
BIURO PARAFIALNE: Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 

50-140 Wrocław 

telefon: 071 344 94 23 

e-mail: Parafia.NIJ.Wroclaw@gmail.com 

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 
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 Jednym z bardzo ważnych wydarzeń 

każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana 

w prawie Kościoła – wizytacja duszpasterska, 

która odbywa się w każdej parafii zasadniczo 

co 5 lat.  Wizytacja duszpasterska to jedna z 

form, poprzez które biskup utrzymuje bezpo-

średni kontakt z duchowieństwem i wiernymi 

każdej parafii w diecezji. To szczególna okazja 

do podsumowania działań duszpasterskich i 

ekonomicznych w parafii. W naszej parafii 

ostatnia wizytacja pasterska miała miejsce w 

2011r., gdy Proboszczem był śp. ks. prof. Piotr 

Nitecki. Parafię wizytował wtedy J. Eksc.  

Ks. Bp Edward Janiak. 

 Wizytacja jest wcześniej zaplanowana, 

aby Parafia mogła się właściwie do niej przy-

gotować. Proboszcz opracowuje sprawozdanie 

wizytacyjne, które jest akceptowane przez pa-

rafialną radę duszpasterską, a następnie jeszcze 

przed wizytacją przekazywane biskupowi, aby 

ten mógł wcześniej poznać radości i troski da-

nej wspólnoty parafialnej. Niektóre aspekty 

związane z administracją i renowacją zlecane 

są przez biskupa odpowiednim wydziałom ku-

rialnym, które wykonują swoje zadania w okre-

sie poprzedzającym wizytę biskupa. Parafię 

wizytują wcześniej przedstawiciele referatów: 

gospodarczego, ds. sztuki sakralnej, konserwa-

cji zabytków, poziomu estetyki, a także kate-

chetycznego.  

 Centralnym punktem wizytacji dusz-

pasterskiej, trwającej w naszej parafii bę-

dzie niedziela 1 października br. Parafię od-

wiedzi wtedy J. Eksc. Ks. Bp Andrzej Sie-

mieniewski. Ksiądz biskup na wizytację przy-

bywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapo-

znać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą 

parafii. W każdej wizytowanej parafii biskup 

odprawia uroczystą Mszę św. i głosi Słowo 

Boże, modli się za zmarłych, spotyka się z radą 

parafialną oraz osobami, które współpracują w 

różnych formach apostolstwa w parafii, błogo-

sławi dzieci, czasem udziela Sakramentu Bierz-

mowania, odwiedza niektórych chorych, spoty-

ka się ze służbą liturgiczną, dokonuje przeglą-

du rzeczy materialnych związanych z admini-

stracją parafii: miejsca i budynki związane z 

kultem, paramenty liturgiczne, księgi parafialne 

itp. W ten sposób biskup ma możliwość ocenia-

nia środków stosowanych w duszpasterstwie. 

Poznaje także trudności na jakie natrafia dana 

parafia w realizacji pracy ewangelizacyjnej. 

 Wizytacja biskupa w parafii jest czyn-

nością apostolską, pasterską. Biskup jako na-

stępca apostołów, i tak jak kiedyś oni sami - 

odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i 

wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej 

wiary.  

 

 

 

 

 

Dla 

naszej 

parafialnej 

wspólnoty, 

jest to mo-

ment łaski 

odzwiercie-

dlający, iż Jezus Chrystus, Najwyższy Pasterz i 

Stróż naszych dusz (1P 5,4) nieustannie trosz-

czy się o swój lud, który nawiedził i wyzwolił 

(Łk 1,68).  

 Wizytacja kanoniczna jasno pokazuje, 

że biskup jest fundamentem oraz znakiem jed-

ności Kościoła diecezjalnego. Św. Jan Paweł II 

w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej 

„Pastores gregis”, docenił wielką wagę wizyty 

pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem 

łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim 

rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialo-

gu Biskupa z wiernymi”.   

Zawierzajmy w naszych modlitwach 

Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Pasterzo-

wi i Stróżowi naszych dusz przygotowanie do 

wizytacji, abyśmy ten czas przeżyli owocnie 

we wspólnocie wiary, nadziei i miłości. 
 

Zapraszamy Wszystkich Was  

na uroczystą Mszę św.  

pod przewodnictwem J. Eksc.  

Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego 

w niedzielę 1.X. o godz. 13.00. 
 

Wasi duszpasterze 

 
Msza św. będzie transmitowana przez TV Polonia. 



