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Od początku istnienia parafii pw. św. Faustyny, na
przełomie stycznia i lutego ukazywał się folder dokumentujący najważniejsze wydarzenia z życia naszej
wspólnoty parafialnej w minionym roku. Bogato ilustrowany, zawierał ciekawe teksty opisujące działalność grup modlitewnych, relacje z pielgrzymek, wywiady oraz prezentacje postępów w budowie naszej
świątyni i jej otoczenia. Ukazało się dotąd 11 numerów pod redakcją pani Danuty Dziedzic, pana Romualda Siepsiaka (opracowanie graficzne i zdjęcia) oraz
pani Ewy Poźniak (korekta). Za tę pracę, wytrwałość
i zaangażowanie, dzięki któremu mamy tak piękną
i kompletną kronikę z życia parafii, całemu zespołowi
redakcyjnemu składam serdeczne Bóg zapłać.
Od tego roku redakcję parafialnego pisma przekazałem w inne ręce. Zmieniły się nie tylko format i szata graficzna, ale też zawartość publikacji. Mam nadzieję, że zaakceptują Państwo nową formułę i każdy
znajdzie w nim coś interesującego. Proszę o życzliwe
przyjęcie nowego foldera i zachęcam do lektury.
Proboszcz
ks. Marek Dutkowski

Od Redakcji
Szanowni Państwo,
Na prośbę Księdza Proboszcza podjęłam się redagowania
parafialnego foldera, będącego kroniką życia parafii. Jest
on kontynuacją poprzednich publikacji, ukazujących się
od 2004 roku zatytułowanych „Rok 20** w naszej parafii” (w miejscu gwiazdek były cyfry, określające dany rok),
dlatego zachowany jest podobny jak poprzednio charakter publikacji. Znajdą tu więc Państwo sprawozdanie
Księdza Proboszcza z życia parafii w roku ubiegłym oraz
prezentację, choć w trochę innej niż dotychczas formie,
działalności niektórych grup parafialnych. Folder otwiera, podobnie w jak we wcześniejszych wydaniach, wywiad
– tym razem jest to rozmowa z Księdzem Proboszczem na
temat minionego dziesięciolecia w parafii, jego refleksje,
podsumowania i plany na przyszłość.
Nowością natomiast jest zamieszczenie na końcu wykazu nazwisk tych osób, które w minionym roku przyjęły
w parafii takie sakramenty święte, jak chrzest, bierzmowanie czy sakrament małżeństwa, a także tych, którzy
odeszli do Pana. Liczby znajdą Państwo w sprawozdaniu,
za liczbami natomiast kryją się konkretne osoby.
Wszystkim Państwu życzę miłej lektury. I oby była
ona inspiracją do pogłębienia więzi z parafią.
Małgorzata Wanke-Jakubowska
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Ks. Marek Dutkowski
uroczyście objął parafię
pw. św. Faustyny we Wrocławiu
8 listopada 2004 r. Minęło już
10 lat od tego wydarzenia.
W rozmowie z Księdzem
Proboszczem podsumowujemy
to dziesięciolecie.
– To już 10 lat, aż nie chce się wierzyć.
– Czas szybko biegnie.
– Jak Ksiądz pamięta, co było na początku najtrudniejsze?
– Gdy Ksiądz Arcybiskup poprosił mnie o objęcie tej parafii, zwrócił uwagę, że jest to młoda wspólnota, która
potrzebuje zawiązania się. Bardzo ciepło mówił o pracy
mojego poprzednika ks. Grzegorza Trawki i prosił, aby
kontynuować to, co on tu rozpoczął. A wiadomo, że, gdy
powstaje nowa parafia, ludzie na początku są przywiązani do poprzedniej. To naturalne. Chodziło o to, żeby
stworzyć przyjazną atmosferę, by ludzie czuli się tu jak
w domu.
– Istniały już grupy parafialne, wspólnota się tworzyła.
– Tak, ale zawsze, gdy jest zmiana proboszcza, pojawia
się pewne zachwianie. Chodziło o to, żeby to wszystko,
co było dobre, podtrzymać. Nie tylko kontynuować, ale
też w miarę możliwości rozwijać. Porządek Mszy św. i nabożeństw został zachowany, niczego nie potrzeba było
zmieniać. Byli tu wtedy dwaj wikariusze, ks. Norbert
i ks. Grzegorz, oraz ks. Zdzisław jako rezydent.

wtedy gościnnie w starej plebani przy parafii św. Rodziny
i było to rozwiązanie tymczasowe, nie mogło trwać zbyt
długo. Ale najpilniejszym wówczas zadaniem, jak się
okazało, było wykonanie dachu i to jeszcze przed nadejściem zimy. Dach był pokryty tylko papą i w kilku miejscach przeciekał. A kościół był świeżo pomalowany, mogły powstać zacieki, trzeba by było malować jeszcze raz.
Pospiesznie więc musieliśmy poszukać wykonawcy, który pokryłby dach blachodachówką jeszcze w listopadzie.
Znaleźliśmy wreszcie firmę z Ostrowa Wielkopolskiego,
która podjęła się wykonania tego zadania w tych bardzo
niesprzyjających warunkach. I proszę sobie wyobrazić,
tak się szczęśliwie złożyło, że prace zakończone zostały
na początku lutego, dosłownie ostatni arkusz blachy został położony i wtedy dopiero spadł pierwszy śnieg. Pan
Bóg czuwał nad nami. Nie trzeba było przerywać prac.

– Było, ale miedź wtedy bardzo podrożała. Nie było nas
na to stać. Być może kiedyś pokryjemy dach miedzią, ale
dopiero wtedy, gdy wszystkie inne prace zostaną wykonane. Mamy gwarancję, że ta blacha wystarczy przynajmniej na 25 do 30 lat.
– Kiedy rozpoczęła się budowa plebanii?
– Wcześniej trzeba było uporządkować kwestie prawne.
Parafia św. Faustyny była ustanowiona, ale właścicielem
gruntu była parafia Świętej Rodziny, bo to na jej rzecz
przekazany został teren pod budowę kościoła. Wszystkie prace, jakie były tu wykonywane, wymagały podpisu
ks. Janusza Prejznera. Musieliśmy to w końcu uregulować. Bardzo pomogła nam wtedy pani Jadwiga Kałużyńska, która jest radcą prawnym. Odbyło się przepisanie
własności gruntu na parafię św. Faustyny u notariusza,
a potem w sądzie wpis do ksiąg wieczystych. Prawnie
wszystko zostało zalegalizowane. I wtedy dopiero można
było zająć się kwestią budowy plebanii.

– Tak, to był wspólny projekt kościoła i domu parafialnego jako całości. Ale dom parafialny według pierwotnego
projektu był bardzo duży, bo wtedy, gdy ks. Stanisław Pikul się tym zajmował, nie było jeszcze katechezy w szkołach, dlatego na plebanii miały się mieścić także salki
katechetyczne. Teraz nie ma takich potrzeb, a po drugie
tak duża plebania to niepotrzebne koszty, najpierw budowy, a potem utrzymania. Dlatego zdecydowaliśmy się
na nowy projekt. Wykonywał go ten sam architekt, Zdzisław Mieczkowski. Plebania została inaczej usytuowana, trzeba było jeszcze dopełnić wszelkich formalności
administracyjnych, a w międzyczasie toczyły się dalsze
prace przy budowie kościoła.

– To prawda, a dodatkowo Ksiądz Arcybiskup zwrócił
uwagę na potrzebę wybudowania plebanii. Mieszkaliśmy
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Księdza Marka Dutkowskiego
refleksje po 10 latach
Wiele inicjatyw wychodzi od ludzi.
To oni przychodzą z pomysłami,
a ja tylko stwarzam do tego warunki.
Każda z tych grup coś wnosi.
Szczególnie jestem wdzięczny za
pomoc Radzie Parafialnej, z którą
omawiamy wszystkie ważne sprawy
naszej parafii.

– A czy w projekcie kościoła nie było pokrycia dachu miedzią?

– Czy projekt kościoła uwzględniał też plebanię?

– Kościół był wciąż w budowie, wewnątrz pomalowany, ale
wiele jeszcze było do zrobienia.

