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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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Wschodzi w ciemnościach  

jak światło dla prawych 

On wschodzi w ciemnościach jak 

światło dla prawych, 

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, 

który z litości pożycza 

i swoimi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

Nie przelęknie się złej nowiny, 

jego mocne serce zaufało Panu. 

Jego wierne serce lękać się nie będzie. 

Rozdaje i obdarza ubogich, 

jego sprawiedliwość będzie trwała 

zawsze, 

wywyższona z chwałą będzie jego 

potęga. 

 

 

 

 

V Niedziela zwykła  

5. lutego A.D. 2023 
NR 6/2023 (1069) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Karola. 
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 58, 7-10) 

Tak mówi Pan: "Dziel swój chleb z głodnym, do domu 

wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 

przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy 

twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe 

zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, 

chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a 

Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto 

jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz 

grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój 

chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, 

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 

ciemność stanie się południem". 

Drugie czytanie(1 Kor 2, 1-5) 

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby 

błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo 

Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać 

niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to 

ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w 

bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje 

głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących 

przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem 

ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na 

mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

Ewangelia (Mt 5, 13-16) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście 

solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na 

wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście 

światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone 

na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod 

korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, 

którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje 

przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 

chwalili Ojca waszego, który jest 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 Agaty i Macieja Czarnych, dla świętujących 6 

lutego swą 7. rocznicę ślubu. 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – módlcie 

się za nami. 

 

Problemy mężczyzn prawie zawsze 

zaczynają się od nieobecnego ojca 
"Nieobecność ojca w domu oznacza brak instruktażu i 

brak inicjacji, które zrodziły kilka pokoleń »zagubionych 

chłopców«, niepewnych, czy mogą chlubić się z oznak 

męskości, czy też są skazani na pozostanie na zawsze 

dziećmi". Przeczytaj fragment książki Sama Guzmana 

"Katolicki dżentelmen". 

Kryzys współczesnej męskości w dużej mierze 

spowodowany jest nie tylko brakiem rytuałów 

inicjacyjnych, lecz także inicjatorów. Według Biura 

Spisowego Stanów Zjednoczonych, jedynie 23,5 procent 

amerykańskich domów to stabilne rodziny, w których 

jest zarówno matka, jak i ojciec. Około dwudziestu 

milionów dzieci w Stanach Zjednoczonych żyje w 

domach bez ojca.(…) 

Choć za epidemię braku ojca łatwo obwiniać rewolucję 

seksualną lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, sprawa 

jest bardziej złożona. Robert Bly w swojej książce na 

temat męskości, zatytułowanej "Żelazny Jan", 

przedstawia argumenty przemawiające za tym, że 

prawdziwy kryzys ojcostwa sięga swymi korzeniami 

rewolucji przemysłowej - eksplozji zmechanizowanej 

technologii w XIX wieku, która całkowicie zmieniła 

dynamikę domu. Komentując tę przemianę rodziny, Bly 

zauważa: 

"Tradycyjny sposób wychowywania kultywowany przez 

tysiące lat polegał na tym, iż ojcowie i synowie mieszkali 

pod jednym dachem, przy czym ci pierwsi uczyli tych 

drugich fachu: uprawy roli, ciesiołki, kowalstwa czy 

krawiectwa (…) spośród uczuciowych związków 

najbardziej ucierpiała w wyniku rewolucji przemysłowej 

więź ojca z synem (…). Rewolucja przemysłowa, 

potrzebując pracowników do fabryk i biur, oderwała 

ojców od ich synów i co więcej, umieściła tych ostatnich 

w obowiązkowych szkołach, w których uczyły 

przeważnie kobiety. 

Rewolucja przemysłowa w dużej mierze zabrała ojców z 

domu, pozostawiając wychowanie młodych chłopców 

matkom, i coraz częściej - nauczycielkom, które 

nieuchronnie usiłowały poskromić ich męskość. 

Ojcowie, będąc - poza kilkoma godzinami wieczorem - 

w dużej mierze nieobecni, nie mogli już intensywnie 

kształcić swoich synów w sztuce męskości, czy to 

słowem, czy przykładem. 