  

 

 

 

Wizytacja duszpasterska 

w parafii, to okazja do:  

z jednej strony – różnych, analiz i podsumowań, a z drugiej – 

do spojrzenia w przyszłość i nakreślenia planu pracy na 

jutro. Celem tworzenia wspólnoty parafialnej jest dopro-

wadzenie ludzi do świętości, czyli pełni życia z Bogiem. 

Budowa Kościoła lokalnego, jakim jest parafia, nigdy się nie 

kończy. Dokonuje się w każdym pokoleniu, w każdym czło-

wieku, a nawet w każdym mieszkańcu parafii, zmierzając do 

kresu, jakim jest świętość. Wznoszenie, budowanie Kościo-

ła parafialnego – wspólnoty parafialnej jest prowadze-

niem ludzi do nieustannego nawracania się do Boga. I jest 

to zadanie tak samo ważne i odpowiedzialne zarówno dla 

kapłanów jak i wszystkich wiernych. Ideałem jest, gdy 

Wspólnota parafialna funkcjonuje jak zgodna rodzina – bo to 

jest rodzina – rodzina parafialna. Budujmy więc nasz Kościół 

– naszą Wspólnotę parafialną kreśląc program naszej pracy 

na jutro naszego razem ku świętości własnego życia i życia 

naszych braci i sióstr w parafii. 

 Po pierwsze: MISJA. Hasło obecnego roku duszpa-

sterskiego: Idźcie i głoście wpisuje się bardzo mocno w misję 

ucznia Chrystusa – mamy iść przez życie i pozyskiwać 

uczniów we wszystkich narodach (por. Mt 28, 19-20). Spre-

cyzujmy misję naszej parafialnej wspólnoty w słowach: Ko-

chać Boga – Szanować człowieka -Zacieśniać więź z Jezu-

sem Chrystusem – Przybliżać innych do Kościoła. 

 Po drugie: WIZJA. Podzieliłbym ją na trzy płasz-

czyzny: 1. Budowanie wspólnoty w myśl Soboru Watykań-

skiego II – Kościół jest wspólnotą wspólnot jako sposób rela-

cji człowiek-człowiek. 2. Troska o liturgię – jako sposób 

wyrażania swojej wiary i zaangażowania w kult. 3. Troska  

o relację człowiek-Bóg jako sposób czerpania z ogromnego 

skarbca bogactwa duchowego Kościoła. 

 Po trzecie: STARTEGIA. To sposób, w jaki żyjemy 

naszą wizją i misją. To konkrety, jakimi realizujemy naszą 

wizję i misję. Odpowiednio więc: 1. Budowanie wspólnoty, 

dokonuje się przez organizowanie pielgrzymek, wyjazdo-

wych rekolekcji, szczególną formację rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych i rodziców kandydatów do bierz-

mowania, troskę o rozwój wspólnot i ich poszerzanie (Żywy 

Różaniec, Krew Chrystusa, KSM, Domowy Kościół, Krąg 

biblijny, Margaretki, Chór, Schola, Liturgiczna Służba Ołta-

rza). Niewątpliwie Parafialny Zespół Caritas ma wiele do 

zaoferowania w budowaniu wspólnoty przez dotarcie z po-

mocą do najbiedniejszych parafian. Działalność charytatywna 

angażuje całą wspólnotę m.in. przez ofiary składane do pu-

szek w ostatnią niedzielę miesiąca, dary materialne i ubrania 

składane do kosza Caritas w kościele. Osobnym polem od-

działywania w tej materii jest posługa charytatywna i sakra-

mentalna wobec osób starszych, chorych i niepełnospraw-

nych oraz odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Dużą pomoc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w docieraniu do naszych braci i sióstr, zwłaszcza tych, którzy 

utracili z różnych względów kontakt z Kościołem i sakra-

mentami jest Informator parafialny rozprowadzany przez 

parafian do sąsiadów itp.  

 Budowanie wspólnoty to przede wszystkim modlitwa 

oraz post (m.in. podjęty w roku fatimskim przez parafię w 

okresie 40 dni od 13.05. do 22.07.br w intencji o nawrócenie 

parafian zagubionych i umocnienie więzi parafialnych i ro-

dzinnych – w tej inicjatywie wzięło udział ponad 150 osób 

poszcząc w jednym ciągu prawie 200 dni). Organizowanie 

modlitwy w ogrodzie przy kościele, wspólny grill i np. bie-

siada z orkiestrą zacieśniają więzi między parafianami wpły-

wając na serdeczną atmosferę. Podejmowanie rożnych prac 

przy kościele: remonty, sprzątanie, prowadzenie strony www, 

kroniki itp. otwiera wspólnotę na coraz to nowe osoby  

i sprzyja tworzeniu klimatu pomocniczości.    

