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Słowo Proboszcza

Drodzy Parafianie,

przekazuję drugi numer foldera parafialnego, a właściwie gazety, 
bo pod nową redakcją ta publikacja bardziej przypomina czaso-
pismo. Mam nadzieję, że podobnie jak poprzedni numer, który 
ukazał się rok temu, zostanie życzliwie przyjęty i każdy znajdzie 
coś interesującego.

Rok 2015 został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Jana 
Pawła II. W sposób szczególny włączyliśmy się w jego obchody. 
W  czerwcu gościliśmy w naszej parafii metropolitę lwowskie-
go ks.  abp. Mieczysława Mokrzyckiego, który przekazał nam 
relikwie św.  Jana Pawła II. Chciałbym, abyśmy za przykładem 
Świętego Papieża zadbali o świadectwo naszej wiary i odrodzenie 
w naszych sercach ducha modlitwy. W gazecie znajdą Państwo 
modlitwę o łaski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Zachę-
cam, aby z niej korzystać. 

W minionym roku po raz pierwszy gościliśmy w naszej parafii 
Metropolitę Wrocławskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kupne-
go, który udzielił grupie młodzieży sakramentu bierzmowania, 
oraz Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, który ochrzcił 
troje dzieci. Znajdą tu Państwo dokumentację tych wydarzeń, 
a także wielu innych z minionego roku. Zachęcam do lektury.

ks. Marek Dutkowski – Proboszcz

Od Redakcji

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce drugi numer parafialnego, corocznego 
czasopisma. Serdecznie dziękuję za życzliwe przyjęcie poprzed-
niego numeru i za wszystkie propozycje, dotyczące zarówno 
kwestii edytorskich, jak i zawartości merytorycznej. Wysłucha-
łam je z uwagą i starałam się w miarę możliwości je uwzględnić.

Odpowiadając na zgłaszane sugestie, aby w naszym czasopi-
śmie nie tylko poruszać sprawy natury organizacyjnej, ale także 
dotyczących życia duchowego, poprosiłam o. Konrada Małysa 
OSB, który głosił rekolekcje wielkopostne, aby przygotował roz-
ważania porekolekcyjne. Zachęcam do lektury tego tekstu, któ-
ry przybliża cnoty benedyktyńskie i daje praktyczne wskazówki 
dla stosowania ich w życiu.  

Omówienie książki „Listy świętej Faustyny” pióra Luizy 
Koszałki przybliża mniej znane niż „Dzienniczek” dokumenty, 
które zachowały się po naszej Świętej Patronce. Pozwala poznać 
jej duchowość, która w relacjach z otoczeniem klimat obcowania 
z Jezusem przenosiła wprost na relacje międzyludzkie.  

Podobnie jak w poprzednim numerze, Iwona Szajner przy-
bliża działalność grup parafialnych – prezentuje osiągnięcia chó-
ru pod kierownictwem ks. Igora i wspólnotę Wilczków, którymi 
opiekuje się ks. Mariusz. Tradycyjnie znajdą Państwo w nume-
rze wywiady, w tym z abp. Mieczysławem Mokrzyckim i z ks. 
Krzysztofem Kontkiem z Odessy, który głosił rekolekcje adwen-
towe, oraz Sprawozdanie Księdza Proboszcza, wyciąg z ksiąg pa-
rafialnych i rok w obiektywie. 

Życzę miłej lektury. I oby była ona inspiracją do pogłębienia 
więzi z parafią.

Małgorzata Wanke-Jakubowska
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Modlitwa o łaski  
za wstawiennictwem  
św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, 
wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, 
który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej 
miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą 
Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc 
pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie 
ofiarowane za bliźnich co dzień zbliżamy się do 
świętości. Pragnę prosić cię o wstawiennictwo 
w mojej sprawie… wierząc, że przez twoją wiarę, 
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. 
Ufam w miłosierdzie Boże i moc twej papieskiej 
modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję 
za twoim przykładem zbliżyć się do Boga. 
 
