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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. 
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Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O zbawienie dla śp Krzysztofa. 
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 8, 23b – 9, 3) 

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona 

i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje 

drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 

nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali 

się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą 

przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i 

drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu 

porażki Madianitów. 

Drugie czytanie(1 Kor 1, 10-13. 17) 

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród 

was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej 

myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez 

ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o 

tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem od Pawła, a ja od 

Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa". Czyż 

Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was 

ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście 

ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, 

lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, 

by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 

 

Ewangelia (Mt 4, 12-23) 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął 

się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i 

osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 

ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić 

słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia 

Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 

pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 

wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 

wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i 

mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora 

Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 

zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak 

zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I 

rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was 

rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, 

poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych 

dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, 

Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w 

łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast 

zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus 

całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 

choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 
 

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 

świętujących 22 stycznia swą 18. rocznicę ślubu, Alicji i 

Krzysztofa Kapelińskich, dla świętujących 28 stycznia 

swą 45. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – módlcie 

się za nami. 

 

Zakaz aborcji nie jest wtrącaniem się w 

ludzkie wybory 
– Zwolennicy prawa do aborcji, choć mówią o 

„wyborze”, wcale nie są za wyborem. Są za aborcją. 

Nie chcą, by kobieta, która rozważa aborcję, miała 

pełną informację o sytuacji, w której się znajduje 

oraz o wszystkich możliwych rozwiązaniach – mówi 

Zbigniew Kaliszuk z Fundacji Grupa Proelio. W 

opublikowanym na YouTube vlogu zwraca też uwagę, 

że zakaz aborcji nie jest wtrącaniem się w ludzkie 

wybory. Jest ich respektowaniem i oczekiwaniem, że 

ludzie będą brać odpowiedzialność za konsekwencje 

własnych wyborów. – Aborcja to okrutne 

eliminowanie niechcianych skutków własnych 

wyborów – podkreśla. 

– „Każda kobieta powinna mieć wybór”. To chyba 

ulubiony slogan zwolenników prawa do aborcji. – 

przypomina we vlogu Zbigniew Kaliszuk. Podkreśla, że 

wyboru nikt nie odbiera. Wybór mamy decydując się – 

lub nie – na współżycie seksualne. – Zakaz aborcji nie 

jest wtrącaniem się w ludzkie wybory. Jest ich 

respektowaniem i oczekiwaniem, że ludzie będą brać 

odpowiedzialność za własne decyzje – zaznacza. 

Zwraca też uwagę, że środowiska walczące o prawo do 

aborcji nie są za wyborem, nawet w takim rozumieniu 

tego słowa, w jakim je przedstawiają. Na czym bowiem 

powinien polegać „świadomy wybór”? Po pierwsze, na 

możliwości zdobycia jak najpełniejszej informacji o 

sytuacji, której wybór dotyczy. Po drugie – o wszystkich 

możliwych opcjach jej rozwiązania. 

Zbigniew Kaliszuk podkreśla, że w praktyce środowiska 

aborcyjne walczą o to, aby kobiety dokonując wyborów 

pozbawione były fundamentalnych informacji, takich jak 

informacje o rozwoju dziecka. Środowiska te promują też 

aborcję jako jedyną opcję, a alternatywne rozwiązania, w 

których dziecku pozwala się przeżyć, albo przemilczają 

albo wręcz zwalczają. 