„

Temat Roku
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– Jakie to były prace?
– Wykonanie zakrystii, salki na spotkania różnych
grup, klubu młodzieżowego (który niestety później
zalała nam woda), przedsionka kościoła, chóru, klatek
schodowych, położenie instalacji elektrycznej na stro-

Dekada
pie kościoła i w piwnicach, wykonanie oświetlenia wewnętrznego kościoła, nowe witraże z witrażem Jezusa
Miłosiernego i podświetleniem tego witraża, obłożenie
ścian zewnętrznych kościoła cegłą klinkierową oraz
schodów zewnętrznych do kościoła, nowe nagłośnienie
cyfrowe, instalacja odgromowa, alarm, rzutnik multimedialny, zegary na wieży i instalacja kurantów, nowa
posadzka granitowa i podesty drewniane pod ławkami,
nowy ołtarz i ambonka, wybudowanie domu parafialnego i ostatnie prace tzw. małej architektury z parkingiem
dla pojazdów. Wiele było prac niewidocznych na pierwszy rzut oka, ale koniecznych. Powoli, powoli, każdego
roku coś przybywało. Pierwsi wikarzy, ks. Grzegorz i ks.
Norbert, zdążyli pod koniec pięcioletniej posługi w naszej parafii zamieszkać w nowo wybudowanej plebanii.
To wszystko jest zarejestrowane w poprzednich folderach.
– Budowa i wykończenie kościoła chyba zmierza do końca. Co
dziś jeszcze zostało do wykonania?
– Czeka nas wiele prac wewnątrz, cała wieża jest niewykończona. Na wieży są cztery salki, bardzo ładne. Trzeba
je wykończyć i wyposażyć, zrobić klatkę schodową, otynkować, poprowadzić przewody elektryczne, zainstalować
oświetlenie. Piwnice są jeszcze „nieruszone”. I koniecznie
trzeba wyremontować tę salkę, którą nam zalała powódź.
Prac do wykonania jest jeszcze bardzo, bardzo dużo.

– Ale kościół wypiękniał, aż nie chce się wierzyć, że w tak
krótkim czasie tyle udało się zrobić. A jednocześnie – co nieczęsto się zdarza – nie odbywało się to kosztem życia duchowego parafii.
– Myślę, że tak. Trzeba za to podziękować parafianom.
Te wszystkie prace zostały wykonane dzięki ich ofiarności. My nie mamy żadnych dotacji, a jednocześnie płacimy wszystkie podatki i do kurii, i do państwa. Nie korzystamy z żadnych ulg.
– W pracach remontowo-wykończeniowych pomaga grupa Czeladników Świętego Józefa. Godne podziwu jest ich
zaangażowanie i umiejętności, a wykonują to wszystko za
darmo.
– Tak, jestem bardzo wdzięczny Czeladnikom za ich pracę na rzecz naszego kościoła, ale chciałbym zaakcentować wkład wszystkich grup parafialnych w życie naszej
parafii i bardzo im wszystkim podziękować. Grupie Bożego Miłosierdzia za codzienną Koronkę do Miłosierdzia
Bożego, Wspólnocie Żywego Różańca – najliczniejszej
grupie modlitewnej – za codzienny różaniec w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego i wiele inicjatyw (wykonanie i rozprowadzanie palm, wianków, kredy i kadzidła, wszelkie prace porządkowe w kościele), Stowarzyszeniu Krwi Chrystusa i Apostolstwu Dobrej Śmierci za
cotygodniową modlitwę i organizacje pielgrzymek, Akcji

Prezentacja grup parafialnych
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Katolickiej za coroczne przygotowanie komentarzy do
liturgii Wielkiego Tygodnia. Największy liczebny wzrost
odnotował Ruch Domowego Kościoła – działają już cztery
kręgi. To bardzo cenne, są to młode małżeństwa, rodziny
z dziećmi, dwójką, trójką. To są rodziny, które zawsze są
w kościele, oni swoją postawą ewangelizują, ludzie się na
nich patrzą, oni dają przykład. To jest kontynuacja oazy
młodzieżowej według pomysłu ks. Franciszka Blachnickiego. Cenną jest też Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej.
Początkowo, gdy państwo Urygowie tworzyli tę grupę,
było w niej kilka osób. Teraz przychodzi kilkanaście. Każda grupa zgodnie ze swoim charyzmatem chwali Boga
i buduje nasz kościół.

chciałoby być ministrantem, tylko rodzice się nie zgadzają, czy to z powodu różnych zajęć pozalekcyjnych, czy też
z obawy posłania samego dziecka przez ruchliwą ulicę.
Chcielibyśmy, aby chłopcy zapisywali się na ministranturę po I Komunii Świętej. Dlatego chcę, aby do Komunii Świętej i do bierzmowania przygotowywał ksiądz, bo
właśnie w ten sposób możemy tych chłopców do służby
liturgicznej zapraszać.

– W niektórych parafiach byli ministranci seniorzy, w
mojej rodzinnej też. U nas zawsze do Mszy św. służył pan
Stefan Kogut, nasz kościelny (tutaj chciałbym bardzo podziękować Panom Stefanowi, Henrykowi i Michałowi za
ich posługę). Kiedyś poprosiliśmy, aby ci panowie, którzy
kiedyś byli w służbie liturgicznej, przyszli na spotkanie.
Zjawiło się ich dwunastu. I tak to się zaczęło. Ministranci
seniorzy służą na Mszy św. o godz. 10.00. Wśród nich są
też nadzwyczajni szafarze.
– Czy u nas wciąż chłopcy zgłaszają się do służby liturgicznej? Bo brak ministrantów zazwyczaj zwiastuje kryzys w
kościele. Chyba nam to nie grozi.
– Mogłoby ich być więcej. Ksiądz Pikul mówił mi kiedyś,
że w parafii Świętej Rodziny było około 200 ministrantów. Wprawdzie to była większa parafia, licząca 25 tys.
osób, ale ta liczba była imponująca. Teraz i parafia jest
mniejsza, i dzieci jest mniej. Ale zdarza się też, że dziecko
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Nadzwyczajni szafarze
Komunii Świętej

– Mamy jeszcze chór parafialny, który coraz ładniej śpiewa.
– Prowadzi go pan Staś, organista. W opiekę nad chórem
zaangażował się ostatnio ks. Igor. Podczas spotkania z
okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, widziałem, że panie śpiewające w chórze są bardzo
zadowolone. Bo to także forma spędzenia ze sobą czasu. Dzięki Bogu mamy jeszcze scholę dziecięcą, do której
włączają się też rodzice z kręgów Domowego Kościoła,
i scholę młodzieżową. Witkowi Świątkowskiemu, który
ją z takim zaangażowaniem prowadzi, zawdzięczamy, że
stale się ona rozwija. Ci młodzi ludzie wyszukują pieśni,
uczą się ich, śpiewają z podziałem na głosy, słyszę to czasem podczas prób na plebanii.
– Tych różnorodnych inicjatyw jest bardzo dużo. Ksiądz to
inicjuje?

– Nie brak też w naszej parafii ministrantów, są także ministranci seniorzy.
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– Nie wszystko, wiele inicjatyw wychodzi od ludzi. To
oni przychodzą z pomysłami, a ja tylko stwarzam do
tego warunki. Każda z tych grup coś wnosi. Szczególnie
jestem wdzięczny za pomoc Radzie Parafialnej, z którą
omawiamy wszystkie ważne sprawy naszej parafii.
– Widać życie duchowe w kościele kwitnie.
– Dzięki Bogu. Nawet frekwencja jest, jak na Wrocław,
stosunkowo niezła, około 30 procent. Ale powoli nas
ubywa. Dwukrotnie więcej ludzi umiera niż się rodzi.
Mamy rocznie około stu pogrzebów i tylko pięćdziesiąt
chrztów, z tego kilkanaście dzieci z zagranicy, których
rodzice wyjechali, a dziadkowie mieszkają w tej parafii.
– Jakie ma Ksiądz plany na przyszłość, na następną dekadę?
– Będzie jak Pan Bóg pozwoli. A plany? Chciałbym przede
wszystkim doprowadzić do konsekracji kościoła. Myślę,
że dobrze byłoby w roku 2017, w dwudziestą rocznicę
rozpoczęcia budowy. Wtedy już bylibyśmy do tego przygotowani.
– Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!
Rozmawiała Małgorzata Wanke-Jakubowska

Pomocnicy

prezbiterów i diakonów
Widzimy ich przy ołtarzu
w białych albach, jak rozdają
wiernym Komunię św.
Nadzwyczajni szafarze.
Kim są i co ich skłoniło
do podjęcia tej posługi?
Czym jest niesienie wiernym
Chrystusa Eucharystycznego?
Nadzwyczajni szafarze podlegają Archidiecezjalnej
Komisji Liturgicznej, która zajmuje się ich przygotowaniem, formacją i sprawuje nad nimi opiekę duszpasterską. Są świeckimi pomocnikami szafarzy zwyczajnych,
czyli biskupów, prezbiterów i diakonów. Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ustanowiona została
instrukcją Stolicy Apostolskiej Immensae caritatis z 29
stycznia 1973 roku w ramach posoborowej odnowy liturgii. Konferencja Episkopatu Polski 2 maja 1990 roku
„określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w
Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.” W archidiecezji wrocławskiej instrukcję w sprawie formacji i sposobu
wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zatwierdził 22 czerwca 1991 roku ówczesny metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz. Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. mogą pełnić
mężczyźni, a także siostry zakonne i niewiasty życia
konsekrowanego.

