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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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Zmiłuj się, Panie, 

bo jesteśmy grzeszni 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w 

łaskawości swojej, 

w ogromie swej litości zgładź moją 

nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Uznaję bowiem nieprawość swoją, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha 

swego. 

Przywróć mi radość z Twojego 

zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 

 

 

 

 

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu  

26. lutego A.D. 2023 
NR 9/2023 (1072) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla Agnieszki i Krzysztofa. 
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna. 

Przekazywać 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 (Rdz 2,7-9;3,1-7) 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w 

jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się 

człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie 

na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 

którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby 

wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc 

rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i 

drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej 

przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan 

Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to 

prawda, że Bóg powiedział: "Nie jedzcie owoców ze 

wszystkich drzew tego ogrodu?”. Niewiasta 

odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu 

jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w 

środku ogrodu, Bóg powiedział: "Nie wolno wam jeść 

z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie 

umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z 

tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 

będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta 

spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do 

jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce 

tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 

zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu 

mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy 

otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 

spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 

Drugie czytanie(Rz 5,12-19) 

Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na 

świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć 

przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, 

grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A 

przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do 

Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 

przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem 

Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się 

rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli 

bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich 

wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez 

jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo 

ma się rzecz z tym darem jak i ze skutkiem grzechu, 

spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy 

bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok 

potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze 

wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez 

przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu 

jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują 

obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą 

w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A 

zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn 

sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez 

nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 

grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego 

wszyscy staną się sprawiedliwymi. 

Ewangelia (Mt 4, 1-11) 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 

kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści 

dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy 

przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś 

Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się 

chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: 

"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 

słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął 

Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na 

narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem 

Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 

»Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach 

nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej 

nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest 

napisane także: "Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na 

bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 

królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do 

Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i 

oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź 

precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, 

Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, 

a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 
 

Często ludzie doświadczeni przez życie skarżą 

się, że wszyscy się od nich odsunęli 
"Nie lękajmy się podejść do kogoś, komu jest bardzo 

ciężko. Często ludzie doświadczeni przez życie skarżą 

się, że wszyscy się od nich odsunęli. A bo co mają im 

powiedzieć? Nie martw się, to przejdzie? Czas leczy 

rany? Czy jakąś inną zdawkową pociechę?" – pisze na 

swoim blogu o. Leon Knabit OSB. 

Znany benedyktyn wskazuje, że ostatnio w Kościele 

często słyszy się słowo Paraklet i wyjaśnia, że oznacza 

to Ducha Świętego, Pocieszyciela. Jezus mówił swoim 

uczniom, że ześle im innego Pocieszyciela. Innego, 

ponieważ sam Nim był, pocieszał ludzi, uzdrawiał 

chorych, dawał nadzieję. 

"Ileż to razy korzystaliśmy z Bożej pociechy, 

zwłaszcza wtedy, gdy ludzkiej pociechy brakło, albo 

była nie wystarczająca wobec utrapienia, któreśmy 

przeżywali. Świadomość, że jest Bóg, który nas 

kocha, że On pomoże nam przetrwać wszystkie złe 

chwile, a nawet zło na dobro obrócić, pomagała 

nam nie załamać się i mimo wszystko wytrwać w 

wierze" – wskazuje o. Knabit. 
Duchowny przywołuje św. Pawła, który pisał „byśmy 

sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek 

udręce, pociechą, której doznajemy od Boga” (2 Kor 

1,4). Jak zaznacza benedyktyn, dar pocieszenia, który 

otrzymujemy od Boga stanowi dla nas wyzwanie, 

https://cspb.pl/nie-lekajmy-sie-podejsc-do-kogos-komu-jest-bardzo-ciezko/


bowiem Bóg często działa bezpośrednio, ale często 

posługuje się także drugim człowiekiem. 

"Nie lękajmy się podejść do kogoś, komu jest bardzo 

ciężko. Często ludzie doświadczeni przez życie skarżą 

się, że wszyscy się od nich odsunęli. A bo co mają im 

powiedzieć? Nie martw się, to przejdzie? Czas leczy 

rany? Czy jakąś inną zdawkową pociechę?" – pisze o. 

