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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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Przychodzę, Boże,  

pełnić Twoją wolę 

Z nadzieją czekałem na Pana, 

a On pochylił się nade mną. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego Boga. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z 

płodów ziemi, 

lecz otwarłeś mi uszy; 

nie żądałeś całopalenia i ofiary za 

grzechy. 

Wtedy powiedziałem: "Oto 

przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić Twoją 

wolę, mój Boże, 

a Twoje Prawo mieszka w moim 

sercu". 

Głosiłem Twą sprawiedliwość w 

wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, 

o czym Ty wiesz, Panie. 

 

 

II Niedziela zwykła 

15. stycznia A.D. 2023 
NR 3/2023 (1066) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie potrzebne łaski dla każdej Babci i każdego Dziadka. 
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 49, 3. 5-6) 

Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, 

w tobie się rozsławię". Wsławiłem się w oczach 

Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił 

Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na 

swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i 

zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż 

jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i 

sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię 

światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło 

aż do krańców ziemi". 

Drugie czytanie(1 Kor 1, 1-3) 

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa 

Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w 

Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w 

Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół 

ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają 

imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i 

naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca 

naszego i Pana Jezusa Chrystusa! 

Ewangelia (J 1, 29-34) 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i 

rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po 

mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić 

wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". 

Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, 

który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na 

Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 

mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do 

mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha 

zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, 

który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i 

daję świadectwo, że On jest Synem Bożym". 
 

 

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 Bogusławy i Jarosława Ignatowiczów, dla 

Krystyny i Marka Wódkiewiczów świętujących 22 

stycznia swą 18. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

INSTRUMENTY MUZYCZNE – ZRÓB TO SAM! 
W niedzielę 22 stycznia 2023 r. o godzinie 

16.00 w naszym kościele odbędzie się wspólne 

kolędowanie. Zachęcamy do zabrania ze sobą 

instrumentów muzycznych, wspólnego grania 

i śpiewania. Jeszcze większą radość przynosi granie 

na instrumencie, który zrobiło się samemu. Dlatego 

w tym artykule znajdziecie kilka pomysłów na ich 

wykonanie. 

 Marakasy – inaczej 

grzechotki muzyczne, często 

kojarzone muzyką z 

latynoamerykańską.  

Do ich wykonania 

potrzebujemy: 2 plastikowe 

(ew. metalowe) łyżki, 

plastikowe jajko (np. z jajka 

niespodzianki), garść kaszy 

(np. jaglanej), elementy do dekoracji marakasów 

(np. kolorowe taśmy izolacyjne / washi tape, papier 

samoprzylepny). 

Krok 1: Do środka jajka wsyp kaszę i dobrze je 

zamknij. Brzmienie marakasów zależy od 

zawartości jajeczka. Możesz użyć również: 

soczewicę, drobne kasze, fasolę, piasek itp.; 

Krok 2: Jajko umieść w zagłębieniu łyżek. Sklej oba 

elementy taśmą. Dzięki temu powstanie wygodna 

rączka; 

Krok 3: Udekoruj swój instrument jak tyko chcesz. 

 

 Bębenek – 

instrument perkusyjny o 

wielu różnych 

odmianach. Składa się z 

walcowatego pudła 

rezonansowego oraz 

naciągniętej na niego 

membrany. 

Potrzebujemy: puste opakowanie o walcowatym 

kształcie (np. po kawie zbożowej), balonik, taśmę  

lub gumkę recepturkę do przytrzymania balona (np. 

taśma izolacyjna), elementy do ozdoby.  

Krok 1: Przytnij balon odpowiednio do otworu 

naszego opakowania – trochę większy niż otwór 

(tworzymy membranę); 

Krok 2: Naciągnij balonik na nasze pudło 

rezonansowe; 

Krok 3: Naciągnięty balonik przytrzymaj mocno 

taśmą izolacyjną (lub gumkami); 

Krok 4: Ozdób bębenek. 

Kastaniety – pochodzą z 

obecnych terenów Hiszpanii i 

południowych Włoch. Składają 

się z dwóch drewnianych 

muszelek, które uderzane o siebie 

wydają charakterystyczny stukot. 

Potrzebujemy: dwóch kapsli od 

szklanych butelek (można wykorzystać też guziki 

lub plastikowe nakrętki), kawałek tektury, klej typu 



kropelka, kolorowy papier i inne rzeczy do 

dekoracji. 

Krok 1: Wytnij prostokąt z tektury (ok. 15 x 4,5 cm) 

i złóż go na pół; 

Krok 2: Na obu końcach tektury przyklej 

kapsle/nakrętki tak, żeby po złożeniu były dokładnie 

nad sobą (wykorzystując guziki możemy przyszyć je 

nitką); 

Krok 3: Tekturkę złóż na pół, tak aby kapsle stykały 

się ze sobą. Instrument zwiąż gumką recepturką 

i pozostaw do 

ostygnięcia kleju; 

Krok 4: Po 

odczekaniu 

odpowiedniego czas 

ściągnij gumkę i 

ozdób swoje 

kastaniety.  

 

 Kij deszczowy  – 

instrument wywodzi się z 

Ameryki Południowej. 

Zbudowany jest z długiej 

drewnianej rury z wieloma 

przegródkami wewnątrz oraz 

wypełniony jest drobnymi 

nasionkami. Pochylenie 

instrumentu i 

przesypywanie się ziarenek 

imituje dźwięk kropli 

spadającego deszczu.  

