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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 

Baranek wielkanocny - kiedy anioł 
śmierci przeszedł ziemię egipską i zabił  
w każdym domu pierworodnych synów, 
ominął domy Izraela dlatego, że ich drzwi 
naznaczone były krwią baranka. Baranek 
paschalny był zapowiedzią Jezusa Chry-
stusa, którego krew miała ocalić od śmier-
ci wiecznej cały rodzaj ludzki. Na tę sym-
bolikę wskazuje już prorok Izajasz ok. 700 
lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Św. 
Jan Chrzciciel wprost wskazuje na Chry-
stusa i mówi o Nim: "Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata" (J 1, 29). Tak-
że św. Jan Apostoł w Apokalipsie w wielu 
miejscach pisze o Chrystusie Baranku.  

Figura zmartwychwstałego Chry-
stusa z chorągwią w ręce - przypomi-
na zwycięstwo odniesione nad wrogami  
i chwałę otrzymaną przezeń od Ojca Nie-

bieskiego. Obok figury na ołtarzu stawia 
się krzyż z czerwoną stułą - symbol Chry-
stusa Kapłana.  

Paschał, wielkanocna świeca - symboli-
zuje Chrystusa, który powiedział o Sobie: 
"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 
Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia" (J 8, 12). Litur-
gia przewiduje, aby Paschał zapalany był 
przez cały okres wielkanocny w czasie 
Mszy św. Ta świeca oznacza Chrystusa 
jako naszego nauczyciela.  

Kurczęta - sam Jezus przyrównał się do 
ptaka rozciągającego skrzydła nad swoimi 
pisklętami (por. Mt 23, 37). Pisklę, przebi-
jając skorupę, wychodzi z niej zwycięsko. 
Podobnie Chrystus pokonując śmierć, wy-
szedł ze skorupy ziemi.  

Pisanki, kraszanki - zdobione jajka. 
Oznaczają zwycięstwo życia nad śmiercią. 
Dawniej w Wielkim Poście nie można by-
ło spożywać jaj i dlatego niesiono je tak 
chętnie do poświęcenia. Już w XII w.  
o zwyczaju pisanek wspomina w swojej 
Kronice Wincenty Kadłubek. Podobną 

symbolikę mają "palmy" rozkwitłe  
baziami. 

 
 

Niech zmartwychwstały Pan  
zagości w naszych sercach  i napełni je 

wiarą, nadzieją i miłością. 
Niech Jego Miłość  

rozlana przez  Jego Miłosierdzie  
dla nas i świata całego sprawi,  

abyśmy i my umieli kochać 
i zjednoczeni z Nim  

byli lepsi dla nas samych 
 i życzliwsi dla bliźnich! 

 

Ks. Arkadiusz Krziżok  

wraz  z księżmi wikariuszami  

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem 
w Kościele. Mogłoby się wydawać, że Boże Narodzenie - przyjście na  
ziemię Syna Bożego, ma większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero 
swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem  
i Synem Boga. Nawet kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać się na 
działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud zmartwychwstania przekonuje 
wszystkich, którzy mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc 
jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich tajemnic, związanych  
z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa.  



Żeby zrozumieć, dlaczego powinniśmy i mu-
simy (trzecie Boże przykazanie nam to naka-
zuje) chodzić co niedzielę do kościoła, trzeba 
uświadomić sobie, że wszyscy jesteśmy po-
datni na chorobę, której na imię grzech. Co to 
za choroba? Kiedyś pe-
wien mały chłopiec posta-
wił bardzo mądre pyta-
nie:  Dlaczego tak jest, że 
na świecie zło jest silniej-
sze od dobra? I rzeczywi-
ście:  złe rzeczy dzieją się 
szybko i z jakąś wielką siłą, a dobre dokonują się po-
woli. Na przykład las rośnie dziesiątki, a nawet setki 
lat, a spłonąć może w kilka godzin. Zło rzeczywiście 
jest takie szybkie i mocne. I to nie tylko w przyro-
dzie,  ale i w nas. Czy trzeba wysiłku do tego, żeby się 
np. zdenerwować? Czy potrzeba wysiłku do tego, aby 
przeklinać? Nie, do tego nie potrzeba wysiłku. Wysiłek 
jest potrzebny wtedy, gdy chcemy zrobić coś dobrego. 
Każdy z nas wie, ile trzeba silnej woli do tego, żeby się 
dobrze uczyć, pomagać innym, zrezygnować z telewi-
zji, lub innych przyjemności i odmówić wieczorną mo-
dlitwę. Ktoś powiedział, że przez grzech pierworodny 
cały świat stał się jak dom, w którym podłoga mocno 
się przechyliła. Na dole jest zło, a na górze dobro.  
Do zła idzie się szybko i bez wysiłku, a w zasadzie się 
poniekąd spada. Ku dobru trzeba się mozolnie wspinać, 
to jest droga „pod prąd”. Ktoś inny powiedział, że 
grzech to taka sytuacja, kiedy diabeł wziął wszystkich 
ludzi na taką niewidzialną smycz i ciągnie ich do zła. 
Człowiek wie, że zło jest złem, nawet nie chce go czy-
nić, a jednak jakaś niewidzialna siła pokusy ciągnie go 
w ten dół zła. Każdy człowiek, choćby nie wiem jak 
starał się być dobry, zostanie kiedyś dosięgnięty przez 
śmierć. Dlatego Pismo święte mówi, że wszyscy znaj-
dujemy się w niewoli grzechu i śmierci. W jaki sposób 
wyzwolić się z grzechu i zła? 
Dwa tysiące lat temu narodził się KTOŚ, KTO postano-
wił wyrwać ludzi z tej niewoli, KTO postanowił zerwać 
tę niewidzialną smycz. Jezus przez swoje narodzenie, 
życie, mękę i śmierć, a w konsekwencji tego wszystkie-
go - przez swoje zmartwychwstanie - otworzył nam 