Leon Knabit. Kaznodzieja wskazuje, że kiedy idzie 

się pocieszyć bliźniego ze świadomością, że jest się 

posłanym przez Boga, wtedy znikają wszelkie lęki 

nawet wobec najtrudniejszego wyzwania. 
"Na progu Wielkiego Postu warto zrobić rachunek 

sumienia, czy nie zostawiliśmy kogoś samego, kto 

liczył na nasze pocieszenie. A jeśli Pan Bóg w 

najbliższym czasie postawi kogoś takiego na naszej 

drodze, jak się zachowamy?" – pyta benedyktyn na 

swoim blogu. 

 

 

Za kapłanów i o ochronę życia 
Jak co roku zapraszamy serdecznie do włączenia się 

we wspólną modlitwę w intencji kapłanów oraz o 

pokój.  

Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej do 

Wielkiej Środy modlimy się wspólnie Koronką do 

Bożego Miłosierdzia oraz Modlitwą o ochronę życia 
– św. Jana Pawła II prosząc o wszelkie łaski dla 

kapłanów posługujących w naszej parafii, naszej 

diecezji, Zgromadzeniu Najświętszych Serc i w całym 

kościele oraz o uszanowanie świętości życia 

ludzkiego.  

Włączając się w wiele akcji dobroczynnych 

pomnażamy dobro i włączamy się w niesienie pomocy 

tym, którzy jej tak bardzo teraz potrzebują. Tak bardzo 

ważne jest, aby ustała przyczyna śmierci, bólu i 

cierpienia tak wielu ludzi – eutanazja, aborcja, wojna, 

obojętność, brak miłości.  

Wspólna modlitwa jest realną formą pomocy osobom 

potrzebującym. Wspólna modlitwa jest realnym 

wsparciem dla kapłanów, którzy posługują w naszej 

drodze życia. 

Spotykamy się pod Krzyżem  u zbiegu ulic 

Cmentarnej i Batorego na Mokrym Dworze 

codziennie o 21:37 (w godzinie narodzin Jana Pawła 

II dla nieba).  

Pod Krzyżem Chrystusa jest miejsce dla każdego, 

zatem i dla Ciebie, czytającego te słowa. 

Spróbuj na te parę chwil odejść od śledzenia 

dzienników, informacji i przyjść pod Krzyż, i wspólnie 

modlić się za kapłanów i o pokój. Przecież. „Gdzie 

dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam 

jestem pośród nich” (Mt 18,20) 

Przyjdź pod Krzyż, Pan Jezus będzie tu z nami! 

Jaka jest Twoja decyzja? … 

 

 

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK  
ZA WSTAWIENNICTWEM 
MĘCZENNIKÓW Z PICPUS 

 
Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za naszych Braci: 

Władysława, Marcelina, Frézala i Polikarpa.  
Ty ich wezwałeś do doskonałej służby Najświętszym 

Sercom Jezusa i Maryi. Z miłości do Ciebie 
postanowili gorliwie  

pracować dla zbawienia swoich braci i sióstr, 
przyjmując z odwagą więzienie i gwałtowną śmierć w 
jedności z Męką Twojego Syna, który umarł za nas na 

krzyżu.  
W ten sposób uczestniczyli w Jego cierpieniach  

za Kościół, który jest Jego Ciałem.  
Za ich wstawiennictwem udzielił nam łask,  
o które z ufnością prosimy ....  

Spraw, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Ciebie.  
Pomóż nam przezwyciężać wszystkie nasze 

życiowe doświadczenia z miłości do Tego, który 
pierwszy nas umiłował,  

Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen! 
 
O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem  
Męczenników z Picpus prosimy informować: 

 
Congregazione dei Sacri Cuori Postulazione Generale Via 

Rivarone, 85 00166 Roma – Italia   
E-mail: postulazione@ssccpicpus.com  

Internet: www.ssccpicpus.com 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 

26.02.2023 r. 
 

1. Dziś rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne. 

Witamy w naszej Wspólnocie Rekolekcjonistę, o. 

Hallvard Thomas Hole OFM, studenta PUA w 

Rzymie. Szczegółowy program rekolekcji jest 

wywieszony w gablocie, w Głosie Ser i na stronie 

parafialnej.  

2. Dziś przypada XVII Wrocławska Niedziela 

Hospicyjna. Po każdej Mszy Świętej Wolontariusze 

będą zbierać ofiary na potrzeby chorych z 

wrocławskich hospicjów. 

