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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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Pan mym pasterzem,  

nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć na zielonych 

pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 

odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych 

ścieżkach 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez 

ciemną dolinę, 

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze 

mną. 

Kij Twój i laska pasterska są moją 

pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu Pana 

po najdłuższe czasy. 

 

 

 

 

 

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu - Lætare  

19. marca A.D. 2023 
NR 12/2023 (1075) 

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień: 

O wszelkie łaski i  błogosławieństwo dla Estery. 
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 (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13) 

Pan rzekł do Samuela: "Napełnij oliwą twój róg i idź: 

Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego 

synami upatrzyłem sobie króla". Kiedy przybył, 

spostrzegł Eliaba i powiedział: "Z pewnością przed 

Panem jest jego pomazaniec". Pan jednak rzekł do 

Samuela: "Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 

wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, 

jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, 

co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce". I Jesse 

przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz 

Samuel oświadczył Jessemu: "Nie ich wybrał Pan". 

Samuel więc zapytał Jessego: "Czy to już wszyscy 

młodzieńcy?" Odrzekł: "Pozostał jeszcze najmniejszy, 

lecz on pasie owce". Samuel powiedział do Jessego: 

"Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie 

rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie". Posłał 

więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne 

oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: "Wstań i 

namaść go, to ten". Wziął więc Samuel róg z oliwą i 

namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch 

Pański opanował Dawida. 

Drugie czytanie(Ef 5, 8-14) 

Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz 

jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci 

światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 

prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest 

miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych 

uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, 

nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich 

dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast 

wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się 

jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, 

jest światłem. Dlatego się mówi: "Zbudź się, o śpiący, 

i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus". 

Ewangelia (J 9, 1-41) 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 

niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali 

Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 

niewidomy – on czy jego rodzice?" Jezus 

odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice 

jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły 

sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który 

Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, 

kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo 

jestem na świecie, jestem światłością świata". To 

powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze 

śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do 

niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" – co się 

tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i 

wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem 

widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest 

ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, 

to jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do 

tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem". 

Mówili więc do niego: "Jakżeż oczy ci się 

otworzyły?" On odpowiedział: "Człowiek, zwany 

Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł 

do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. 

Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem". 

Rzekli do niego: "Gdzież On jest?" Odrzekł: "Nie 

wiem". Zaprowadzili więc tego człowieka, 

niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A 

tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył 

mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o 

to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: 

"Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę". 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 

"Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje 

szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w jaki sposób 

człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I 

powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili 

się do niewidomego: "A ty, co o Nim mówisz, jako 

że ci otworzył oczy?" Odpowiedział: "To prorok". 

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że 

przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który 

przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: "Czy waszym 

synem jest ten, o którym twierdzicie, że się 

niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?" 

Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: "Wiemy, że to 

jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, 

jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto 

mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma 

swoje lata, będzie mówił sam za siebie". Tak 

powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. 

Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna 

Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. 

Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: "Ma swoje 

lata, jego samego zapytajcie". Znowu więc 

przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i 

rzekli do niego: "Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, 

że człowiek ten jest grzesznikiem". Na to 

odpowiedział: "Czy On jest grzesznikiem, tego nie 

wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz 

widzę". Rzekli więc do niego: "Cóż ci uczynił? W 

jaki sposób otworzył ci oczy?" Odpowiedział im: 

"Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po 

co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać 

Jego uczniami?" Wówczas go obrzucili obelgami i 

rzekli: "To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy 

uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił 

do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd 

pochodzi". Na to odpowiedział im ów człowiek: "W 

tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, 

skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że 

Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje 

każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. 

Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy 

niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek 

nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić". Rzekli 

mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, 

a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz. Jezus 

usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, 

rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna 



Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, 

Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego 

Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi 

do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" 

i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: "Przyszedłem na 

ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy 

nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się 

niewidomymi". Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, 

którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: "Czyż i my 

jesteśmy niewidomi?" Jezus powiedział do nich: 

"Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście 

grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech 

wasz trwa nadal". 

 

OŚWIADCZENIE 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU 

POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI 

DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO 

KARD. KAROLA WOJTYŁY 
Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych 

papieży i największych Polaków. Jego papieskie 

przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki 

dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego 

milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież 

Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, 

nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. 

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania 

jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski 

o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących 

głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób 

stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości 

kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez 

Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne 

źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących 

raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego 

słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji 

Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 

2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, 

a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje 

głębsze przyczyny. 

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne 

podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim 

czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, 

który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i 

innych państw spod sowieckiego komunizmu. 

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, 

Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania 

struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by 

zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, 

należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a 

przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. 

Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela 

dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną 

dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych 

przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie 

episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych 

norm postępowania w takich przypadkach. Była to 

decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i 

przełomowa. 