Milleniusz Nowak (na zdjęciu powyżej) – żonaty, ma
troje dzieci, pracuje na Politechnice Wrocławskiej,
od 2006 roku nadzwyczajny szafarz Komunii św.,
od 17 lat we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.

Możliwość bardzo szczególnej adoracji
Dziś już świętej pamięci prof. Józef Łukaszewicz, gdy
tylko dowiedział się, że świeccy mogą udzielać Komunii
św., zgłosił razem ze swoją żoną Danutą gotowość podjęcia funkcji szafarza. „Skoro sami potrzebujemy Eucharystii,
a wraz z upływem lat coraz trudniej nam będzie chodzić na
Msze św. do kościoła (zwłaszcza w dni powszednie) – zapisał we wspomnieniach, wydanych w 2004 roku – więc
choćby jedno z nas będzie na chodzie, to drugie chore będzie mogło otrzymać Ciało Pańskie w domu. Niestety nasze
oczekiwania mogły być spełnione tylko połowicznie.” 25 listopada 1995 roku prof. Józef Łukaszewicz wraz z innymi
120 osobami został powołany na nadzwyczajnego szafarza.
Miał wówczas 68 lat. Pełnił tę posługę aż do końca, czyli do
26 sierpnia 2013 roku, kiedy odszedł do Pana. W parafii św.
Faustyny przez ponad 10 lat.
„Moja decyzja zgłoszenia się na szafarza była początkowo trochę egoistyczna (zaopatrzenie najbliższych), toteż pewną niespodzianką było to, że dostałem propozycję
służenia pomocą przy rozdawaniu Eucharystii na Mszy
św. o godz. 9.30 (w parafii Św. Rodziny) w każdą niedzielę
i święto oraz wręczono mi bursę i adresy trzech osób chorych lub samotnych, którym po Mszy św. mam zanieść Komunię św. do domu. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie,
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fot. Romuald Siepsiak

Komunii św. osobom chorym, które nie są w stanie osobiście przychodzić do kościoła. Po ośmiu latach od udzielonej
przez ks. abp. Mariana Gołębiewskiego misji, dostrzegam
także wiele wewnętrznej radości, jaką przynosi ta służba,
umacnia pokorę i miłość do Pana Boga, do Eucharystii, do
Pisma Świętego, do Kościoła i do ludzi. Ważnym dla mnie
osobiście doświadczeniem jest także świadectwo wiary
chorych, nierzadko także ich rodzin, do których zanosiłem
i zanoszę Komunię św. Ich wiara i nadzieja (nawet w okresie bardzo ciężkim), ich oczekiwanie na Pana Jezusa, który
przychodzi w Komunii Świętej…

śp. prof. Józef Łukaszewicz (1927–2013)
matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
(1981–1982), był m.in. założycielem
wrocławskiego KIK, członkiem Prymasowskiej
Rady Społecznej i Arcybiskupiego Komitetu
Charytatywnego we Wrocławiu, związany ze
Świecką Wspólnotą Karola de Foucauld był
uczestnikiem i animatorem spotkań w kraju
i zagranicą, także inicjatorem i animatorem wraz
żoną Danutą ruchu Spotkań Małżeńskich; przez
prawie 18 lat nadzwyczajny szafarz Komunii św.
że ta posługa jest dość absorbująca – wspominał śp. Profesor. „Ale – wyznał – pełnieniu obowiązków nadzwyczajnego szafarza towarzyszy także radość i wielkie przeżycie
zupełnie nowego kontaktu z Bogiem i ludźmi. Niosąc Pana
Jezusa ulicami miasta do ludzi, którzy na Niego czekają,
mam możliwość bardzo szczególnej adoracji Najświętszego
Sakramentu. W modlitwie na ulicy polecam Bogu moich
podopiecznych, mijanych przechodniów, parafię i miasto,
nasz kraj i cały świat z wszystkimi jego trudnymi problemami. Uwielbiam także Boga za Jego obecność wśród nas i za
bezgraniczną miłość, którą tak umiłował świat.”

Pokorna służba i niezasłużona łaska
Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać (Łk 17, 10b) – te słowa Pana Jezusa z
Ewangelii wg św. Łukasza oddają sedno mojej odpowiedzi
na pytanie, czym jest posługa nadzwyczajnego szafarza
Komunii św. – podkreśla dr Milleniusz Nowak. – Wykonywanie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. jest
dla mnie przede wszystkim pokorną służbą i niezasłużoną
łaską w zanoszeniu (lub pomaganiu kapłanom w rozdzielaniu Komunii św., gdy jest to uzasadnione licznym udziałem
wiernych w Eucharystii lub innymi przewidzianymi w przepisach liturgicznych sytuacjami) każdemu człowiekowi najcenniejszego Daru, jakim jest Pan Jezus Zmartwychwstały
w Komunii św. Polega ona przede wszystkim na zanoszeniu

Na pytanie, co go skłoniło do podjęcia tej posługi, pan
Milleniusz odpowiada, że nie było mu łatwo przyjąć propozycji udziału w kursie przygotowawczym do tej posługi. – Złożyło się na to przede wszystkim poczucie własnej
niegodności i grzeszności – przyznaje. – Z drugiej jednak
strony było we mnie osobiste doświadczenie miłości Bożej i
służby w kościele, ufność Kościołowi, doświadczenie wspólnoty w ruchu Odnowy w Duchu Świętym, a także świadomość tego, że świeckie osoby już w pierwotnym Kościele
także zanosiły Komunię św. chorym i więźniom. Duże znaczenie miała dla mnie pozytywna reakcja mojej żony. Ostatecznie przeważyło poruszenie serca, gdy myślałem o chorych ludziach w domach lub szpitalach, którzy czekają na
możliwość przyjęcia Pana Jezusa w Komunii św., a niestety
nie mogą osobiście przyjść do kościoła.

To przede wszystkim dar
Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. traktuję przede wszystkim jako dar – mówi z kolei Paweł
Szajner. – Chociaż w pewnym sensie to służba innym –
dodaje – bliskość Eucharystycznej postaci Chrystusa jest
dla mnie źródłem wielu łask. I może zabrzmi to mało
oryginalnie, ale moje życie zmieniło się odkąd zostałem
szafarzem Komunii Świętej.
Posługa ta jest dla mnie również formą świadectwa,
jakie daję moim dorastającym dzieciom. Mam nadzieję,
że dzięki temu kiedyś będą również gotowi w taki czy
inny sposób służyć Kościołowi.
Chociaż inicjatorem był ksiądz Proboszcz, to widzę w
tym działanie Ducha Świętego. To On mnie powołał do
tej służby i tym właśnie staram się w niej kierować. Decyzję podjęliśmy wspólnie z żoną, przekonani, że będzie
ona miała wpływ na całą naszą rodzinę.