Potrzebujemy: rolkę z 

tektury – najlepiej gruba i 

długa (np. po folii 

aluminiowej czy stretchu), 

dwie garście gwoździ krótszych od średnicy rolki 

(jeżeli macie miękką rolkę np. po ręczniku 

papierowym – wystarczą wykałaczki), młotek, 

ziarenka (np. grochu, ciecierzycy, ryżu czy piasku), 

taśma izolacyjna, papier lub folia samoprzylepna 

(ew. dwa balony), elementy do ozdoby. 

Krok 1: Do rolki wbij nieregularnie gwoździe (im 

gęściej i im dłuższy będzie ten spiralny tunel, tym 

dłużej będzie trwał odgłos deszczu); 

Krok 2: Obklej tubę taśmę izolacyjną zabezpieczając 

wystające główki gwoździ; 

Krok 3: Z papieru samoprzylepnego wytnij dwa koła 

większe niż otwory tuby; 

Krok 4: Zaklej jeden koniec rolki (można 

wykorzystać też balon w ten sam sposób co przy 

tworzeniu bębenka); 

Krok 5: Nasyp nasion do tuby. Powinny one 

zajmować ok. ¼ instrumentu; 

Krok 6: Zaklej drugi koniec rolki. Oba końce 

możesz dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolacyjną; 

Krok 7: Ozdób instrument. 

 

 Życzę dobrej zabawy z tworzenia 

instrumentów oraz przyjemności z muzykowania! 
Opracowała: Bogusława Madej 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2023 r 
1. We wtorek, 17 stycznia, przypada Dzień 

Judaizmu. W ów dzień zachęcam do szczególnego 

pochylenia się nad Pismem Świętym, aby tam 

szukać wspólnych korzeni i uczyć się od Abrahama, 

jak bezgranicznie zawierzyć Panu Bogu. 

2. Natomiast w środę, 18 stycznia, w całym 

Kościele powszechnym rozpocznie się Tydzień 

Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

3. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

4. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania I Rok Formacji 

odbędzie się 18 stycznia w środę o godz. 19.00 w 

salce parafialnej. 

5. Serdecznie zapraszamy na Adorację 

Najświętszego Sakramentu ze śpiewami w 

czwartek od godz. 21.00 do 22.00.  

6. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek 

o godz. 17.30. 

7. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a 

w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. 

Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych 

kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy 

już odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im 

zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem 

będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i 

serdeczna pamięć. 

8. Za tydzień w niedzielę będziemy gościć w naszej 

parafii Salezjański Wolontariat Misyjny, który 

będzie zbierał do puszek ofiary na budowę studni w 

Ganie. 

9. Przyszłą niedzielę z ustanowienia papieża 

Franciszka będziemy obchodzili jako Niedzielę 

Słowa Bożego. Papież w 2019 roku ustanowił 

Niedzielę Słowa Bożego po to, aby przez lekturę 

Pisma Świętego wierni jeszcze bardziej kształtowali 

swoją chrześcijańską postawę. 

10. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem 

duszpasterzy we wtorki i czwartki w okresie Wizyty 

Duszpasterskiej jest nieczynna. 

11. 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. 

12. Wizyta duszpasterska będzie przebiega jak 

ostatnio, czyli na tzw. zaproszenie. Szczegółowy 

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

stornie parafialnej.   

13. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd, 

który odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz. 

16.00 w naszym kościele. 



14. 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 patronują nam: 

 17 stycznia – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie 

III i IV wieku. 

 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-

1924), biskup przemyski. 

 21 stycznia – św. Agnieszka, dziewica i męczennica. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego 
tygodnia  -  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 15 - 22.01.2023r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 16.01  

08.00 – +Henryka Legierskiego – 30 dzień po 

pogrzebie 

14.00 – Pogrzeb Osobowice: śp. Joanna 

Kubiszewska 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

WTOREK 17.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – ++Franciszka (m) Dudka, Władysława (m) 

Mikołajczaka 

ŚRODA 18.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

12.00 – Pogrzeb: śp. Małgorzata Masłowska 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

CZWARTEK 19.01  

08.00 – +Stanisławę (k) Czapską – 1 rocz. śm. 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

PIĄTEK 20.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

08.00 – ++Arkadiusza – 23 rocz. śm., Ryszarda, 

Stanisława (m) oraz ++z rodz. 

18.00 – Z okazji 42 rocz. ur. o. Mateusza w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę NMP Wspomożycielki 

Wiernych 

SOBOTA 21.01  

08.00 – +Leokadię Zabrocką – 30 dzień po 

pogrzebie 

DPS 10.00 – 

14.00 – Chrzest 
18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego  

18.00 – Z okazji 50 rocz. ur. Aliny 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01  

07.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego  

09.00 – Z okazji 75 rocz. ur. Wiesławy w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże, opiekę MB i łaskę zdrowia  

10.30 – +Ludwikę Rorat – 1 rocz. śm. 

12.00 – ++Stanisławę (k), Jana, Teresę, Krystynę 

Smolis 

Trestno 16.00 – +Jerzego Zieniewicza – 9 rocz. śm.  

18.00 – Za Parafian 

 

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 

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 

 


