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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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Ubodzy duchem  

mają wstęp do nieba 

Bóg wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza 

sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność 

uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok 

ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych. 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na 

bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez 

pokolenia. 

 

 

 

IV Niedziela zwykła  

29. stycznia A.D. 2023 
NR 5/2023 (1068) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Łucji i Franciszka. 
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 (So 2, 3; 3, 12-13) 

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy 

wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, 

szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu 

Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, 

a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta 

Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać 

kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy 

język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie 

nikogo, kto by ich przestraszył. 

Drugie czytanie(1 Kor 1, 26-31) 

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według 

oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu 

możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg 

wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby 

zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby 

mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone 

według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie 

jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by 

się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez 

Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który 

stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, 

i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest 

napisane, "w Panu się chlubił ten, kto się chlubi". 
 

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, 

przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 

usta i nauczał ich tymi słowami: 

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 

pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą 

ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 

oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem 

oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i 

prześladują was i gdy z mego powodu mówią 

kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie". 
 

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 Łucji i Franciszka Golemów, dla świętujących 1 

lutego swą 53. rocznicę ślubu, dla  Hanny i 

IreneuszaŁabudów, dla świętujących 4 lutego swą 

39. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 

 

Ofiarowanie Pańskie 
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do 

najdawniejszych i jest obchodzone w Jerozolimie od IV 

w. Od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do 

kościoła gromnice do pobłogosławienia. Procesja z 

płonącymi świecami oznacza podążanie za światłem 

słowa Ewangelii Jezusa. W Polsce Święto Ofiarowania 

ma często charakter Maryjny i zwane jest Świętem Matki 

Boskiej Gromnicznej. Posiadany przez Maryję atrybut 

światła, którego znakiem jest gromnica, ma charakter 

pomocy w potrzebie i obrony od złego. W związku z 

tym, poświęconą w kościele zapaloną gromnicę starano 

się zanieść do domu. 

Gromnica, w naszej tradycji ludowej jest przystrojona, 

paliła się przed obrazem Matki Bożej w każde maryjne 

święto. Gromnica towarzyszyła też konającym w ich 

ostatniej drodze. Umierającym dawało się gromnicę do 

ręki, gdyż wierzono w działanie Matki Boskiej 

Gromnicznej, ułatwiającej osobie umierającej przejście 

do nowego życia. Gromnica chroniła także od klęsk 

naturalnych, jak też dzikich zwierząt, takich jak wilki. 

 W polskiej tradycji wraz z uroczystością Matki Bożej 

Gromnicznej kończy się śpiew kolęd, rozbiera się szopki 

i choinki. Liturgicznie okres Bożego Narodzenia kończy 

się wprawdzie wcześniej tzn. w święto Chrztu Pana 

Jezusa w Jordanie, jednak polska tradycja przedłuża ten 

okres aż do uroczystości Ofiarowania Pańskiego ze 

względu na fakt, że Jezus ciągle jest jeszcze dzieckiem. 

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi 

ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia 

Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które 

poświęciły się służbie Bogu i ludziom w zakonach, 

zgromadzeniach i instytutach świeckich. 

Ludowy poeta z Limanowszczyzny, Józef Strug, 
– tak przed wielu laty pisał o Gromnicznej świecy: 
„Gdy życie nasze dobiegnie do końca, 
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy, 
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca, Światło 

gromnicy. 
Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi, 
Gdy nasze łoże obstąpią szatani, 
Twojej obrony niech każdy uprosi – 
Gromniczna Pani! 
Kiedy nad nami zawisną czarne chmury, 
Gdy na wsze strony lecą błyskawice, 
Gdy ciemność straszna od dołu do góry: 
Święćmy gromnice! 
Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy, 
Pod Twoją obronę się uciekamy, 
Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy, 

http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/chrzest-panski/
http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/chrzest-panski/
http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/sw-jan-pawel-ii-papiez-polak-22-pazdziernik/


Ciebie błagamy! 
Tyś jasna gwiazda na morzu żywota, 
Pokus się o Cię rozbiją bałwany! 
Kto się ucieka do Cię, Matko złota, 
Jest wysłuchany. 
Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie, 
Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca, 
Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie 
Jako gromnica!” 
 

Św. Tomasz z Akwinu 
Kościół katolicki 28 stycznia wspomina św. Tomasza z 

Akwinu. Był jednym z największych mistrzów 

teologii. Należał do zakonu dominikanów, wykładał 

na uniwersytecie paryskim, pozostawił cenne 

opracowania teologiczne i modlitwy. 