Niegodne narzędzie intymnej relacji
z Chrystusem
Mając doświadczenie własnych słabości i grzechów,
wprawia mnie w zdumienie widok faktów mojego życia, w
których objawia się wielkie miłosierdzie Boga – Jednym z
nich jest z pewnością wezwanie do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej – wyznaje Maciej
Tobjasz. – Już samo uczestnictwo w Eucharystii jest niesamowitym doświadczeniem szczególnej relacji Boga do człowieka. Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie...
relacja ta w sposób intymny wyraża się podczas przyjęcia
Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Poprzez posługę nadzwy-
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czajnego szafarza staję się niegodnym narzędziem nawiązania tej intymnej relacji przez przyjmujących Chrystusa w
Komunii Świętej. Doświadczenie to uświadamia mi z całą
wyrazistością ogromną miłość Boga, który nie gorszy się
nami, któremu zależy na każdym człowieku. Zmienia to w
sposób zasadniczy optykę moich relacji z drugim człowiekiem, szczególnie w rodzinie – ocenia.
Decyzja o podjęciu służby wynikała – jak twierdzi –
przede wszystkim z doświadczenia przeżywania Kościoła
jako wspólnoty braci i sióstr, którym Bóg objawia się w konkretnych wydarzeniach życia. – Kościół, którego doświadczam, jest żywy, a doświadczenie obecności i działania Boga
nie jest oderwane od życia, od tego co myślimy, mówimy,
jakie są nasze przekonania i czyny – mówi pan Maciej. – To
doświadczenie jest mi dane przeżywać w sposób szczególny we wspólnocie Drogi Neokatechumenalnej, gdzie wciąż
na nowo odkrywam znaczenie wyznania wiary w Kościół
zawartego w Credo, zwłaszcza jego przymiotu związanego
z powszechnym wezwaniem do świętości. To doświadczenie żywego Kościoła pozwoliło mi być otwartym i przyjąć
posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, zgodnie z potrzebami naszej parafii, wyrażonymi przez Księdza
Proboszcza. W każdej wspólnocie istnieje bowiem potrzeba podejmowania konkretnych działań, zgodnie z tym co
mówi Pismo Święte: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego
we wszystkich (1 Kor 12, 4-6).

Paweł Szajner – lekarz rodzinny, żonaty (żona
Iwona), ma troje dzieci (Adam – w służbie
liturgicznej, Hanna i Jan), od marca 2013 r.
nadzwyczajny szafarz Komunii św., od 11 lat
we wspólnocie Domowego Kościoła.

Możliwość przeżywania Mszy św. blisko
ołtarza
Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
jest dla mnie okazją do pomocy księżom w ich pracy duszpasterskiej i do czynnego włączenia się w życie parafii –
mówi najmłodszy z szafarzy Kamil Durkiewicz. – Jest także korzyścią dla mnie, bo dzięki temu mogę każdą Mszę
Św. przeżywać bardzo blisko ołtarza.
O podjęciu się tej posługi zadecydowały względy praktyczne. – Wspólnota „Droga”, do której należę spotyka się
na placu Katedralnym 4. Często zdarzało się, że tuż po naszej Mszy św. była kolejna dla innej wspólnoty i żeby nie
przedłużać, duszpasterz „Drogi” ks. Rajmund Pietkiewicz
poprosił mnie, żebym został szafarzem Komunii Świętej
i pomagał mu podczas Eucharystii – wyjaśnia pan Kamil.

Kamil Durkiewicz – żonaty, jedno dziecko,
drugie w drodze, pracuje w branży programów
komputerowych, od niespełna dwóch lat
szafarz Komunii Świętej, wychowany nie tylko
przez rodziców, ale też przez ks. Stanisława
Orzechowskiego.

Posługa wobec chorych
W parafii pw. św. Faustyny księża odwiedzają chorych
z posługą sakramentalną w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ale nie wszyscy wiedzą, że Komunię św. można przyjąć
we własnym domu częściej. Chodzi o sytuacje, w których
choroba lub inna obiektywna przeszkoda, np. podeszły
wiek czy niepełnosprawność, uniemożliwia uczestnictwo
we Mszy św. Po zgłoszeniu księdzu w kancelarii parafialnej
lub zakrystii takiej potrzeby, uzgadnia się z nadzwyczajnym
szafarzem dni, w których udzieli on choremu Komunii św.
Może to być jedna do trzech niedziel w miesiącu.
Małgorzata Wanke-Jakubowska

Maciej Tobjasz – żonaty od 23 lat, ma troje
dzieci, pracownik administracji geodezyjnej,
od 23 lat związany ze wspólnotą Drogi
Neokatechumenalnej, od 2013 r. nadzwyczajny
szafarz Komunii św.
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Domowy Kościół

Małżeństwo

i Bóg

Jak to połączyć?
Uśmiechnięci rodzice z dziećmi
gdzieś na górskim szlaku –
to wcale nie musi być tylko
obrazek reklamowy w gazecie.
Rodzina dla wielu jest realnym
pomysłem na święte życie.
– Głęboko wierzymy, że udane życie rodzinne jest
wielkim darem od Boga, o który musimy jednak odpowiednio zadbać – uważają Iwona i Paweł, małżeństwo z
12-letnimstażem i trójką dzieci. Obydwoje działali w różnych duszpasterstwach, po ślubie okazało się, że brakuje
im wspólnoty przeznaczonej naprawdę dla nich – małżonków. – Nie chcieliśmy, żeby nasze spotkanie z Bogiem ograniczyło się tylko do niedzielnej mszy św., a tak
zaczęło to wyglądać, przez intensywną pracę i codzienne
obowiązki. Trafili do Domowego Kościoła – wspólnoty
rodzin, w której doświadczyli mocy sakramentu małżeństwa. Bóg stał się dla nich spoiwem i celem uświęcania
siebie nawzajem.
Podobne odczucia mają też inni, którzy zetknęli się z
tą wspólnotą zakorzenioną w Ruchu Światło-Życie. – Podczas systematycznych spotkań formacyjnych pogłębiliśmy
relację z żywym Bogiem. Odnowiliśmy więź duchową między sobą – mówią Małgorzata i Adam, małżonkowie od
25 lat. –Tam też otrzymujemy odpowiedzi na pytanie, jak
praktycznie i konkretnie integrować wiarę z życiem na co
dzień w wymiarze osobistym, zawodowym i społecznym.

Ania i Darek do Domowego Kościoła należą od ponad
5 lat. - Nauczyliśmy się rozmawiać ze sobą w spokoju, bez
oceniania, gniewania się. Nauczyliśmy się modlić z naszymi dziećmi. Czytamy Pismo Święte, żeby poznać Boga.
Jeździmy na rekolekcje, ponieważ nas wzmacniają, przybliżają do Chrystusa, a także dają upragniony odpoczynek
od codziennego zabiegania.
Małżeństwa zgodnie podkreślają, że dzięki Domowemu Kościołowi zyskały jeszcze coś bardzo ważnego - cenne
przyjaźnie. - Spotkaliśmy ludzi, którzy wyznają te same
wartości, myślą podobnie i którym zależy na religijnym
wychowywaniu dzieci – mówi Marysia i Krzysiek (11-lat
małżeństwa, trójka dzieci). Podczas comiesięcznych spotkań formacyjnych nie tylko się modlą i czytają Pismo św.,
ale też dzielą troskami i radościami codziennego życia. –
To ogromne wsparcie, zwłaszcza w trudnych sytuacjach,
których niestety nie brakuje – dodają Iwona i Paweł.

W parafii św. Faustyny istnieją cztery
kręgi. Pierwszy powstał w 2004 roku,
najmłodszy - w październiku tego roku.
Kręgami opiekują się: ks. Marusz Sobkowiak
i ks. Igor Urban. W trzecią niedzielę miesiąca
rodziny Domowego Kościoła spotykają się na
wspólnej Eucharystii o godzinie 11.

Ks. Igor Urban, moderator jednego z kręgów Domowego Kościoła: – Według statystyk najbardziej trwałe małżeństwa to te, w których małżonkowie razem się modlą.
Modlitwa to najbardziej intymna sfera człowieka. Małżonkowie, którzy razem się modlą, osiągają pełną jedność
duchowo- fizyczną.
Zdaniem księdza Domowy Kościół jest drogą, która
uczy pełniejszego zjednoczenia i dialogu otwartego serca.
– Ruch Światło-Życie podpowiada, jak prowadzić szczerą
rozmowę, aby zapobiec kryzysom, wypaleniu i oddaleniu
od siebie – dodaje kapłan.
Iwona Szajner

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Pierwsze kręgi rodzin powstały w latach 70. Krąg tworzy kilka małżeństw (od 4 do 7), spotykają się one
raz w miesiącu, żeby wspólnie wzrastać w wierze. Za pracę formacyjną kręgu odpowiedzialne jest jedno
z małżeństw tzw. para animatorska. Kręgiem opiekuje się kapłan, który służy wsparciem i pomocą duchową.