Nieobecność ojca w domu stanowi poważny problem, 

jako że historycznie ojcowie byli tymi, którzy instruowali 

swoich synów w kwestii społecznie koniecznych i 

przyjętych zachowań oraz wprowadzali ich do grona 

mężczyzn. Na ojcu, zwłaszcza w społeczeństwie 

zachodnim, ciążyła ogromna odpowiedzialność: stanowił 

on wzorzec męskości i do niego należało oznajmienie 

synowi, że nie jest już chłopcem,   a stał się mężczyzną. 

Nieobecność ojca w domu oznacza brak instruktażu i 

brak inicjacji, które zrodziły kilka pokoleń "zagubionych 

chłopców", niepewnych, czy mogą chlubić się z oznak 

męskości, czy też są skazani na pozostanie na zawsze 

dziećmi. 

W sytuacji nieobecności ojców, ciężar inicjacji spadł na 

figury ojca, które nas testują i poddają próbom, acz 

nieoficjalnie - może to być sierżant musztrowy, trener 

piłkarski lub mentor biznesowy, który motywuje do 

działania. Bez względu na to, kto to jest, musi być kimś, 

kto jest w stanie nas poddać próbie, ustanowić standardy 

osiągnięć, a ostatecznie powitać nas w świecie 

mężczyzn. Niestety, mężczyznom brakuje nawet 

ojcowskich figur. 

https://wydawnictwowam.pl/prod.katolicki-dzentelmen.33689.htm?sku=91826


Nie mając jasnych wzorców osobowych oraz możliwości 

właściwego kształcenia w sztuce męskości, niezliczone 

rzesze współczesnych mężczyzn wpadają w dorosłość 

niepewne tego, na czym tak naprawdę polega prawdziwa 

męskość i czym się różni mężczyzna od chłopca. Wielu 

mężczyzn po trzydziestce w dużej mierze żyje więc jak 

wyrośnięci nastolatkowie, dla których męskość jest 

ideałem, o sposobach osiągnięcia którego nie mają 

pojęcia. 

Wystarczy do tego dodać jeszcze obecne zamieszanie 

dotyczące tego, czy męskość jako rzeczywistość 

seksualna w ogóle istnieje, czy jest raczej społecznie 

skonstruowaną płcią, którą można dowolnie wybrać; (…) 

- i mamy rozwinięty na pełną skalę kryzys męskości. 

Nie mając jasnych wzorców osobowych oraz możliwości 

właściwego kształcenia w sztuce męskości, niezliczone 

rzesze współczesnych mężczyzn wpadają w dorosłość 

niepewne tego, na czym tak naprawdę polega prawdziwa 

męskość i czym się różni mężczyzna od chłopca. 

Łatwo jest wskazać problemy związane ze współczesną 

męskością. (...) Jednak wszystkie te różnorakie problemy 

wskazują na szerszą kwestię - utratę męskiej tożsamości. 

Nie wiemy, jak być mężczyznami, ponieważ nawet już 

nie wiemy, kim jest mężczyzna. Zanim zaczniemy 

marzyć o byciu dżentelmenami, musimy zrozumieć, kim 

jest mężczyzna i jak nim być. 
[https://deon.pl/inteligentne-zycie/problemy-mezczyzn-prawie-

zawsze-zaczynaja-sie-od-nieobecnego-ojca,2376287] 

 

Historia objawień i kultu w Lourdes 
Najświętszą Marię Pannę z Lourdes wspomina 

Kościół katolicki 11 lutego. Tego dnia 1858 roku, w 

cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o 

Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża ukazała się 

ubogiej pasterce Bernadecie Soubirous w Lourdes. 

Podczas osiemnastu objawień Maryja wzywała do 

modlitwy i pokuty. Nakazała, aby na miejscu 

objawień wybudowano kościół. Polecenie to zostało 

wypełnione przez miejscowego proboszcza i w 1875 r. 

odbyła się uroczysta konsekracja świątyni.  
O Lourdes – miasteczku leżącym u stóp Pirenejów – 

zrobiło się głośno dzięki Matce Bożej. Maryja ukazała 

się tam w 1858 r. Bernardzie Marii Soubirous, zwanej 

przez bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczyny była 

bardzo biedna. Sześć osób (rodzice i czworo dzieci) 

mieszkało w dawnej celi więziennej. Ojciec nie 

pracował. Zdarzało się, że młodszy brat Bernadety – 

Jean-Marie z głodu zjadał wosk z kościelnych świec. 