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie 

oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on 

popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w 

czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki 

oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi 

wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w 

tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, 

inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość 

społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania 

problemów. 

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie 

niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy 

niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni 

pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała 

nam za sprawą tego Papieża. 

Warszawa, 9 marca 2023 roku 

Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

Modlitwy za wstawiennictwem św Józefa 
Modlitwa poranna 

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek 

dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną 

opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich 

obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne 

cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy 

i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, 

abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na 

drogi występku. Niech za Twoim przykładem 

ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i 

zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej 

pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. 

Amen. 

Modlitwa w intencji rodziny 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, 

Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył 

Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z 

największą miłością wypełniałeś obowiązki 

troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. 

Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i 

cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich 

rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, 

pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę 

miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła 

szczęście doczesne i wieczne. Amen. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 

12.03.2023 r. 



1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego 

Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji 

Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli 

niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie 

postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. 

2. 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, w 

Trestnie o godz. 15.15. 

3. Wspólnota Mieszkańców Mokrego Dworu jak co 

roku w okresie Wielkiego Postu serdecznie zaprasza 

codziennie na godz. 21.37 do wspólnej modlitwy 

koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji kapłanów. 

Miejsce spotkania pod Krzyżem u zbiegu ulic 

Cmentarnej i Batorego na Mokrym Dworze. 

4. W poniedziałek przypada Uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca NMP przeniesiona z niedzieli. Tego dnia 

swoje imieniny obchodzi Arcybiskup Józef Kupny. 

Pamiętajmy w swoich modlitwach o dostojnym 

solenizancie.  

5. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę o godz. 17.30. 

6. W piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy 

Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod 

okupacją niemiecką. 

7. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. W tę uroczystość celebrujemy początek 

naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono 

Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod 

panowania grzechu i zła. Jest to również Dzień 

Świętości Życia. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie 

nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki 

i ojców. 

8. W zakrystii są do nabycia świece Paschaliki – 20 

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

9. Zapraszamy do udziału w zbiórce zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV 

i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Zbiórka 

będzie miała miejsce przy salce parafialnej od 20 do 

21 marca.  Dochód z odzyskanych surowców jest 

przeznaczony na misje.  

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy obfitości Bożych darów, radości 

oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu. 

11. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Jadwigę 

Słomkę z ul. Siewierskiej. Wieczny odpoczynek… 

 

Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  
-  Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 19 - 26.03.2023 r. 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19.03  

07.00 – +Józefę (k) Wieczorek 

09.00 – ++Józefa (m) i Katarzynę – 20 rocz. śm. 

10.30 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego 

10.30 – Z okazji 10 rocz. ur. Beatki w podziękowaniu za 

Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże oraz o łaskę 

zdrowia 

12.00 – ++Zofię, Władysława (m) Matusaków oraz ++z 

rodz. Marię, Janinę, Bronisławę (k) 

12.00 – +Natalię Krzysik – 3 rocz. śm. 

Trestno 16.00 – Za Parafian 

18.00 – W int. Jolanty i Krzysztofa z prośbą o bł. Boże, 

Dary Ducha Świętego oraz opiekę MB 

PONIEDZIAŁEK 20.03  

08.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego  

18.00 – +Małgorzatę Masłowską  

WTOREK 21.03  

08.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego 

18.00 – +Jadwigę Papińską   

ŚRODA 22.03  

08.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 – Z okazji rocz. ur. Tomasza i Marka w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą 

przymnożenie Darów Ducha Świętego 

CZWARTEK 23.03  

08.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego  

18.00 – Z okazji 5 rocz. ur. Łukasza i 7 rocz. ur. 

Marzenki w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą 

o dalsze bł. Boże i opiekę MB 

18.00 – +Krystynę Nazarewską   

PIĄTEK 24.03  

08.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego  

18.00 – +Annę Smogulską 

18.00 – +Tadeusza Panek 

SOBOTA 25.03  

08.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego  

DPS 10.00 –  

18.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała oraz ++z 

rodz. 

18.00 – ++Tadeusza Bulińskiego – 33 rocz. śm., 

Ryszarda Plizgę oraz ++z rodz. z obu stron 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.03  

07.00 – Za Dobroczyńców 

09.00 – Greg. Śp. Rafała Czerwińskiego 

10.30 – Z okazji 18 rocz. ur. Weroniki oraz z okazji 30 

rocz. ślubu Piotra i Jadwigi w podziękowaniu za 

dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę 

MB 

12.00 – +Józefa (m) Grodzickiego oraz ++z rodz. 

Grodzickich 

12.00 – Z okazji rocz. ur. Beaty i Krystyny w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze 

i opiekę MB 

Trestno 16.00 – ++z rodz. Ryling: Jakuba, Eugenię, 

Władysława (m), Marię, Mariana, Wandę 

18.00 – Za Parafian 

 

Numer konta bankowego na remont wnętrza 

naszego kościoła parafialnego 

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330 