Kręgi rodzin kilku parafii tworzą rejon. DK parafii św. Faustyny należy do Rejonu I
– Wielka Wyspa. Obejmuje on łącznie 12 kręgów z parafii: Świętej Rodziny, Świętej
Faustyny, Matki Bożej Pocieszenia, Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej
i Najświętszego Serca Jezusowego. Para animatorska, odpowiedzialna za
działalność rejonu to Małgorzata i Adam Baltynowie.
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Schola dziecięca

Wyśpiewana

modlitwa
Nie wyobrażam sobie życia
bez muzyki – mówi Marysia
Jurczyk, która w parafii
św. Faustyny prowadzi scholę
dziecięcą. Według niej śpiew
podczas Mszy św. nie ma być
popisem talentów, ale ma
pomagać innym się modlić.

Czy muzyka pomaga ci się modlić?

No nie wiem… czy radośnie czy poważnie, czy tradycyjnie czy z gitarą, jakoś słabo wychodzi włączanie się ludzi
w śpiew. Nie wiem, dlaczego tak jest… Nawet części stałe mszy, typu „Chwała na wysokości Bogu” czy „Święty,
święty” są raczej mruczane pod nosem niż śpiewane prosto z serca. Szkoda, bo mogłyby się trząść szyby w oknach!

Udaje się?
Powiem tak, coś się zmienia. Staram się wybierać pieśni,
które łatwo wpadają w ucho, których w miarę szybko
można się nauczyć, z poruszającym tekstem. Cieszę się,
że dzieci przychodzą na próby i śpiewają pełnym głosem.
Fajnie patrzeć, jaką radość im to sprawia. Marzy mi się,
żeby nasza schola była jeszcze liczniejsza.
Trudno jest opanować taką gromadkę?
Mam doświadczenie w prowadzeniu scholii młodzieżowej. Z dziećmi jest zupełnie inaczej, przede wszystkim
nie można być zbyt wymagającym, jeżeli chodzi o np.
czystość brzmienia. Aczkolwiek ćwiczymy i jest naprawdę dużo lepiej. Problemem jest to, że dzieci, zwłaszcza te
młodsze, mają trudność ze skupieniem uwagi na dłużej,
żeby np. podczas mszy nie gadać, uważać, co się dzieje
dookoła. Zdarzają się też przepychanki albo rozmawianie w trakcie śpiewania. Powtarzam im, że jako schola są
na widoku i powinni dawać dobry przykład.

Jak najbardziej! Ale może nie każdy do mikrofonu
(śmiech). Dzieci bardzo szybko wszystko chwytają. Na

Oj, bardzo ubogi. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki,
bez śpiewania, bez grania na gitarze. W naszym domu prawie ciągle czegoś słuchamy, w samochodzie też coś nam
musi grać. Cieszę się także ogromnie z bogactwa muzyki
chrześcijańskiej. Bo oprócz fajnych brzmień i rytmów, docierają do człowieka jeszcze piękne, mądre treści. Czasem
jednak, jak każdy, potrzebuję ciszy.

Może wtedy ludzie by chętniej śpiewali?

salki nad zakrystią), a dzieci raczej same nie przyjdą…
No i trzeba wcześniej wstać, więc jest to jakiś wysiłek.
Ale co za radość potem! Na niedzielnych mszach o godzinie 11 staramy się zachęcać do śpiewania nie tylko dzieci,
ale też dorosłych. Mam takie doświadczenie, że muzyka
może przyciągnąć ludzi do kościoła, do żywej wiary. Myślę, że to też jest jakiś mój sposób na ewangelizowanie.

Każdy może śpiewać?

Jaki dla ciebie byłby świat bez muzyki?

Oczywiście. Niestety mimowolnie zwracam uwagę na to,
co i jak się śpiewa w kościele. I przyznam, że niekiedy
jednak przeszkadza mi modlić się to, jak ktoś prowadzący śpiew – organista czy zespół – fałszuje albo gubi rytm.
Nie rozumiem też , dlaczego w polskich kościołach śpiew
jest taki poważny, a nawet smutny. Muzyka w kościele
powinna być radosna!
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(śmiech) I tu nie chodzi o popisy wokalne, ale o modlitwę
śpiewem. Może nie wszyscy mają świadomość, że jak mówił św. Augustyn „Kto śpiewa, ten się dwa razy modli”.
Dzieci chyba nie trzeba specjalnie namawiać do śpiewania?
Różnie z tym bywa. Przykład idzie z góry, jak dzieci
w kościele widzą, że ich rodzice nie śpiewają, to same też
pewnie nie będą chciały. Poza tym, żeby śpiewać w scholii trzeba przychodzić na próby (w niedzielę na 10:10 do
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próby przychodzą też maluchy, które nie znają nut, nie
potrafią jeszcze czytać. I okazuje się, że to wcale nie jest
potrzebne. Ważne, żeby chcieć i mieć chociaż trochę predyspozycje w kierunku muzyki. Zawsze próbę zaczynamy
od modlitwy, w której prosimy Pana Boga o to, żebyśmy
mieli dobre motywacje do tego, co robimy, żebyśmy nie
chcieli koncertować, ale służyć – pomagać innym w modlitwie, w otwieraniu się na Pana Boga. Pieśni powinny
komponować się z czytaniami z danego dnia. Śpiew ma
być dopełnieniem tego, co dzieje się podczas mszy. Próbuję zachęcać dzieci, żeby myślały o tym, co śpiewają,
żeby się tym swoim śpiewaniem modliły. Szkoda, że u
nas te msze przedpołudniowe odprawiane są jedna zaraz po drugiej, bo nawet nie ma zbytnio czasu na dłuższe
uwielbienie po Komunii św. Brakuje tej chwili nie tylko
na śpiewanie, ale też na modlitwę w ciszy.
Rozmawiała: Iwona Szajner

Marysia Jurczyk – żona Krzyśka, mama Julli, Zuzi
i Ani. Od wielu lat zaangażowana w działalność Domowego Kościoła, w czasach studenckich prowadziła
scholę młodzieżową w parafii św. Rodziny. Z wykształcenia pedagog, ukończyła także szkołę muzyczną I st.
w klasie fortepianu. Uczestniczyła w warsztatach
muzyczno-liturgicznych organizowanych przez Piotra Płechę – muzyka chrześcijańskiego i lidera uwielbienia. Z nurtu muzyki chrześcijańskiej poleca m.in.
dzieciom Arkę Noego (szczególnie ostatnią płytę
–„Petarda”), ale też TGD, Deus Meus, Maleo Reggae
Rockers, ks. Kubę Bartczaka (kolegę z podstawówki),
Mate.O, 2 Tm, 2,3, 40+30/70 czy Luxtorpedę.
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Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej

Zaproszenie
dla każdego
To najmłodsza grupa parafii
św. Faustyny we Wrocławiu,
powstała niedawno, a na jej
spotkania przychodzi już
kilkanaście osób.