Przypomina, że tylko w ostatnim czasie środowiska 

aborcyjne krytykowały nowe przepisy na Węgrzech, na 

mocy których lekarze będą musieli przedstawić 

pacjentkom „wyraźne oznaki życia płodu” przed 

przystąpieniem do aborcji, zablokowały możliwość 

wyświetlenia reklam zachęcających do wybrania życia i 

urodzenia dzieci z Zespołem Downa we Francji, 

atakowały centra pomocy kobietom w ciąży w USA i 

hospicja perinatalne w Polsce, zakazały w kilku krajach 

możliwości rozmów z kobietami przed klinikami 

aborcyjnymi i prób odwodzenia ich od zabicia dziecka, w 

tym także oferowania im pomocy materialnej, a także 

bardzo szeroko promowały w Polsce numer aborcyjnej 

infolinii milcząc o alternatywach wobec aborcji. 

https://ekai.pl/?s=aborcja
https://www.ekai.pl/tag/zespol-downa/


– Zwolennikom prawa do aborcji nie chodzi o żaden 

wybór, nawet o taki, o który rzekomo walczą. Chodzi im 

tylko o wspieranie jednej opcji – aborcji. Ale oczywiście 

nawet gdyby rzeczywiście zależało im na wyborze, to 

przypomnę – aborcja wyborem nie jest. Jest okrutnym 

eliminowaniem niechcianych skutków własnych 

wyborów. – podsumowuje Zbigniew Kaliszuk. 

Fundacja Grupa Proelio działa na rzecz ochrony życia od 

poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa, rodziny, 

dzieci i wolności sumienia. W ramach kampanii „Każde 

życie jest cudem” przedstawiła piętnaście reportaży 

wideo oraz ponad 100 świadectw pisemnych 

przedstawiających poruszające historie osób, które 

kwalifikowały się do aborcji. Działalność fundacji można 

śledzić poprzez stronę proelio.pl oraz poprzez media 

społecznościowe: YouTube, Facebook i Instagram. 
[https://www.ekai.pl/zbigniew-kaliszuk-zakaz-aborcji-nie-

jest-wtracaniem-sie-w-ludzkie-wybory/] 

 

Szkoła wolna od smartfonów! Centrum 

Życia i Rodziny apeluje do Ministra Edukacji 

Narodowej 
„Uwolnijmy młodzież od wirtualnego nałogu” – 

apeluje Centrum Życia i Rodziny w kampanii, która 

ma na celu wprowadzenie zakazu używania przez 

dzieci urządzeń elektronicznych na terenie szkół. 

Organizatorzy podkreślają, że używanie smartfonów 

przez młodzież prowadzi m.in. do zaburzenia 

koncentracji, nadpobudliwości czy stanów 

depresyjnych, dlatego konieczne jest wyeliminowanie 

przyczyny tych zjawisk.  
Eksperci wskazują, że nadużywanie internetu i ciągłe 

użytkowanie smartfonów powoduje u dzieci i młodzieży 

szereg negatywnych konsekwencji. Aż 28 proc. 

nastolatków deklaruje zawroty głowy lub pogorszenie 

wzroku; 35 proc. nastolatków przyznaje, że odczuwa 

przemęczenie i niedostatek snu. Inne problemy to 

zmniejszenie umiejętności językowych czy uzależnienie 

od pornografii czy gier.  

Naprzeciw tym problemom wychodzi Centrum Życia i 

Rodziny, które przygotowało apel do szefa MEN o 

wprowadzenie przepisów zakazujących używania przez 

dzieci smartfonów w szkołach. 

Na stronie internetowej https://szkolabezsmartfonow.pl 

inicjatorzy przedsięwzięcia wskazują na konieczność 

walki z cyfrowym nałogiem i troskę o zdrowie i 

bezpieczeństwo polskich uczniów. „Apelujemy do 

Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zakazu 

używania przez uczniów polskich szkół urządzeń 

elektronicznych m.in. smartfonów i smartwatchów” – 

czytamy na stronie z petycją.  

Inicjatorzy powołują się na szereg regulacji 

funkcjonujących aktualnie we Francji, Włoszech czy 

Australii. Tam zakazano m.in. używania smarfonów 

podczas lekcji, ale również m.in. na korytarzach 

szkolnych, stołówkach czy na boiskach. Eksperci 

wskazują na badania naukowe, które pokazują silny 

stopień uzależnienia dzieci od smartfonów i negatywne 

konsekwencje dla rozwoju i zdrowia dziecka trwania w 

tym „wirtualnym nałogu”.  

„Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania 

talentów, dlatego powinna zapewniać uczniom warunki 

do należytego skupienia uwagi. Nie jest to możliwe, gdy 

silne bodźce generowane przez smartfony lub 

smartwatche odciągają uwagę uczniów od przedmiotu 

zajęć. Pogłębia to trudności związane z przyswajaniem 

wiedzy i nabywanych umiejętności” – czytamy w petycji 

do Ministra Edukacji Narodowej, dostępnej na stronie 

https://szkolabezsmartfonow.pl.  

Centrum Życia i Rodziny wskazuje, że konieczne jest 

podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ryzyko 

szkodliwego wpływu użytkowania urządzeń 

elektronicznych na zdrowie dzieci, zredukować do 

minimum. „Przykład innych państw pokazuje, że 

wprowadzenie takich rozwiązań jest możliwe i przynosi 

pożądane rezultaty” – konkludują inicjatorzy akcji 

„Szkoła wolna od smartfonów!”.  
[https://pch24.pl/szkola-wolna-od-smartfonow-centrum-

zycia-i-rodziny-apeluje-do-ministra-edukacji-narodowej/] 

 

WARSZTATY DLA MAM CÓREK 

WCHODZĄCYCH W OKRES DOJRZEWANIA 
Twoja córka stoi u progu dojrzewania - chcesz z Nią 

porozmawiać albo może już jesteś zasypywana 

pytaniami dotyczącymi seksualności czy objawów 

pokwitania, ale nie do końca wiesz jak to zrobić? 
Zapraszam Cię na warsztaty "Mama córce, kobieta 

kobietce", na których przedstawię Ci całe "know how" na 

temat tego, jak wprowadzić Córkę w świat kobiecości 

ukazując Jej jego piękno i celową wyjątkowość. 

Dostaniesz przystępnie opracowane materiały 

konsultowane ze specjalistami z dziedziny ginekologii, 

endokrynologii i psychologii, z warsztatów wyjdziesz z 

konkretną wizją jak być przewodniczką dla Córki i 

będziesz mogła liczyć na po-warsztatowe wsparcie z 

mojej strony :) 

Dodatkowym benefitem będzie wzrost zaufania między 

Tobą a Córką :))) 

Pamiętaj, że jesteś Jej Mamą i to Ty jesteś powołana do 

tego by być pierwszym i najważniejszym dla Niej 

źródłem wiedzy na temat płciowości i seksualności - nie 

zostawaj tego innym ludziom! 
Warsztaty są dedykowane dla MAM dziewczynek w 

wieku 9-12 lat. Czas: 28 stycznia (sobota) w godz. 9.00 - 

15.00 Miejsce: salka w nowym domu parafialnym przy 

ul.Świątnickiej 32, Wrocław Koszt: 160zł ( w tym są 

materiały dla jednej córki - jeśli Mama będzie chciała 

wprowadzić więcej córek w czas dojrzewania, to 

zachęcam do dokupienia dla każdej następnej córki 

Sekretnika za 20zł) 

Obowiązują zapisy pod adresem: 

poradnia@parafiaksieze.pl albo na stronie 

https://iner.pl/kursy/kurs/?id=1865 

 

 

 

https://www.proelio.pl/
https://www.youtube.com/GrupaProelio
https://www.facebook.com/grupaproelio/
https://www.instagram.com/grupaproelio/
https://szkolabezsmartfonow.pl/
https://szkolabezsmartfonow.pl/
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlAkBFFKEBx2dgsdBXJ2cQQBfChCchE2Egk%2FZgEXARAfQkFWQwEGF1QnVkFWAwsCBAFWVkQTB3QWAFQDCwpQAwkPQEZMVAMyNlheX1I4Ny9BMQ9JME99QVZ%2FdHcAEWd7UDc%3D
https://iner.pl/kursy/kurs/?id=1865


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.01.2023 r. 
1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele 

powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa 

Bożego. 

