĄTEK 13.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 



18.00 – +Grażynę Błażewicz 

SOBOTA 14.01  

08.00 – +Stanisławę (k) Mulkę – 30 dzień po śm. 

DPS 10.00 – 
18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego  

II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01  

07.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego  

09.00 – Za Parafian 

10.30 – ++Ewę Sądel – 3 rocz. śm., Marka Rorat, 

Zofię Stefaniak – 1 rocz. śm. 

12.00 – Z okazji 95 rocz. ur. Krystyny w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB 

Trestno 16.00 – +Ryszarda (m) Łoś – 6 rocz. śm.  

18.00 – Z okazji 13 rocz. ur. Mateusza w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże 

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 

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 

 