O to, czym zajmuje się grupa, pytam inicjatorów, państwa
Annę i Adama Urygów.
– Zachętę do wstępowania na drogę modlitwy kontemplacyjnej święci naszego Kościoła przekazują od wieków
– wyjaśniają. – Nasze spotkania zawierają stałe elementy, a całość tej formy w tradycji Kościoła zwie się Lectio
Divina. Spotykamy się zatem, aby wspólnie czytać i rozważać Słowo (Ewangelię z danego dnia) i dzieła wielkich
(żyjących dawniej i obecnie, teraz jest to Evangelium
Gaudii papieża Franciszka), podzielić się tym, co one do
nas mówią, jak nas poruszają i jak działają w naszym
życiu. Wypowiedzieć słowa modlitwy, która rodzi się z
tego czytania i dzielenia, a nade wszystko, aby praktykować modlitwę kontemplacyjną, tj. dążyć tu na ziemi do
zjednoczenia z Bogiem poprzez zanurzenie się w Jego
Świętej Obecności, w Nim, który żyje w każdym z nas – w
ciszy.
Kto przychodzi na spotkania grupy?
– Wywodzimy się z różnych wspólnot i parafii, różnie
nas Pan prowadził i prowadzi, dawno się Bóg o nas upomniał i wzbudził w nas pragnienie zakosztowania swojego bezmiaru w braku słów, obrazów, myśli. Są w śród

nas osoby, które na spotkania przychodzą co tydzień, ale
i takie, które odwiedzają nas raz na jakiś czas. Od ponad
roku jest z nami siostra Joanna – karmelitanka (Gabriela
Kasek, która urodziła się i wychowała na wrocławskim
Biskupinie), obecnie ze względu na sytuację rodzinną
poza swoją wspólnotą. Jej obecność i przewodnictwo na
spotkaniach jest wielką radością i pomocą.
Czy to jedyna taka grupa we Wrocławiu?
– Jesteśmy jedną z dwóch wrocławskich, a wielu spotykających się w Polsce grup, których listę można znaleźć
na stronie internetowej www.przyjacielemm.pl. Prócz
czwartkowych spotkań, raz na dwa, trzy miesiące wspólnie z grupą z parafii św. Augustyna organizujemy dzień
skupienia, którego tematyka wynika z naszych bieżących
potrzeb, wątpliwości i pytań.
Aby przybliżyć modlitwę kontemplacyjną, której
chcemy być wierni, pozwolimy sobie za zgodą autora
Marcina Gajdy, zacytować obszerne fragmenty broszurki
jego autorstwa pt. „Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej”?
Prawdą jest, że im więcej chcemy mówić o modlitwie,
tym bardziej narażamy się na to, że powiemy źle, ponieważ życie wewnętrzne człowieka jest tajemnicą spotkania z Nieskończonym Bogiem, więc jak mówić o czymś,
co jest z natury swojej osobiste i wyjątkowe? Słowa tylko
komplikują tę niewyrażalną rzeczywistość (….)
A jednak powinniśmy mówić o modlitwie, dzielić
się jej doświadczeniem, a także modlić się we wspólnocie. Tradycja katolicka wyodrębnia pewne wspólne dla
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wszystkich etapy życia wewnętrznego. Powinniśmy czerpać z doświadczenia tych, którzy nas poprzedzali (…) aby
wiedzieć, dokąd mamy iść (….) oraz po to, by uniknąć
pułapek, które nieprzyjaciel modlitwy zastawił na naszej
drodze. (….)
Wszyscy poważni i powszechnie uznani w Kościele
mistrzowie życia wewnętrznego są zgodni odnośnie do
spraw najważniejszych:
1. Nawet jeśli człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, to sam fakt, że się modli, jest już owocem działania
darmowej łaski w jego wnętrzu: to Bóg pierwszy szuka
i wzywa człowieka. W modlitwie wierny Bóg zawsze wychodzi pierwszy z miłością do człowieka; zwrócenie się
człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. Człowiek
nie szukałby Boga, gdyby Ten wcześniej go nie odnalazł
jako pierwszy.
2. Celem chrześcijańskiego życia modlitwy jest zjednoczenie z Bogiem (kontemplacja wlana tajemnic wiary) i do tego zjednoczenia człowiek dochodzi poprzez
wierne praktykowanie modlitwy oraz ascezę. Każdy
chrześcijanin jest powołany do zjednoczenia przebóstwiającego – jest to powszechne powołanie każdego,
kto chce słuchać nauki Chrystusa. (….)
3. Owocem autentycznego życia modlitwy jest miłość Boga, która jest nierozdzielna od miłości bliźniego
(a także od miłości samego siebie).
4. Życie wewnętrzne ma swoją dynamikę i podlega
rozwojowi. Jeśli człowiek podejmuje wiernie łaskę modlitwy będzie ona rozwijać się w dwóch okresach:
przedkontemplacyjnym, który jest niezbędnym przygotowaniem i w okresie kontemplacyjnym, który jest niejako docelowym sposobem obcowania z Bogiem (który
to „sposób” zostanie przeniesiony w wieczność).
5. Zły duch robi wszystko, aby w ogóle nie byli
świadomi swego powołania albo by uznali się za niegodnych lub zbyt słabych, by do zjednoczenia dążyć.
Wysłuchała: Małgorzata Wanke-Jakubowska
Zapraszamy na spotkania Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej. Można pojawić się co tydzień albo tylko
od czasu do czasu, albo zajrzeć na spotkanie jednorazowo – z ciekawości.
Grupy modlitwy kontemplacyjnej spotykają się,
aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy
uczestników. Przebieg spotkania jest bardzo prosty
i ma tradycyjna formę:
• lectio (czytanie),
• meditatio (rozważanie),
• oratio (moment dzielenia się Słowem),
• contemplatio (modlitwa kontemplacyjna).
W czasie spotkania czytane są także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.
Spotkania modlitewne są otwarte dla wszystkich,
którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe poprzez
praktykowanie modlitwy wewnętrznej zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego (św. Jan od Krzyża,
św. Teresa z Avila, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św.
Franciszek z Asyżu)
Spotkania odbywają się w każdy czwartek, około
godz. 18.30 (po Mszy św.) na plebanii.
Kontakt – 609 500 254

Ikona symboliczna Chrystus Święta Cisza
Przy niej spotykają się członkowie Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej.
„Jej obecność potrafi zapełnić pustkę i samotność i również w tym sensie Ikona jest źródłem łaski. Gdy zaczyna szukać ciszy pośród zgiełku
miasta i własnych myśli, znajdzie ją właśnie tam, w łagodnej twarzy
Jezusa. Czy więc patrząc na nią nie odnosimy wrażenia, że tak jak kiedyś przyszła do pustelników, dziś przychodzi również do tych, którzy
trwają przed Obliczem Pana w Medytacji? Przebywanie w jej towarzystwie, trwanie przed nią przynosi pokój i rozjaśnia myśli, przywracając
nam siebie samych prowadzi do Boga. ”
Maksym Kapalski
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•

•

w uroczystość Bożego Ciała gościliśmy abp. Dieudonne Nzapalainga z Republiki Środkowoafrykańskiej, który po Mszy św. wygłosił wykład „Prześladowanie i dyskryminacja chrześcijan. Męczennicy
wiary”,
w uroczystość odpustową gościliśmy bp. Ignacego
Deca, biskupa świdnickiego.

2. Grupy modlitewne i stowarzyszenia
działające w parafii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprawozdanie
z życia Parafii św. Faustyny w 2014 r.

•
•
•

Odprawiliśmy ponad 1600 Mszy św.,
rozdano ok. 160 000 Komunii św.,
sakrament chrztu św. przyjęło 50 dzieci,
do I Komunii św. przystąpiło 50 dzieci,
sakrament bierzmowania przyjęły 42 osoby,
sakrament małżeństwa zawarło 14 par,
zmarło 78 parafian,
do ponad 50 osób starszych i chorych udają się
kapłani w pierwsze soboty miesiąca z posługą
sakramentalną,
rekolekcje wielkopostne przeprowadził ks. Aleksander Radecki,
rekolekcje adwentowe głosił ks. Grzegorz Michalski,
zorganizowano pielgrzymki do Częstochowy, Górki
Klasztornej, Lichenia, Kalisza, Wieliczki, Krakowa
– Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej,

•

•
•
•

wykonanie
– drogi procesyjnej wokół kościoła,
– parkingu,
– ogrodu,
zamówienie szafy na ornaty i bieliznę ołtarzową,
wymiana kratek grzewczych w podłodze kościoła,
montaż oświetlenia LED w górnych oknach kościoła
(podświetlenie witraży) i pod chórem,
wykonanie drzwi w przedsionkach bocznych kościoła.

Był to rok kanonizacji św. Jana Pawła II i Jana XXIII
oraz beatyfikacji bł. Pawła VI. Rok synodu poświęconego rodzinie. Rok w którym przeżywaliśmy 30. rocznicę
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i początek jego procesu kanonizacyjnego.

