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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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Błogosławieni 

 słuchający Pana 

Błogosławieni, których droga 

nieskalana, 

którzy postępują zgodnie z Prawem 

Pańskim. 

Błogosławieni, którzy zachowują Jego 

napomnienia 

i szukają Go całym sercem. 

Ty po to dałeś swoje przykazania, 

aby przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje 

drogi 

ku przestrzeganiu Twych ustaw. 

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, 

aby żył i przestrzegał słów Twoich. 

Otwórz moje oczy, 

abym podziwiał Twoje Prawo. 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich 

ustaw, 

bym ich przestrzegał do końca. 

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego 

Prawa 

i zachowywał je całym sercem. 

 

 

 

 

 

VI Niedziela zwykła  

12. lutego A.D. 2023 
NR 7/2023 (1070) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O łaskę powrotu do zdrowia dla Zdzisława. 
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) 
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Pierwsze czytanie (Syr 15, 15-20) 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a 

dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. 

Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, 

wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci 

się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest 

mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. 

Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam 

poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie 

przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił 

grzeszyć. 

Drugie czytanie(1 Kor 2, 6-10) 

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale 

nie mądrość tego świata ani władców tego świata, 

zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę 

mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed 

wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie 

pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem 

pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie 

nauczamy, jak zostało napisane: "Ani oko nie 

widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka 

nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 

tym, którzy Go miłują". Nam zaś objawił to Bóg przez 

Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 

Boga samego. 

Ewangelia (Mt 5, 17-37) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, 

że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 

przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę 

bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie 

przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie 

zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, 

choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten 

będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto 

je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w 

królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli 

wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano 

przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: 

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 

sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, 

podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: 

„Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 

sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw 

tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a 

najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem 

przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim 

przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w 

drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a 

sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 

Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, 

dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, 

że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam 

powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 

cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci 

powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 

twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało 

być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka 

jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 

siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 

jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 

miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś 

chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 

oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – 

naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął 

za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście 

również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz 

fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej 

przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie 

przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; 

ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na 

Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani 

na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego 

włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 

nadto jest, od Złego pochodzi". 

 

Lekarz powiedział, że chyba mamy jakieś 

układy w niebie 
"Dziś razem z mężem wiemy, że nie ma takiego cudu, 

którego za pośrednictwem św. Rity nie można by było 

uprosić u Pana Boga" - napisała Anna, która podzieliła 

się z nami świadectwem cudu dokonanego za 

wstawiennictwem świętej Rity, patronki spraw 

rudnych i beznadziejnych. Przeczytaj jej historię. 

Do Grupy św. Rity trafiłam niecałe cztery lata temu. 

Odmawiałam wtedy nowennę do św. Rity i w 

dziewiątym dniu modlitwy postanowiłam się 

wyspowiadać w lubelskiej archikatedrze. W gablocie 

wywieszone było ogłoszenie, że następnego dnia 

odbywa się spotkanie Grupy św. Rity. Był to dla mnie 

wtedy bardzo trudny okres, ponieważ kilka dni 

wcześniej na świat przyszła moja córeczka. 

Amelka urodziła się 24 stycznia 2013 roku jako 

wcześniak. Ważyła 1720 g. Po porodzie okazało się, że 

dziecko ma wadę wrodzoną - atrezję (niedrożność) 

przełyku. W czwartej dobie życia Amelka przeszła 

operację i już wtedy doświadczyliśmy pomocy św. 

Rity. Lekarzom udało się zoperować córeczkę metodą 

taratoskopową bez konieczności otwierania klatki 

piersiowej (prawdopodobnie nasza córka jest 

najmłodszym pacjentem, któremu atrezję udało się 

zoperować tą metodą). 

 



Oprócz niedrożności przełyku córka przeszła sepsę, 

wylewy krwi do mózgu, miała zaburzenia oddychania 

i niedojrzałość układu nerwowego. Po roku ciągłych 

wizyt u lekarzy i rehabilitacji usłyszeliśmy z mężem, 

że to cud, że dziecko rozwija się prawidłowo i już nie 

musimy chodzić na rehabilitację. Doktor naszej 

Amelki powiedział, że chyba mamy jakieś układy w 

niebie. 

Dzisiaj Amelka ma prawie cztery lata, jest wiecznie 

uśmiechniętym, ciekawym wszystkiego dzieckiem. 

Lubi jeździć na rowerze i na hulajnodze, a swojemu 

młodszemu bratu śpiewać kolędy. Jest bardzo mądra i 

uczuciowa, a my z mężem wiemy, że nie ma takiego 

cudu, którego za pośrednictwem św. Rity nie można 

by było uprosić u Pana Boga. 

Potrzebujesz pomocy? Pomódl się do świętej Rity: 

Święta Rito, Patronko moich spraw, Orędowniczko w 

sytuacjach wymagających, kobieto pełna cierpliwości, 

pogromicielko zła, lekarko chorych, pociecho 

smutnych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana 

Oblubienico Chrystusa Pana, naznaczona cierniem z 

korony Ukrzyżowanego! 

Z głębi serca modlę się do Ciebie i zarazem błagam, 

módl się za mną o uległość woli Bożej we wszystkich 

trudach i przeciwnościach mojego życia. Pomóż mi 

dobrze przeżyć to, co trudne. Przybądź mi z pomocą, o 

święta Rito, i spraw, abym doznał skutków Twej 

opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się 

skuteczne. 

Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, 

szczerego dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej 

oraz łaskę ... (wymienić ją) i spraw, abym 

zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mógł 

dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować, i wiecznie 

cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

[https://deon.pl/wiara/lekarz-powiedzial-ze-chyba-

mamy-jakies-uklady-w-niebie-swiadectwo,2409485] 

 

Litania do św. Walentego 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison 

Chryste, usłysz nas, 

Chryste, wysłuchaj nas, 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj … 

Duchu Święty, Boże – zmiłuj … 

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj … 

Święty Walenty , kapłanie i męczenniku – módl się ... 

Gorliwy wyznawco Chrystusa – módl … 

Nieustraszony głosicielu Słowa Bożego – módl … 

Mężny pasterzu Owczarni Chrystusowej – módl … 

Zwierciadło Chrystusowego Kapłaństwa – módl … 

Szafarzu miłosierdzia Bożego – módl … 

Orędowniku pewny u Boga – módl … 

Przykładzie miłosierdzia chrześcijańskiego– módl … 

Ojcze ubogich i sierot – módl … 

Nadziejo strapionych – módl … 

Lekarzu chorych – módl … 

Ratunku w każdej chorobie – módl … 

Podający rękę niewidomym – módl … 

Wypraszający zdrowie duszy i ciała – módl … 

Opiekunie młodzieży – módl … 

Stróżu czystości przedmałżeńskiej – módl … 

Patronie narzeczonych – módl … 

Obrońco rodzicielstwa – módl … 

Stróżu szczęścia rodzinnego – módl … 

Nauczycielu pokornego poddania się woli Bożej 

– módl … 

Przewodniku wśród doświadczeń życia – módl … 

Wzorze poświęcenia się dla Boga – módl … 

Towarzyszu podróżujących – módl … 

Podporo upadających – módl … 

Ostojo w niebezpieczeństwach – módl … 

Obrońco w godzinie śmierci naszej – módl … 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

przepuść nam, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

wysłuchaj nas, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami 

Módl się za nami, Święty Walenty. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, któryś chwałą niebieską obdarzył 

Świętego Walentego, kapłana i męczennika, udziel 

nam za jego wstawiennictwem zdrowia duszy i ciała, 

abyśmy czystym sercem mogli Ci służyć. Który żyjesz 

i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha 

Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 

Błogosławiony i Bogu bardzo miły św. Walenty 

chwalebny Męczenniku, który za wiarę krew swą 

przelałeś. Przezacny Kapłanie, który nam przez 

Kościół za Patrona dany przyświecałeś w życiu 

gorliwością w pracy apostolskiej i wychowawczej , 

racz przyczynić się za nami do Boga, abyśmy za 

osobliwą Twą pomocą od wielkiej choroby byli 

wolnymi, dawali wszystkim dobry przykład, 

odznaczali się miłością dla dzieci i je dla chwały 

Bożej, Kościoła i Ojczyzny, dla własnej pociechy i dla 

ich własnego dobra poczciwie wychowywali aby i my 

żyjąc po Bożemu w miłości i zgodzie uniknęli 

największej choroby to jest grzechu śmiertelnego a w 

godzinę śmierci zaopatrzeni Sakramentami świętymi 

połączyli się kiedyś z Tobą na wieki w niebie. 

Spraw też Swą przemożną przyczyną, aby nam Bóg 

dawał zawsze Kapłanów pełnych ducha Bożego, 

którzy by nam byli przewodnikami w drodze do nieba 

i aby godność Kapłańska była u wszystkich i zawsze w 

takim poszanowaniu, jak była w Polsce ale wiernej 

Bogu i Kościołowi. 

Św. Walenty szczególniejszy patronie nasz i całej 

diecezji przemyskiej. Módl się za nami. Amen. 



 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07.2023 r. 
1. Dziś zbiórka do puszek na remont wnętrza naszego 

kościoła. 

2. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto 

Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy.  

3. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego 

Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku 

poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie 

chciał się wyrzec Chrystusa. Pamiętajmy o wszystkich 

narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, 

aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z 

Bogiem weszli na wspólną drogę życia. 

4. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej w środę 

o godz. 17.30. 

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 przyszłą niedzielę, 19 lutego, rozpocznie się 56. 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną 

modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym 

nieszczęściem oraz ich rodziny, które z powodu 

pijaństwa swoich bliskich autentycznie cierpią. 

8. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc 

poszkodowanym podczas trzęsienia ziemi w Turcji i 

Syrii. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  
-  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 12-19.02.2023 r. 
VI 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 

PONIEDZIAŁEK 13.02  

08.00 – Greg. Śp. Tadeusza Żmijowskiego 

18.00 – Z okazji urodzin Brunona w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę 

MB 

WTOREK 14.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – +Jolantę Sługocką 

ŚRODA 15.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

CZWARTEK 16.02  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

18.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

PIĄTEK 17.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

18.00 – ++Ryszarda, Arkadiusza, Stanisława (m) oraz 

++z rodz. 

18.00 – O pokój serca i szczęśliwe rozwiązanie dla 

Joanny oraz o bł. Boże dla całej Rodziny 

SOBOTA 18.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

DPS 10.00 – 

12.00 – Chrzest 

15.00 – Ślub 

18.00 – +Walentego Bulcewicza – 12 rocz. śm. oraz 

++Rodziców i Rodzeństwo 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02  

07.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

09.00 – ++Antoninę (k), Jana, Teofila 

10.30 – ++Marka, Krystynę Wierzbickich  

12.00 – Z okazji 31 rocz. ur. Grzegorza i 90 rocz. ur. 

Antoniego w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o 

dalsze bł. Boże 

12.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Ewy w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalszą opiekę MB 

Trestno 16.00 – +Stanisława (m) Sztofa – 8 rocz. śm. 

18.00 – Za Parafian 
 

Numer konta bankowego na remont wnętrza 

naszego kościoła parafialnego 

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330 