Ojcze nasz…  
Zdrowaś Maryjo…  
Chwała Ojcu… 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
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Zatopiony  
w modlitwie

Temat Roku
5

obecni na całej Ukrainie, mamy siedem diecezji. Czasa-
mi w niektórych wspólnotach przechodzimy z polskiego 
na ukraiński. Dla niektórych jest to bardzo bolesne, bo 
chcieliby do końca modlić się i słuchać Mszy św. w swoim 
ojczystym, rodzinnym języku. Ale, gdy wiernych języka 
ukraińskiego jest już więcej, ci którzy go nie znają, mu-
szą też uczestniczyć w liturgii sprawowanej po ukraiń-
sku. My chrześcijanie mamy obowiązek głoszenia Ewan-
gelii w języku zrozumiałym dla zamieszkałej tu ludności. 
W wielu wspólnotach nasi wierni pochodzenia polskiego 
to rozumieją. Gdy są większe wspólnoty, staramy się za-
pewnić, by wierni mogli przeżywać liturgię w języku ich 
serca, czyli po polsku.

Jak liczna jest na Ukrainie wspólnota obrządku łacińskiego? 

W archidiecezji lwowskiej mamy 107 parafii, 305 
kościołów. Na Ukrainie jest, jak już wspomniałem, 
siedem diecezji, trzy seminaria duchowne. Jesteśmy 
obecni na całej Ukrainie. Ale wspólnota ta jest procen-

towo niezbyt liczna. Na Ukrainie jest 46 mln miesz-
kańców, 1,5 mln to wierni obrządku łacińskiego, 4,5 
mln to grekokatolicy, a pozostali to prawosławni, albo 
protestanci. 

Czy kult św. Jana Pawła II jest obecny na Ukrainie? 

Jan Paweł II cieszy się wielkim szacunkiem na Ukra-
inie, wielkim uznaniem. I to nie tylko wśród łacinników, 
ale też wśród grekokatolików i prawosławnych. Wpraw-
dzie nie było tylu transmisji podczas jego pontyfikatu, 
ale po wizycie w 2001 roku, za którą wszyscy byli mu 
bardzo wdzięczni, to uznanie jeszcze wzrosło. Staram 
się przybliżać postać Jana Pawła II, przekazuję parafiom 
relikwie, święcimy wiele pomników. Ten kult jest żywy, 
rozwija się. Wielu Ukraińców mówi, że wierzą, iż Jan Pa-
weł II wyprosi pokój na Ukrainie.

I oby tak było. Bóg zapłać!

O Miłosierdziu Bożym, 
które Jan Paweł II ukazał 
światu, o świętości Papieża 
i kościele obrządku 
łacińskiego na Ukrainie 
z abp. Mieczysławem 
Mokrzyckim, metropolitą 
lwowskim, rozmawia 
Małgorzata Wanke-
Jakubowska

Ojciec Święty Jan Paweł II był wielkim orędownikiem Boże-
go Miłosierdzia…

Dlatego cieszę bardzo, że mogłem dokonać wprowa-
dzenia jego relikwii do parafii św. Faustyny. Ta święta była 
mu szczególnie bliska, to on doprowadził zapiski siostry 
Faustyny i jej objawienia do realizacji. Ojciec Święty roz-
powszechnił kult Miłosierdzia Bożego, nie tylko zatwier-
dził samo święto, dokonał beatyfikacji i kanonizacji św. 
Faustyny. Była to dla niego wielka radość i  jednoczenie 
satysfakcja, że mógł Miłosierdzie Boże ukazać światu.

Czy Ksiądz Arcybiskup, jako osobisty sekretarz Jana Pawła 
II, miał świadomość, że obcuje ze świętym? 

Miałem tę łaskę być u boku Jana Pawła II przez dzie-
więć ostatnich lat jego życia. Kiedy przebywałem z Janem 
Pawłem II, to widziałem, że jest to człowiek wyjątkowy, 
ale jednocześnie bardzo zwyczajny. Świętość przejawiała 
się przede wszystkim w zatopieniu się na modlitwie. Kie-
dy przebywał sam w kaplicy, to widać było całkowite wy-
łączenie się ze świata, bezpośrednią rozmowę z Panem 
Bogiem. Czasem przychodziła mi myśl, że jest to głęboki 
mistyk, człowiek święty. Po ludzku nie podołałby tym 
wszystkim obowiązkom, nie dałby rady, gdyby nie pełne 
zawierzenie Bogu i głęboka modlitwa. 

Od 2008 roku Ksiądz Arcybiskup pełni posługę metropoli-
ty lwowskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Ukrainy obrządku łacińskiego. Czy społeczność katolicka na 
Ukrainie to głównie osoby pochodzenia polskiego, czy także 
rdzenni Ukraińcy?