 2. Troska o liturgię, dokonuje się przez stworzenie 

dogodnych warunków do korzystania z sakramentów  

i uczestniczenia w różnych nabożeństwach w kościele. Dusz-

pasterstwo dzieci i młodzieży w kontekście liturgii i jej prze-

żywania realizujemy przez kazania kierowane do poszczegól-

nych grup oraz niedzielną katechezę dla dorosłych (tzw. Ka-

techeza w 10 minut). Kierowanie większości propozycji np. 

rekolekcyjnych w czasie weekendowym (sobota-niedziela) 

umożliwia liczny w nich udział.  

To także formacja Liturgicznej Służby Ołtarza oraz powoła-

nie Ministrantów Seniorów (mężczyźni żonaci i nieżonaci, 

którzy byli kiedyś ministrantami, lub nie byli a mieli takie 

niezrealizowane pragnienie – mogą wstąpić do tej wspólnoty 

i przez odkrywanie piękna liturgii służyć przy ołtarzu). Pra-

gniemy powołać od tego roku nowe osoby, które spełniałyby 

zadanie nadzwyczajnego szafarza Eucharystii w naszej 

wspólnocie. Troska o liturgię to także troska o jakość śpiewu 

i muzyki, co dokonuje się przez formację organistów i aktyw-

ność w liturgii chóru Marianum, scholii dziecięcej, młodzie-

żowej. Angażowanie wiernych 

świeckich coraz bardziej w litur-

gię ma sprzyjać jej ożywieniu i 

bardziej świadomym przeżywa-

niu. 

 3. Troska o relację czło-

wiek – Bóg. Strategia działania 

w tej dziedzinie oparta jest na poszerzaniu propozycji modli-

tewnych: nabożeństw, Mszy św. dla poszczególnych grup 

parafian, adoracji, rekolekcji. Wyjściem naprzeciw tym wy-

zwaniom są osobno roraty dla dorosłych i dla dzieci, podob-

nie z droga krzyżową – osobno dla dzieci, młodzieży i dla 

dorosłych; rekolekcje organizowane przez cały Adwent i cały 

Wielki Post; Informator parafialny oraz ulotki uświadamia-

jące konkretne prawdy wiary czy poszczególne zagadnienia 

formacji duchowej.  



Dziękuję Wam Drodzy Parafianie  
za dotychczasowe zaangażowanie w budowanie  

naszej wspólnoty na wielu płaszczyznach.   

W każdą niedzielę odprawiam Mszę św. w Waszej intencji – 

w intencji parafian wypraszając u Boga szczególne  

błogosławieństwo dla nas wszystkich: tych, co są blisko 

Chrystusa i tych, co są dalej, i tych, co są za daleko  

od sakramentalnego źródła i kościelnej wspólnoty. 

Z racji wizytacji pasterskiej, jak jedna rodzina parafialna 

prosimy J. Eksc. Księdza Biskupa Andrzeja o Mszę św. 

sprawowaną w intencji naszej wspólnoty parafialnej,  

o umocnienie Słowem Bożym i pasterskie  

błogosławieństwo na realizowanie misji Kościoła  

w parafii Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. 
 

Ks. Arkadiusz Krziżok, proboszcz 

wraz z  księżmi wikariuszami   

8 października  
- niedziela -  

O. Jan Rykała, pallotyn 
wygłosi kazania wprowa-
dzające w nabożeństwo 

pierwszych sobót 

13 października  
- piątek -  

godz. 18.00  
uroczyste nabożeństwo fatimskie 
na zakończenie roku fatimskiego  

w naszej parafii 

4 listopada  
 I-sobota miesiąca -  

godz. 16.00 - Msza św.  
i nabożeństwo pierwszej 

soboty miesiąca 

 

Maryja powiedziała: 
 

„Córko moja, spójrz, Serce moje oto-

czone cierniami, którymi niewdzięczni 

ludzie przez bluźnierstwa i  niewierno-

ści stale ranią. Przynajmniej ty staraj 

się nieść mi radość i oznajmij w moim 

imieniu, że przybędę w godzinie śmierci 

z łaskami potrzebnymi do zbawienia 

do tych wszystkich, którzy przez pięć 

miesięcy w pierwsze soboty odprawią 

spowiedź, przyjmą Komunię świętą, 

odmówią jeden Różaniec i przez pięt-

naście minut rozmyślania nad tajemni-

cami różańcowymi towarzyszyć mi bę-

dą w intencji zadośćuczynienia”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzymsko-katolicka Parafia 