bramę do wolności. Od nas w dużym stopniu zależy, 
czy przez nią przejdziemy. Ktoś powie:  Gdzie szukać 
tych drzwi wiodących do wolności, jak zerwać uzależ-
nienie od grzechu i zła? Otóż takimi wrotami do świata 
pokoju i radości jest MSZA ŚWIĘTA. Na każdej Eu-
charystii ten sam Jezus Chrystus pod postaciami Chleba 
i Wina składa ofiarę Bogu Ojcu. To znaczy, że niepoję-
tą siłą synowskiej miłości oddaje Siebie Bogu Ojcu.  
I teraz każdy, kto mocno zjednoczy się z Panem Jezu-
sem zostanie przez Niego niejako zabrany w ten świat 
wolności. Eucharystia jest wchodzeniem w świat Boga 
- świat bez grzechu, świat dobra i miłości. Zresztą sam 
Jezus mówił: Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją 
pije - ma życie wieczne (…). Mieć życie wieczne to 
być tam gdzie Bóg, to trwać w Bogu. Żeby Pan Jezus 
zabrał kogoś ze sobą ze świata grzechu, trzeba się  
z Nim mocno związać. Trzeba się niejako do Pana Je-
zusa przywiązać; przywiązać dwoma linami:  Komunią 
św. i moralnością. Żadnej z nich nie może zabrak-
nąć. No tak, ale jak można się do Pana Jezusa przywią-
zać, skoro od dwóch tysięcy lat nie ma Go już na zie-
mi? Pan Jezus musiał odejść. Właściwie jednak On 
wcale nie odszedł, ale zaczął INACZEJ BYĆ. Jak to 

można inaczej być? 
Podobne rzeczy 
zdarzają się i na 
świecie. Np. ktoś 
wystawił wodę  
w kubku na mróz,  
a rano zobaczy lód  

i nie będzie pytał kto zabrał wodę, a przyniósł lód, bo 
każdy wie, że lód to właśnie woda, tylko w innej posta-
ci. Gdy kubek wstawi się do pokoju, lód zamieni się  
z powrotem w wodę. Otóż Pan Jezus został z nami, ale 
pod postacią Chleba. Dlaczego? Właśnie po to, by mógł 
być zawsze ze wszystkimi ludźmi. I On nie jest tak jak 
na zdjęciu, ale naprawdę słucha i można Go zobaczyć. 
Gdy się przyjmuje Komunię można Go nawet dotknąć. 
Z pewnością mamy lepiej niż ludzie którzy żyli w cza-
sach Jezusa. Wtedy żeby się z Nim spotkać, trzeba było 
przepychać się przez tłum, a teraz można zajść do ko-
ścioła, usiąść w ławce i spokojnie z Nim porozma-
wiać. Pan Jezus ZAWSZE czeka i nigdy nie odejdzie. 

Czy wiesz kto nie chodzi w niedzielę 
do kościoła na Mszę św.? Tylko ludzie 
niewierzący! I ja ich rozumiem. Oczy-
wiście pomijam fakt choroby, czy innej 
losowej ważnej przeszkody. Oni robią 
w tym dniu wszystko, tylko nie idą na 
Mszę św. Dlaczego nie idą? Bo nie 
znają wartości Eucharystii. Człowiek 

wierzący i kochający Boga, nie wyob-
raża sobie niedzieli bez Mszy św.  

Po prostu nie wysiedzi w domu…. 

Niedziela „Jest Paschą tygodnia,  
podczas której świętujemy zwycięstwo  
Chrystusa nad grzechem i śmiercią. 

Bóg w trzecim przykazaniu Dekalogu  
wzywa nas: „Pamiętaj, abyś dzień święty 

święcił”. A Kościół zobowiązuje nas  
w pierwszym przykazaniem kościelnym:  

„W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć 
we Mszy św. i powstrzymać się od prac  

niekoniecznych”. Katechizm natomiast mówi 
nam: „Niedzielna celebracja dnia Pańskiego 

i Eucharystii stanowią centrum  
życia Kościoła” (KKK 2177). 