Dziękuję Panom organistom Stanisławowi Gmyrkowi
i Stanisławowi Dziurdziowi oraz scholii dziecięcej i młodzieżowej za prowadzenie śpiewu podczas Mszy św.
i nabożeństw, za uświetnienie naszej liturgii.
Dziękuję Panu Zbigniewowi Ciesielskiemu za prace
porządkowe w kościele i placu kościelnym.
Pani Teresie Fiołce dziękuję za dbałość o prezbiterium
i zakrystię. Dziękuję także Pani Teresie i Pani Krystynie
Czechowskiej za dekoracje kwiatowe w kościele.
Podziękowanie chciałbym złożyć dr. Zdzisławowi
Mieczkowskiemu – architektowi naszego pięknego
kościoła i mgr. inż. Wojciechowi Marszałkowi – kierownikowi budowy kościoła, za ich nowe projekty wystroju
wnętrza naszej świątyni i wszelki nadzór nad pracami
prowadzonymi w kościele i jego otoczeniu. Szczególne
podziękowanie składam Pani mgr inż. Halinie Gołdy-Krajewskiej za projekt nawierzchni dróg i placów oraz
szaty roślinnej i nadzór nad pracami prowadzonymi na
terenie przykościelnym.

Drodzy Parafianie!

6. Rozpoczynamy Rok Pański 2015

•
•
•
•
•

dokończenie ogrodu, wykonanie ogrodzenia terenu
posesji,
remont klubu młodzieżowego (po zalaniu go wodą),
dokończenie prac przy przedsionkach bocznych w
kościele,
witraż św. Jana Pawła II.

5. Rok Pański 2014 przeszedł do historii.

1. Życie religijne

Ks. Aleksander Radecki podczas rekolekcji wielkopostnych

młodzieży oraz za pomoc i zaangażowanie w życie liturgiczne naszej parafii.
Dziękuję nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.
Panom Milleniuszowi Nowakowi, Pawłowi Szajnerowi,
Maciejowi Tobiaszowi i Kamilowi Durkiewiczowi za
pomoc w rozdawaniu Komunii św. podczas Mszy św.
i roznoszenie jej do ludzi chorych i starszych.
Dziękuje Panom kościelnym Stefanowi Kogutowi i Michałowi Siudzikowi za ich ofiarną posługę dla naszej
wspólnoty. To oni pierwsi przychodzą do kościoła
i ostatni wychodzą. Dziękuję za przygotowani parametrów do Mszy św., za zbieranie tacy, za dbałość o wygląd
kościoła.

3. Dokonania gospodarcze:

4. Zamierzenia na rok 2015:

Był to jedenasty rok działalności parafii.
Posługę duszpasterską pełniło czterech księży:
ks. Marek Dutkowski (proboszcz),
ks. Mariusz Sobkowiak (wikariusz),
ks. Wojciech Jednoróg (wikariusz) – do czerwca 2014 r.,
ks. Igor Urban (wikariusz) od lipca 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wspólnota Żywego Różańca,
Grupa Miłosierdzia Bożego,
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa,
Apostolstwo Dobrej Śmierci,
Akcja Katolicka,
Kręgi Domowego Kościoła,
Odnowa w Duchu Świętym,
Chór Parafialny „Faustinum”,
Schola dziecięca i młodzieżowa”,
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”,
Eucharystyczny Ruch Młodych,
Liturgiczna Służba Ołtarza,
Czeladnicy św. Józefa,
Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej,
Rada Parafialna.

17

Dziękuję za Waszą troskę o nasz kościół. Za Waszą
obecność w tym Domu Bożym na mszach św., na
nabożeństwach i na prywatnej modlitwie. Dziękujemy za intencje Mszy św. i za wszelkie ofiary składane
na budowę kościoła i jego utrzymanie. Dziękujemy za
pomoc we wszelkich pracach prowadzonych w kościele i
na plebanii.
Szczególne podziękowania składam Paniom Katechetkom mgr Jadwidze Biskupskiej i mgr Annie Zagórskiej
za ich pełną poświęcenia pracę przy katechizacji dzieci i

Sejm RP uchwalił rok 2015 – Rokiem św. Jana Pawła II,
który w swojej papieskiej posłudze dawał całemu światu
świadectwo wiary, ale także gdziekolwiek pielgrzymował, świadczył o swojej miłości do rodzinnego kraju. Za
przykładem św. Jana Pawła II zadbajmy o świadectwo
naszej wiary, o odrodzenie w naszych sercach ducha
modlitwy i jeszcze ściślejszego związania się z Bogiem,
Kościołem i Ojczyzną.
Proboszcz
ks. Marek Dutkowski
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Z ksiąg parafialnych

Z ksiąg parafialnych

Przyjęli sakrament chrztu świętego*

Przystąpili do I Komunii św.
18 maja 2014 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Marek Roch Giblak (5 stycznia)
Mateusz Szwedo (1 lutego)
Aria Irena Wnęk (1 lutego)
Maciej Kałka (23 lutego)
Antoni Grabiszewski (2 marca)
Kacper Dawid Nyczka (16 marca)
Franciszek Maciej Buchaniewicz (2 marca)
Adam Wróbel (2 marca)
Adam Maksymilian Janusz (30 marca)
Michał Heluszka (9 marca)
Kacper Sylwester Korzeniewski (30 marca)
Cezary Kotas (6 kwietnia)
Natalia Zofia Niemiec (20 kwietnia)
Aleksandra Zofia Biernat (27 kwietnia)
Maria Maja Wiszniowska (27 kwietnia)
Julia Katarzyna Orzeszyna (27 kwietnia)
Andrzej Jerzy Jacyna (3 maja)
Patrycjusz Kamil Szczepański (26 kwietnia)
Michał Szczepański (26 kwietnia)
Joanna Zofia Kobak (24 maja)
Mieszko Dominik Ścisły (18 maja)
Magdalena Anna Paszun (3 sierpnia)
Maksymilian Szymon Jagielski (11 czerwca)
Antoni Brygoła (6 lipca)
Alicja Helena Hachoł (1 czerwca)
Anna Anastazja Osadca (6 lipca)
Szymon Piotr Kielański (1 czerwca)
Aleksandra Barbara Szarek (27 czerwca)
Michał Antoni Długosz (22 czerwca)
Alan Krzysztof Lican (24 sierpnia)
Adam Henryk Zastawny (27 lipca)
Filip Michał Grząślewicz (20 lipca)
Kordian Grochowski (24 sierpnia)
Malwina Szafraniec (28 września)
Emilia Beata Zając (5 października)
Franciszek Romaniuk (5 października)
Milena Jagna Matusz (28 września)
Mikołaj Andrzej Sleiman (5 października)
Diana Joanna Wolf (4 października)
Filip Baraniak (28 września)
Jerzy Stanisław Furdykoń (12 października)
Julia Alicja Duziak (12 października)
Kinga Szyszka (19 października)
Konrad Szyszka (19 października)
Tomasz Władysław Klimczak (30 listopada)
Borys Niciarz (7 grudnia)
Emilia Katarzyna Kwieduk (14 grudnia)
Pola Janowska (26 grudnia)
Nina Janowska (26 grudnia)
Zuzanna Pakulska (28 grudnia)
* w nawiasach data chrztu św.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Hanna Bilska
Mateusz Bukała
Paula Drozdowska
Rafał Dziewięcki
Julia Fedorowicz
Emilia Fennig
Zuzanna Głowacka
Anna Gołębiowska
Weronika Gołębiowska
Jakub Gordziewicz
Kacper Gworys
Emilia Hatamnejad
Mateusz Hebdowski
Oliwia Jermakow
Mateusz Jodkowski
Julia Jurczyk
Julia Kaczmarek
Marcin Kalski
Wiktor Kruk
Michał Kulig
Sebastian Kunc
Michał Lenkowski
Zofia Łuniewska
Patryk Majtyka
Anna Małysa
Maja Maroszek
Paulina Martynik
Maria Mazur
Emilia Mazurek
Olivia Moreno
Urszula Mól
Łucja Mroczek
Mateusz Nonas
Natalia Paśnik
Zuzanna Ploch
Milena Pośpiech
Daniel Pydo
Patrycja Sobala
Bruno Socha
Dawid Sokołowski
Marta Beata Sosna-Kwiecień
Hanna Staśkiewicz
Mikołaj Stefański
Adam Stryczek
Stefan Szłapa
Oliwia Ścisła
Katarzyna Tomaszek
Stanisław Uryga
Anna Wielgocka
Kaja Wójcicka
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Z ksiąg parafialnych
Przyjęli sakrament bierzmowania
24 maja 2014 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ewa Balicka
Marta Betiuk
Maciej Bielawski
Julia Bobińczuk
Kacper Broński
Krystian Demko
Jakub Filipek
Nicola Kiełbasiewicz
Wojciech Kilian
Izabela Kirchner
Oskar Kondziołka
Adam Krizar
Paweł Kubiszewki
Dawid Kutek
Michał Majchrzak
Aleksandra Maroszek
Adam Maziak
Przemysław Mikluszka
Wojciech Młuzuma
Marcin Nowicki
Jacek Ostrowski
Marcin Pałgan
Łukasz Pękalski
Barbara Piekarska
Natalia Rosłonowska
Adrianna Sienkiewicz
Marcin Stasiak
Antoni Stróżyk
Konrad Synowiec
Patrycjusz Szczepański
Michał Szczepański
Grzegorz Szczypta
Joanna Szołomicka
Sebastian Uryga
Wiktor Wardecki
Mateusz Waśniewski
Adam Widuch
Hanna Wójcik
Agata Wróbel
Szymon Zaleski
Anna Zielińska
Aleksandra Żakiewicz