Bernadeta była ładną dziewczyną, jednak po przebytej 

chorobie nie rosła. Miała tylko 140 cm wzrostu. 

Chorowała na astmę. Nie umiała czytać ani pisać, 

mówiła tylko miejscowym dialektem. Nauka sprawiała 

jej trudność. W wieku 14 lat chodziła do szkoły razem z 

siedmiolatkami, aby lepiej poznać katechizm. Inaczej nie 

zostałaby dopuszczona do I Komunii św. 

Biała Pani - 11 lutego Bernadeta z siostrą i koleżanką 

poszła zbierać gałęzie na opał. Przy grocie 

Massabielskiej zobaczyła unoszącą się nad krzakiem 

śliczną dziewczynę w białej sukni, która w prawej dłoni 

trzymała różaniec. Bernadeta, naśladując ją, uczyniła 

znak krzyża i zaczęła odmawiać różaniec. Biała Pani 

włączała się w modlitwę tylko na “Chwała Ojcu…”, 

kończące każdą dziesiątkę. Potem – znikła. 

Już wieczorem niemal całe miasteczko wiedziało o 

dziwnym zjawisku. Matka, nie wierząc Bernadecie, 

orzekła, że pewnie był to diabeł. – Diabeł nie odmawia 

różańca – odpowiedziała rezolutnie dziewczyna. Na 

kolejnych spotkaniach z Białą Panią towarzyszyły 

Bernadecie setki, a potem tysiące mieszkańców Lourdes. 

Podpowiadali jej, o co ma pytać “zjawę”. Bernadeta 

nawiązała z nią dialog. 

18 lutego Biała Pani wypowiedziała znamienne słowa: 

“Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale w 

przyszłym”. Trzy dni później wezwała: “Módlcie się za 

grzeszników”, a po kolejnych trzech dniach: “Pokutujcie! 

Pokutujcie! Pokutujcie!”. Prosiła też, by księża 

wybudowali przy grocie kaplicę, i aby przychodzono tam 

w procesji. Miejscowy proboszcz domagał się jednak 

cudu, chciał też poznać imię Białej Pani. Odpowiedź 

padła 25 marca: “Jestem Niepokalanym Poczęciem”. 

Biała Pani wskazała Bernadecie miejsce, z którego 

wytrysnęło źródło. Wkrótce wydarzył się pierwszy cud: 

mieszkanka Lourdes umoczyła sparaliżowaną rękę w 

wodzie wypływającej ze źródła i została uleczona. 

Osiemnaście spotkań Bernadety z Białą Panią 

zakończyło się 16 lipca. Już dwanaście dni później 

miejscowy biskup powołał komisję, która miała zbadać 

sprawę rzekomych objawień Matki Bożej. 18 stycznia 

1862 r. w imieniu Kościoła orzekł o ich autentyczności. 

Trzy lata później Bernadeta rozpoczęła nowicjat u sióstr 

posługujących chorym (Soeurs de la Charité et de 

l’Instruction Chrétienne de Nevers). W 1866 r. na zawsze 

opuściła Lourdes – przeniosła się do domu zgromadzenia 

w Nevers. – Moja misja w Lourdes jest skończona – 

oświadczyła. Rok później złożyła śluby zakonne. Została 

pomocnicą pielęgniarki w klasztornej infirmerii. 

Z pokorą znosiła upokorzenia ze strony innych sióstr, 

którym nie mieściło się w głowie, że Matka Boża mogła 

ukazać się prostej dziewczynie. Zdrowie Bernadety stale 

się pogarszało. Ostatnie pół roku spędziła w łóżku, które 

nazywała “białą kaplicą”. Umarła 16 kwietnia 1879 r. 

Miała zaledwie 35 lat. 

Po beatyfikacji w 1925 r., jej nienaruszone ciało 

umieszczono w relikwiarzu, w kaplicy klasztoru Saint-

Gildard w Nevers, a osiem lat później została 

kanonizowana. 

70 cudów - Od pierwszego uzdrowienia, 1 marca 1858 r., 

chorzy napływają do Lourdes, spodziewając się 

uzdrowienia ciała lub szukając sił do znoszenia 

cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 70 cudów i 

ok. 7 tys. uzdrowień, których nie dających się wyjaśnić 

naukowo. Siedem pierwszych cudów odegrało rolę w 

uznaniu objawień za prawdziwe. 