Msza św. wzmacnia człowieka. Dzięki niej wypełnia 
się wszystko co do Niego należy. Bez Mszy, bez Ko-
munii człowiek słabnie duchowo i zaczyna grzeszyć. 
Gdy ktoś nie je śniadań, obiadów, kolacji, słabnie, tra-
ci siły, a po pewnym czasie może zachorować, 
umrzeć... Tak samo jest z Eucharystią. Człowiek, który 
nie posila nią swego ducha, też nie ma siły, by żyć. 
Niektórzy mówią:  Jakie to życie jest ciężkie, aż się 
wszystkiego odechciewa. Tak mówią ci, którzy nie po-
silają się Ciałem Jezusa. Nic dziwnego, że nie są 
szczęśliwi i że nie mogą podołać trudom. W czasie 
Mszy św. spotykamy się z samym Bogiem. Pierwsze 
przykazanie brzmi:  Będziesz miłował Pana Boga swe-
go (…) a jeśli mam kochać, to m.in. spotykać się  
z Nim. Czy słyszałeś, że ktoś powiedział kocham tego 

człowieka, ale nie chce się z nim spotykać? To niemoż-
liwe. Kto kocha, ten chce się z kochaną osobą widzieć. 
A jeszcze jedno….Czy masz dzieci? Ochrzciłeś je? 
Wtedy podczas chrztu rodzice obiecują Bogu, że będą 
żyli w zgodzie z Bożymi przykazaniami. Czy Twoje 
dzieci, wnuki widzą jak co niedzielę wychodzisz do  
na Mszę św.? Czy widzą jak dla Ciebie to jest ważne? 
Czy widzą jak co miesiąc, albo w ogóle—czy widzą 
jak idziesz do spowiedzi i komunii św.? Kiedy nie 
uczestniczę w niedzielnej Mszy św. to nie tylko zacią-
gam swój, własny ciężki grzech, ale także grzech cu-
dzy - nie daję wtedy świadectwa własnej, żywej wiary. 
Jestem wtedy powodem zgorszenia dla swojej  
żony/męża, swoich dzieci, wnuków, sąsiadów….  

Niedziela jest dla nas przypomnieniem dnia Zmartwychwstania  

Chrystusa i Zesłania Ducha Świętego (które też było w niedzielę),  

a więc i naszego bierzmowania, a także naszego chrztu św.,  

w którym zanurzyliśmy się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa!   

MSZE ŚWIĘTE: 
godz. 7.30, 9.30,  

11.00 - dla dzieci,  

12.30 - suma 

16.00 - dla młodzieży,  

18.00 

III niedziela  

miesiąca 

godz. 12.30 

Msza św. z udziałem 

chóru Marianum 

III niedziela  

miesiąca 

godz. 12.30 

Msza św. w języku 

łacińskim 

ostatnia niedziela  

miesiąca 

godz. 12.30 

Msza św. chrzcielna 

II niedziela  

miesiąca 

godz. 12.30 

Msza św.  

za ofiarodawców 

I niedziela  

miesiąca 

godz. 12.30 

Msza św. w int. 

Żywego Różańca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWY LOSOWE 

dot. pogrzebu proszę zgłaszać  
w kancelarii w godzinach urzędowania  

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

 

Rzymsko-katolicka Parafia 

Najświętszego Imienia Jezus 

 

M S Z E    Ś W I Ę T E: 
 

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 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: 17.30  

listopad - za zmarłych: 17.30 
 

 

DROGA KRZYŻOWA 

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

piątek, godz.18.45 (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: 17.00 (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 

 

 

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 

 
71 344 94 23 

parafia.nij.wroclaw@gmail.com 

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 

 

Para f i a  wspó ln otą  -  wspó lnot :  

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

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

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

KANDYDACI - MINISTRANCI - LEKTORZY 

sobota, godz. 10.00, salka parafialna 

KSM - KATOLICKIE  

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

środa godz. 19.00, salka parafialna 

KSM - SCHOLA MŁODZIEŻOWA 

niedziela, godz. 16.00, kościół 

SCHOLA MACIEJKI - dzieci 

niedziela, godz. 11.00 
kościół 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA 

poniedziałek, godz. 17.00, kościół 

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

ZMIANA TAJEMNIC RÓZAŃCOWYCH 

pierwsza niedziela miesiąca 

CHÓR MARIANUM 

trzecia niedziela miesiąca 
godz. 12.30, kościół 

 

POR ZĄ D EK NABOŻEŃSTW:  

(ferie i  wakacje - tylko w środę) 

DOMOWY KOŚCIÓŁ - OAZA RODZIN 

kontakt: ks. Norbert 

KRĄG BIBLIJNY 

Wtorek, godz. 17.00, salka parafialna 