2. Z okazji przypadającego w sobotę Dnia Babci i w 

dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią 

obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, 

módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do 

Pana. 

3. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

4. Dziś gościmy w naszej parafii Salezjański 

Wolontariat Misyjny, który będzie zbierał do puszek 

ofiary na budowę studni w Ganie. 

5. W dzisiejszą niedzielę serdecznie zapraszamy na 

wspólne kolędowanie do naszego kościoła na godz. 

16.00. 

6. W środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia 

św. Pawła Apostoła. 

7. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środę o godz. 17.30. 

8. Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek po Mszy 

Świętej wieczornej. 

9. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

10. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem duszpasterzy 

we wtorki i czwartki w okresie Wizyty Duszpasterskiej 

jest nieczynna. 

11. III Bal Parafialny rozpocznie się w sobotę o godz. 

19.30 w Restauracji Strzelec. Serdecznie zapraszam 

osoby które się zapisały o punktualność.  

12. Wizyta duszpasterska przebiega jak ostatnio, czyli 

na tzw. zaproszenie. Szczegółowy program jest dostępny 

w „Głosie Serc”, gablocie i na stornie parafialnej.   

13. Poradnia Rodzinna we współpracy z INER Polska 

zaprasza na warsztaty "Mama córce, kobieta kobietce" 

mające na celu przygotowanie mam do rozmów z 

dorastającymi córkami o płodności i dojrzewaniu. 

Warsztaty są kierowane do mam dziewczynek w wieku 

9-12 lat i odbędą się w salce parafialnej 28 stycznia 

w sobotę w godzinach 9.00 - 15.00. Koszt 160zł od 

osoby. Więcej szczegółów w Głosie Serc oraz na stronie 

internetowej parafii. 

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy obfitości Bożych łask oraz wzrastania w 

wierze, nadziei i miłości.  

W tym tygodniu patronują nam: 

 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622), 

biskup i doktor Kościoła.  

 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie 

św. Pawła Apostoła.  

 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), 

doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i 

teologów w dziejach kultury europejskiej. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  
-  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 22 – 29.01.2023 r. 
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 – ++Rodziców: Stanisławę (k), Jana, ++Siostry: 

Teresę, Krystynę Smolis 

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

18.00 – Za Parafian 

PONIEDZIAŁEK 23.01  

08.00 – W int. dziękczynnej za wszelkie otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże dla Marii, Zygmunta, Agnieszki, 

Katarzyny 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

WTOREK 24.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – +Jana Palenicę (od Firmy Strzelec) 

ŚRODA 25.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

CZWARTEK 26.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – Z okazji 33 rocz. ur. Marka w podziękowaniu za 

wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

oraz o obfitość Darów Ducha Świętego 

PIĄTEK 27.01  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące 

18.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

SOBOTA 28.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

DPS 10.00 – 

18.00 – +Bolesława (m) Szwarca (od rodz. Pellet z Francji) 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01  

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

10.30 – ++Janinę, Jana, Mirosława (m) oraz ++z rodz. 

Wójciak, Teresę Roszkowską 

12.00 – Z okazji 99 rocz. ur. Jadwigi Tunickiej, 43 rocz. ur. 

Macieja w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże oraz opiekę MB 

Trestno 16.00 – Z okazji 18 rocz. ślubu Joanny i 

Krzysztofa w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB na dalsze lata  

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 

TYGODNIA 
ULICE 

23.01.2023  Poniedziałek  Turawska                      

24.01.2023  Wtorek  Cieszyńska 

25 – 

31.01.2023  

Kolęda 

uzupełniająca 

Kontakt pod nr tel. 

579 436 633 

Numer konta bankowego na remont wnętrza 

naszego kościoła parafialnego 

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330 

 