3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na 

nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki dla 

dzieci o godz. 17.30, a dla dorosłych po Mszy Świętej 

wieczornej. W Trestnie o godz. 16.00. Gorzkie Żale 

z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15, a w 

Trestnie o godz. 15.15. 

4. W najbliższą środę, 1 marca, przypada święto 

państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. 

5. W tym tygodniu przypada: 

https://cspb.pl/nie-lekajmy-sie-podejsc-do-kogos-komu-jest-bardzo-ciezko/


 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa o 

godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej zmiana 

tajemnic różańcowych. 

 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, po Eucharystii 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, wizyta u chorych 

od godz. 09.00, Sakrament Pokuty i Pojednania od 

godz. 17.00 do godz. 17.55. 

 I sobota miesiąca: Msza Święta w int. 

Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 

08.00, oraz nabożeństwo do NSNMP. 

6. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego 

Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który 

swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza 

wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani 

wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. W tym 

dniu o. Kazimierz obchodzi swoje imieniny, 

pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. 

7. Za tydzień przypada niedziela Ad Gentes, która 

jest dniem modlitwy, postu i solidarności z 

misjonarzami. Zbiórka do puszek na rzecz Misji po 

każdej Mszy Świętej. 

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 

tygodnia życzymy postępów w rozumieniu tajemnicy 

Chrystusa oraz doświadczenia bliskości Pana i mocy 

Jego słowa w codziennym życiu. 

9. W zakrystii są do nabycia świece Paschaliki – 20 

zł., Baranki Wielkanocne z białej czekolady – 10 zł.  

Bożemu Miłosierdziu polecamy … 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  
-  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 26.02 – 5.03.2023 r. 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02  

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

10.30 – +Stefana Korzańskiego – 3 rocz. śm. 

12.00 – ++Jana Bała – 1 rocz. śm., Teresę Bała, 

Stanisławę (k) Woszczyna. Marcina i Marię 

Niemczyńskich 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – W int. Panu Bogu wiadomej 

PONIEDZIAŁEK 27.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

12.00 – Z okazji 3 rocz. ur. Kingi w podziękowaniu za 

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

dla całej Rodziny 

18.00 – ++Romę Cecot, Zofię Kitel, oraz za Dusze w 

Czyśćcu cierpiące za które nikt się nie modli 

18.00 – +Stanisława (m) Bieleckiego – 10 rocz. śm. 

WTOREK 28.02  

08.00 – Greg. Śp. Henryka Martyniuka 

12.00 – ++Dziadków z Rodz. Jaworowiczów, 

Skorubskich, Woldańskich 

18.00 – +Janinę (k) 

18.00 – +Marię Karawan 

18.00 – +Jerzego – 1 rocz. śm. 

ŚRODA 01.03  

08.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego  

09.00 – SP 99 

11.00 – SP 99 

12.00 – ++Czesława (m), Feliksę Woldańskich  

18.00 – Nowenna do św. Jóżefa 

18.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca z prośbą o 

bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne dla 

zmarłych 

18.00 – +Krystynę Nazarewską 

CZWARTEK 02.03  

08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 

18.00 – ++Rodziców Helenę i Stanisława 

18.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego  

PIĄTEK 03.03  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ 

18.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego 

18.00 – +Janinę Bębnowicz – 15 rocz. śm. 

SOBOTA 04.03  

08.00 – W int. Wynagradzającej NSNMP 

DPS 10.00 – 

18.00 – Z okazji imienin o. Kazimierza w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże i opiekę MB  

18.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 05.03  

07.00 – Za Parafian 

09.00 – ++Natalię i Tadeusza Skalak 

09.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego 

10.30 – Z okazji urodzin Michała w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i potrzebne łaski 

12.00 – +Władysława (m) Laskowskiego – 3 rocz. śm. 

oraz ++Rodziców i Dziadków z obu stron 

12.00 – Z okazji 95 rocz. ur. Ireny Bulińskiej w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

dalsze bł. Boże oraz o łaskę zdrowia 

Trestno 16.00 – W int. Wspólnoty Żywego Różańca z 

prośbą o bł. Boże dla żyjących oraz o życie wieczne 

dla zmarłych 

18.00 – ++Wiktora, Antoninę, Klarę, Antoniego 
 

 

 

Numer konta bankowego na remont wnętrza 

naszego kościoła parafialnego 

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330 