Od 1905 r. działa w sanktuarium biuro lekarskie, 

przyjmujące zgłoszenia przypadków uzdrowień i 

przeprowadzające wstępną konsultację wśród lekarzy 

obecnych w Lourdes. Jeśli wynik wstępnego 

dochodzenia jest pozytywny, sprawa jest przekazywana 

komitetowi medycznemu, który istnieje od 1947 r. Po 



przeprowadzeniu własnego dochodzenia wydaje on 

orzeczenie, że dany przypadek jest (lub nie jest) 

niewytłumaczalny według aktualnego stanu wiedzy 

medycznej. 

Związek chorych z pirenejskim sanktuarium 

spowodował, że gdy w 1992 r. Jan Paweł II ustanowił 

Światowy Dzień Chorego, na jego datę wybrał dzień 

pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes. Tam też, 

w 1993, 2004 i 2008 r. odbyły się centralne obchody tego 

Dnia.(…) 

Pokutujcie! - Na 52 hektarach w sanktuarium znajdują 

się 22 miejsca kultu. Do najczęściej odwiedzanych 

należą: grota, górujące nad nią bazylika Niepokalanego 

Poczęcia i bazylika Różańcowa, oraz podziemna 

bazylika św. Piusa X. Tę ostatnią poświęcił w 1958 r. 

legat papieski kard. Angelo Giuseppe Roncalli, który 

kilka miesięcy później został papieżem. Wymagane 

przez liturgię trzy okrążenia świątyni wykonał w 

odkrytym samochodzie. Gdy dziennikarze poprosili go o 

kilka słów do Francuzów, bez wahania powtórzył słowa 

Matki Bożej: “Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”.(…) 
[https://diecezja.pl/aktualnosci/historia-objawien-i-kultu-w-

lourdes/] 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.01.2023 r. 
1. Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta 

niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt 

z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie 

jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez 

Eucharystii. 

2. W dzisiejszą niedzielę odbędzie się spotkanie Dzieci 

Komunijnych wraz z Rodzicami po Mszy Świętej o 

godz. 12.00. 

3. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej w środę o 

godz. 17.30. 

4. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania II Rok Formacji 

odbędzie się 8 lutego w środę o godz. 19.00 w salce 

parafialnej. Rok I w tym miesiącu spotkania nie ma. 

5. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

6. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po 

ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka 

Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie 

Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do 

modlitwy oraz pokuty. 

7. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami 

Światowego Dnia Chorych. W naszym kościele Mszę 

Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych 

będziemy sprawowali w sobotę o godz. 12.00. 

Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, 

niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej 

świątyni!  

8. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu 

dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy 

obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na 

drogach codzienności.  

9. Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych zmarłych 

Parafian śp. Józefa Bogusza z ul. Opolskiej, śp. Krystynę 

Nazarewską z ul. Opolskiej, której pogrzeb odbędzie się 

we wtorek o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek… 

W tym tygodniu patronuje nam: 

 6 lutego – św. św. Paweł Mika i jego Towarzysze, 

pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. 

 10 lutego – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra 

św. Benedykta. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  
-  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 05-12.02.2023 r. 
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 

PONIEDZIAŁEK 06.02  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – +Zofię Wakalską 

WTOREK 07.01  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

12.00 – Pogrzeb śp. Krystyna Nazarewska 

18.00 – ++Genowefę, Józefa (m), Ryszarda, Janinę 

ŚRODA 08.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

CZWARTEK 09.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – ++Reginę, Henryka Legierskich 

PIĄTEK 10.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – +Rafała Suchodół 

SOBOTA 11.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

DPS 10.00 – 

18.00 – +Wiesława (m) Daszkowskiego – 5 rocz. śm. 

oraz ++Rodziców 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02  

07.00 – +Jana Fusa – 40 rocz. śm. 

09.00 – +Natalię Kusak 

10.30 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

12.00 – ++Zofię, Krystynę, Michała oraz ++z rodz. 

12.00 – W int. Lija Żuberek w dniu Jej chrztu z prośbą o 

bł. Boże i opiekę MB 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – ++Czesławę (k), Józefa (m), Andrzeja Kapelusz 

oraz ++z rodz. Łodziana 

 

Numer konta bankowego na remont wnętrza 

naszego kościoła parafialnego 

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330 