Św. Tomasz urodził się w 1224 r. w okolicach Neapolu 

we włoskiej rodzinie szlacheckiej. Miał być mnichem 

benedyktyńskim w opactwie Monte Cassino. Planowano, 

iż błyskotliwy, uzdolniony młodzieniec zostanie 

tamtejszym opatem. Wbrew woli rodziny wstąpił do 

nowopowstałego zakonu żebraczego – dominikanów. 

Pozostał dominikaninem mimo, usilnych starań swoich 

krewnych. Był porywany i więziony. Rodzina chciała 

wywabić Tomasza z zakonu także „środkami natury 

obyczajowej”. Do jego nowicjackiej celi posłano kobietę 

lekkich obyczajów, aby nakłonić młodego zakonnika do 

opuszczenia klasztornych murów. 

Tomasz przezwyciężył pokusy. Pozostał w zakonie 

dominikańskim. Ukończył studia m.in. pod kierunkiem 

jednego z mistrzów – św. Alberta Wielkiego. Pod jego 

wpływem zaadoptował filozofię Arystotelesa na grunt 

chrześcijańskiej teologii. Tomasz sam rozpoczął 

działalność nauczycielską, żywo uczestnicząc w 

toczonych wówczas dyskusjach. Przeszedł przez 

wszystkie kolejne stopnie kariery profesorskiej od 

wykładowcy ksiąg biblijnych aż do mistrza 

uniwersyteckiego w Paryżu. 

Oprócz wykładów wiele podróżował, głosił i nauczał. 

Obliczono, że w całym swoim życiu przemierzył łącznie 

ok. 15 tysięcy kilometrów. W dzisiejszych czasach nie 

jest to zbyt wygórowana liczba, ale trzeba pamiętać, że w 

zwyczaju było podróżowanie pieszo. Owa ruchliwość 

zawsze była związana z nowymi zadaniami, jakie mu 

powierzano. Był więc mistrzem teologii, przełożonym 

studium, lektorem konwentualnym, to znaczy 

przełożonym szkoły, jaką stanowił każdy konwent braci 

kaznodziejów, a także odpowiedzialnym za formację 

nowicjuszy. Miejscami, gdzie przebywał dłużej, były 

prócz Paryża, Orvieto, Rzym i Neapol. Zmarł także w 

drodze. Jako ekspert teologiczny został wezwany na 

sobór lyoński w 1274 r. Złożony chorobą na sobór nie 

dotarł. Zmarł w cysterskim opactwie w Fossanuova. 

Akwinata jest przykładem mądrego łączenia rozumu z 

wiarą i modlitwą. Opierając się na Objawieniu i Tradycji 

kościelnej a zarazem odważnie korzystając z osiągnięć 

współczesnej mu filozofii stworzył system filozoficzno-

teologiczny, którego trafność, jasność i mądrość jest 

aktualna do dziś. Był niezwykłym realistą i na bazie tego 

realizmu tworzył swoją teologię, zwłaszcza moralną. 

Charakterystyczny dla Tomasza jest głęboki 

chrześcijański optymizm w spojrzeniu na naturę ludzką. 

Dlatego też jego teologia moralna opiera się na cnotach, 

a więc na pozytywnych, dobrych sprawnościach 

duchowych, które człowiek z Bożą pomocą może w 

sobie wypracować, a nie koncentruje się na 

przykazaniach i grzechach. Szczególnie imponująca jest 

rzetelność i pokora św. Tomasza w dociekaniu prawdy. 

Zgodnie ze scholastycznym schematem jego dzieła mają 

postać dysputy, w której gromadzi on zawsze 

najtrudniejsze zarzuty przeciw własnym tezom i 

przedstawia najpełniejszą ich listę – i dopiero wtedy, 

krok po kroku, zarzuty te zbija. Pozostawił po sobie 

dziesiątki tomów, które pomagali mu spisać sekretarze, 

którym dyktował swoje wywody. 

W ciągu wieków myśl św. Tomasza była na różne 

sposoby eksploatowana, często upraszczana albo 

absolutyzowana. Wypracowany przez niego system 

myślowy ulegał znacznemu skostnieniu w różnych 

tomistycznych czy neotomistycznych odmianach. W 

minionym wieku dokonano częściowej odnowy i 

uwspółcześnienia myśli Tomasza. Mieli w tym udział 

m.in. Jacques Maritain, Etienne Gilson, Marie 

Dominique Chenu OP czy Yves Congar OP a także tzw. 

Szkoła Lubelska związana z KUL. Do czerpania z 

„nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza z 

Akwinu” zachęca na kartach „Fides et ratio” Jan Paweł 

II. 