Rok 2014 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

Rok w ob iektywie

Z ksiąg parafialnych
Zawarli sakrament
małżeństwa*
1.

Pożegnanie ks. Wojciecha Jednoroga; podziękowanie
składają przedstawicielki Grupy Bożego Miłosierdzia:
Kazimiera Wydra (od lewej) i Anna Ulińska

Powitanie ks. Igora Urbana; w imieniu Rady Parafialnej
księdza wikariusza wita Tadeusz Jakubowski – prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej

Tomasz Brygoła i Maria Katarzyna Koźmińska
(25 stycznia)
2. Maciej Wilusz i Ewa Sylwia Sztrajt (14 czerwca)
3. Piotr Marek Bulbiak i Joanna Barbara Milewska (14 czerwca)
4. Paweł Krzysztof Babijczuk i Sandra Zofia Mazur (14 lipca)
5. Piotr Maciej Gamian i Tatiana Szecówka (19
lipca)
6. Krzysztof Bartłomiej Kogut i Magdalena Graczyk (26 lipca)
7. Ismail Örücü i Anna Bogdan (27 lipca)
8. Marek Wojciech Kliber i Ewelina Natalia Bienias (15 sierpnia)
9. Krzysztof Michał Jonik i Agata Sowa (23 sierpnia)
10. Arkadiusz Żelazek i Joanna Maria Jakubiec (30
sierpnia)
11. Łukasz Janusz Duda i Anna Maria Wartenberg
(6 września)
12. Paweł Marek Chudy i Katarzyna Natalia Baran
(13 września)
13. Michał Ryszard Banach i Beata Anna Aluk (18
października)
14. Jarosław Kryczenkow i Magdalena Małgorzata
Giers (25 października)
* w nawiasach data zawarcia sakramentu małżeństwa

Odeszli do Pana*

Abp Dieudonne Nzapalainga z Republiki Środkowoafrykańskiej; w uroczystość Bożego Ciała odprawił Mszę
św. i wygłosił wykład „Prześladowanie i dyskryminacja
chrześcijan. Męczennicy wiary”

Rekolekcje adwentowe głosi ks. Grzegorz Michalski –
moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zygmunt Grzegorz Wąsowicz (8 stycznia)
Urszula Kieszek (12 stycznia)
Czesława Teresa Załęcka (12 stycznia)
Kazimiera Szpak (14 stycznia)
Walery Fass (23 stycznia)
Roman Augustyn Wątroba (27 stycznia)
Teresa Danuta Sienkiewicz-Miś (28 stycznia)
Wiesław Kopeć (30 stycznia)
Bogumiła Gadula (4 lutego)
Jadwiga Wolsztyniak (16 lutego)
Anna Marta Krupa (21 lutego)
Ryszard Zbigniew Kołodziejski (24 lutego)
Paweł Parol (12 lutego)
Franciszek Trembowski (27 lutego)
Jerzy Krajewski (3 marca)
Irena Wilniewczyc-Nowakowska (6 marca)
Bogusława Konieczna (17 marca)
Ewa Maria Michalska (15 marca)
Helena Niewczas (21 marca)
Alicja Lucyna Becker (6 kwietnia)
Henryk Kołodziej (6 kwietnia)
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Zofia Melania Dynarowska (9 kwietnia)
Andrzej Studziński (13 kwietnia)
Aleksander Dobrzycki (12 kwietnia)
Jerzy Tadeusz Sułowski (15 kwietnia)
Zdzisław Edward Krzysztofczyk (18 kwietnia)
Irena Lenartowicz Will (22 kwietnia)
Bogusław Kosturek (3 maja)
Ryszard Andrzej Eliasiewicz (2 maja)
Marian Kaczyński (11 maja)
Zbigniew Śniegocki (22 maja)
Andrzej Kozłowslki (27 maja)
Roman Włodzimierz Demus (2 czerwca)
Jerzy Bonawentura Rynowiecki (12 czerwca)
Maria Krystyna Czapla (21 czerwca)
Regina Krystyna Czepil (25 czerwca)
Bogdan Syrówka (28 czerwca)
Krystyna Olearczyk (2 lipca)
Józef Wawrzyniak (4 lipca)
Stanisław Kuchciak (14 lipca)
Grzegorz Lesiak (18 lipca)
Maria Luiza Janikowska (20 lipca)
Krystyna Aniela Wesołowska (28 lipca)
Zofia Paździor (7 sierpnia)
Irena Mieczysława Kasek (6 sierpnia)
Stanisław Dyda (11 sierpnia)
Zbigniew Wcisło (15 sierpnia)
Anna Gertruda Kuźbik (16 sierpnia)
Antoni Kaminiarz (18 sierpnia)
Maria Wełna (26 sierpnia)
Anastazja Szewców (29 sierpnia)
Andrzej Motyczyński (31 sierpnia)
Lech Kazimierz Steliński (2 września)
Kazimierz Kostański (17 września)
Stanisława Trembowska (27 września)
Zbigniew Kusiński (2 października)
Halina Olczyk (3 października)
Danuta Bela (8 października)
Lucyna Zofia Wójcik (16 października)
Daniel Józef Bem (21 października)
Krystyna Wiechowska (23 października)
Wacław Bronisław Janowski (28 października)
Michał Kuczko (3 listopada)
Józef Winicjusz Markiewicz (8 listopada)
Józef Sawka (11 listopada)
Jan Orzechowski (12 listopada)
Marek Zieliński (10 listopada)
Jerzy Orłowski (14 listopada)
Jan Madej (18 listopada)
Włodzimierz Klempous (18 listopada
Jerzy Andrzej Szczupider (29 listopada)
Jerzy Karol Petryński (4 grudnia)
Marianna Stępniak-Gonczarek (7 grudnia)
Stanisław Andrzej Chominiec (7 grudnia)
Krystyna Olszewska (13 grudnia)
Bronisław Namyślak (19 grudnia)
Halina Kulik (22 grudnia)
* w nawiasach data śmierci
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Powyżej Droga Krzyżowa w Wielki Piątek ulicami osiedla; z prawej Kapela Ecumenica (u góry) i Chór
Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł (poniżej)
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Msze Święte
Niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.00*, 12.00, 18.00**, 21.00
* Msza św. dla rodzin
** Msza św. dla młodzieży
Dni powszednie:
7.00, 9.00***, 18.00
*** z wyjątkiem lipca i sierpnia
Święta kościelne:
7.00, 9.00, 17.00, 18.00, 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy Adoracyjnej
I piątek miesiąca: 15.00–18.00
pozostałe piątki: 17.00–18.00
Kancelaria parafialna
czynna w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 16.00–17.00

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Faustyny
ul. Jackowskiego 40/42, 51-665 Wrocław
tel. 71 348 27 33
e-mail: faustyna@archidiecezja.wroc.pl

www.faustyna.archidiecezja.wroc.pl
Kredyt Bank S.A. IV Oddział we Wrocławiu
26 1500 1793 1217 9004 4741 0000