Najświętszego Imienia Jezus 

MSZE ŚWIĘTE: 
 

NIEDZIELA 

    7.30, 9.30  
  11.00 - dla dzieci 

  12.30 (w III Niedzielę miesiąca po łacinie) 

  16.00 - dla  młodzieży (z wyjątkiem VII-VIII)  

  18.00  

DNI POWSZEDNIE  

7.30, 16.00 (z wyjątkiem VII-VIII), 18.00 

 

NABOŻEŃSTWO  

do MARYI WSPOMOŻYCIELKI WROCŁAWIA 

wtorek - 18.30 
 

NABOŻEŃSTWO  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 

środa - godz. 18.30 
 

NABOŻEŃSTWO  

pierwszych sobót miesiąca 

I-sobota miesiąca - godz. 16.00 
 

 

NABOŻEŃSTWO do Bożego Miłosierdzia 
 

piątek - godz. 18.30 

 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

każdego 13 dnia miesiąca - godz. 18.30 
 

NABOŻEŃSTWO majowe i czerwcowe 
codziennie (maj, czerwiec) - godz. 18.30 

 

 

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 

 pierwsza Niedziela miesiąca: 
po każdej Mszy świętej 
oraz od 17.00 do 18.00 

pierwszy czwartek miesiąca: 
od 17.00 do 18.00 

 

 

RÓŻANIEC 

październik: 17.15  

listopad - za zmarłych: 17.30 
 

 

DROGA KRZYŻOWA 

okres Wielkiego Postu:  
piątek, godz.17.15 (dla dzieci) 

piątek, godz.18.30 (dla dorosłych) 
 
 

GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym 

okres Wielkiego Postu: niedziela, godz.17.15 
 

RORATY 

okres Adwentu dla dorosłych: 6.30 
(od poniedziałku do soboty; nie ma Mszy o 7.30) 

dla dzieci: 18.00 (od poniedziałku do piątku) 
 

SAKRAMENT CHRZTU 

ostatnia niedziela miesiąca, godz. 12.30 
(najpóźniej tydzień przed niedzielą chrztu  

należy zgłosić się do kancelarii parafialnej) 
 

NAUKA przed chrztem  
dla rodziców dziecka i chrzestnych 

piątek przed niedzielą chrztu, godz. 18.45 
 
 

SPOWIEDŹ - sakrament pokuty 

w tygodniu: pół godziny przed Mszą świętą 

 

PO R ZĄ D EK  N ABO ŻEŃ STW:  

SPRAWY LOSOWE 

dot. pogrzebu proszę zgłaszać  
w kancelarii w godzinach urzędowania  

lub po Mszach św. w zakrystii  
bez  względu na dzień tygodnia  

 

BIURO PARAFIALNE: Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 

50-140 Wrocław 

otwarte: 

środa i czwartek 

od 10.00 do 12.00 

od 15.00 do 17.00  

 

Para f i a  wspó ln otą  -  wspó lnot :  

(ferie i  wakacje - tylko w środę) 71 344 94 23 

parafia.nij.wroclaw@gmail.com 

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 

KSM - KATOLICKIE  

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

piątek godz. 19.00, salka parafialna 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA 

poniedziałek, godz. 17.00, kościół 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

KANDYDACI - MINISTRANCI - LEKTORZY 

sobota, godz. 10.00, salka parafialna 

KSM - SCHOLA MŁODZIEŻOWA 

niedziela, godz. 16.00, kościół 

SCHOLA MACIEJKI - dzieci 

niedziela, godz. 11.00 
kościół 

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

ZMIANA TAJEMNIC RÓZAŃCOWYCH 

pierwsza niedziela miesiąca 
godz. 12.30, kościół 

CHÓR MARIANUM 

trzecia niedziela miesiąca 
godz. 12.30, kościół 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

Biuro przy zakrystii  
poniedziałek i piątek: godz. 17.00 - 18.00 

SPOTKANIE FORMACYJNE 
ostatnia sobota miesiąca 
Msza św. o godz. 16.00 

DOMOWY KOŚCIÓŁ - OAZA RODZIN 

Msza św. wspólnotowa 
I-Niedziela miesiąca, godz. 11.00 

KATECHEZA w 10 minut dla dorosłych  

Niedziela, po Mszy o godz. 9.30, kościół  

KRĄG BIBLIJNY 

wtorek, godz. 17.00,  
salka parafialna 

PRZYJACIELE DRÓG ŚW. JAKUBA 

III sobota miesiąca, godz. 16.00, kościół  