Tomasz pozostawił po sobie szereg hymnów i pieśni, 

które wypływały z jego pobożności, a szczególnie kultu 

eucharystycznego. Do dziś często śpiewana jest m.in. 

pieśń „Przed tak wielkim sakramentem”, będąca 

fragmentem hymnu „Sław języku tajemnicę”. Tomasz, 

człowiek modlitwy, pod koniec życia określił całą swoją 

spuściznę naukową mianem „słomy” w porównaniu z 

radością spotkania Boga „twarzą w twarz”. 

Świętym ogłosił go Jan XXII w 1323 r., a Pius V 

obdarzył Tomasza tytułem doktora Kościoła. Miedzy 

innymi z racji na precyzyjną i błyskotliwą naukę o 

aniołach jest nazywany „doktorem anielskim”, a z racji 

systemu, który stworzył określany jest jako „doktor 

powszechnym”. 

[https://www.ekai.pl/stycznia-sw-tomasza-z-akwinu/] 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.01.2023 r. 
1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, 

tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy 

Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. 

2. W czwartek, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania 

Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej 

Gromnicznej. Msze Święte z błogosławieństwem święć 

w naszej świątyni o godz. 08.00; 12.00 i 18.00. 

3. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez 

Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę przeznaczone 

https://ekai.pl/?s=Monte+Cassino
https://www.ekai.pl/tag/dominikanie/
https://www.ekai.pl/search/KUL/
https://www.ekai.pl/search/Jan+XXII/


są na potrzeby klasztorów kontemplacyjnych oraz 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. 

4. W piątek przypada wspomnienie św. Błażeja patrona 

od chorób gardła. Błogosławieństwo świecami na każdej 

Mszy Świętej. 

5. W sobotę przypada 17 rocz. konsekracji biskupiej ks. 

Arcybiskupa Józefa Kupnego. Pamiętajmy w modlitwach 

o dostojnym Jubilacie.  

1. W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o godz. 

17.30. Po Mszy Świętej wieczornej zmiana tajemnic 

różańcowych i spotkanie świąteczne Wspólnoty Żywego 

Różańca w salce. 

 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji nowych 

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. 08.00, wizyta u chorych 

od godz. 09.00, Sakrament Pokuty i Pojednania od godz. 

17.00 do godz. 17.55, Nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego o godz. 17.30. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 

08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

6. Spotkanie Wspólnoty Małżeństw Kana w sobotę o 

godz. 15.00. 

7. Spotkanie Dzieci Komunijnych wraz z Rodzicami w 

niedzielę 5 lutego po Mszy Świętej o godz. 12.00. 

8. Kancelaria Parafialna z dyżurowaniem duszpasterzy 

we wtorki i czwartki w okresie Wizyty Duszpasterskiej 

jest nieczynna. 

9. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu 

dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy 

obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na 

drogach codzienności.  

10. Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych 

zmarłych Parafian śp. Romanę Pustułę z ul. Świątnickiej, 

śp. Jadwigę Papińską z ul. Chorzowskiej, której pogrzeb 

odbędzie się przy ul. Bujwida w poniedziałek o godz. 

11.30. Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 31 stycznia – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel 

salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi 

Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł 

młodzieży.  

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  
-  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 29.01.- 05.02.2023 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 30.01  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

11.30 – Pogrzeb: śp. Jadwiga Papińska (ul. Bujwida) 

18.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

WTOREK 31.01  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – Z okazji 70 rocz. ur. Marii w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę 

MB 

ŚRODA 01.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – Nowenna do św. Józefa 

18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca z prośbą o 

bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych 

CZWARTEK 02.02 Ofiarowanie Pańskie  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

12.00 – ++Jana i Danutę Prask oraz ++z rodz. 

18.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – Z okazji 5 rocz. ur. Oli w podziękowaniu za Dar 

Życia z prośbą o dalsze bł. Boże oraz opiekę MB dla 

całej Rodziny 

PIĄTEK 03.02  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – +Janusza Fiołka – 1 rocz. śm. 

SOBOTA 04.02  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 – 

18.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – +Bolesława Szwarca oraz ++z rodz. Szwarc i 

Piszczałkowskich  

V NIEDZIELA ZWYKŁA 05.02  

07.00 – ++Wiesława (m), Józefa (m) Stefanowicz 

09.00 – Za Parafian 

10.30 – ++Tomasza Szydlika – 1 rocz. śm., Wandę 

Pawlik – 2 rocz. śm. 

12.00 – +Irenę 

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca z 

prośbą o bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla 

zmarłych 

18.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 
 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 2022/2023 r. 
na zaproszenie 

Rozpoczęcie wizyty od poniedziałku do piątku godz. 

16.00, w sobotę od godz. 10.00 

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 

 