Fundament kościoła łacińskiego na Ukrainie tworzą 
Polacy, którzy tam pozostali. Wciąż mówię naszym wier-
nym, że oni są dzisiejszymi ewangelizatorami, misjona-
rzami, którzy zaszczepiają wiarę Chrystusa w obrząd-
ku, w wierze swoich ojców i praojców. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni tym wszystkim wiernym, którzy na tamtych 
terenach pozostali, bo dzięki nim kultura i tradycja ko-
ścioła łacińskiego może tu przetrwać. Nie tylko prze-
trwać, może się także rozszerzać. W tej chwili jesteśmy 

Naśladujmy  
św. Jana Pawła II
Jan Paweł II nauczył nas prostej modlitwy o świętość: 
„Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi 
wadami, moimi słabościami. Ale spraw, abym stał 
się takim, jak tego pragniesz”. Dziś każdy z nas 
powinien uczynić te słowa swoimi – przekonywał 
w homilii abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita 
lwowski, który celebrował Mszę św. w kościele 
pw. św. Faustyny we Wrocławiu, gdzie w niedzielę 
21 czerwca uroczyście intronizowano przywiezione 
przez niego relikwie świętego Papieża.

Księdza arcybiskupa powitały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich, w imieniu 
Rady Parafialnej Tadeusz Jakubowski – prezes 
parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, a także 
przedstawiciele Kresowiaków i proboszcz parafii 
ks. Marek Dutkowski. – Dziękujemy Księdzu 
Arcybiskupowi za to, że jako pasterz katolickiego 
kościoła powszechnego szczególną opieką otacza 
Polonię i zachowuje więź z krajem ojczystym – mówił 
Jan Szajner w imieniu tych, „którzy Lwów, ziemię 
lwowską, tarnopolską, stanisławowską czy Podole 
uważają za swoją ojcowiznę”.

O ewangelicznej prostocie wiary św. Jana Pawła 
II mówił w homilii abp Mieczysław Mokrzycki, 
który przewodniczył też niedzielnej liturgii. – Jan 
Paweł II był człowiekiem nieustannej modlitwy, 
dzień zaczynał od odmawiania cząstki różańca 
świętego, leżąc krzyżem w swojej sypialni, a dopiero 
potem szedł do kaplicy na poranną modlitwę i 
rozmyślania – opowiadał. Każdego wieczora z 
okna swojego apartamentu błogosławił miastu i 
całemu światu, a teraz, jak to powiedział kard. Josef 
Ratzinger, późniejszy Papież Benedykt XVI, podczas 
uroczystości pogrzebowych, błogosławi nam z Domu 
Ojca. 

– Jakże cieszą się nasze serca, że świat nie 
zapomniał o Janie Pawle II. W naszym wspominaniu 
o Nim kryje się też prośba, abyśmy sami stawali się 
lepsi. Lepsi dzięki Bożemu błogosławieństwu, dzięki 
działającej w nas łasce Bożej. Naśladujmy więc św. 
Jana Pawła II – zachęcał arcybiskup Mokrzycki do 
pobożności, spowiedzi, Komunii Św. i codziennej 
modlitwy. 

Małgorzata Wanke-Jakubowska

Tekst ukazał się w 32 nr, Tygodnika katolickiego 
„Niedziela” z 9 sierpnia 2015 r.
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Rekolekcje

Z benedyktyńskiego 
źródła

wtajemniczenia. Utraci swoją szarość i nabierze barw. 
Czymś jakościowo innym jest „męczyć się”  czymś, jaki-
miś problemami, a czym innym „zmagać się” z nimi, wal-
czyć o ich rozwiązanie! Często wydaje nam się, że dopie-
ro po rozwiązaniu problemów będziemy naprawdę choć 
trochę szczęśliwi. Nieprawda – jeżeli nasz wysiłek jest 
dobrze ukierunkowany, przemodlony i przemedytowany 
– wówczas głębokie poczucie jego sensu przyniesie pokój 
i wytchnienie, nawet gdy na owoce trzeba będzie jeszcze 
poczekać. Co więcej – już w trakcie tego wchodzenia pod 
górę umysł nabierze jasności, poznanie stanie się bogat-
sze i szersze, przybywać będzie łaski od Boga. Wędrowiec 
wspinający się na szczyt góry nie podziwia widoków do-
piero ze szczytu, ale już po drodze widzi świat coraz sze-
rzej. Człowiek dzisiejszy ma często poczucie „zabiegania” 
wcale nie dlatego, że poruszać się musi bezustannie od 
jednej sprawy do drugiej, ale dlatego, że uzależnił poczu-
cie sensu swego działania od jak najszybszego osiągnię-
cia celów, które sobie postawił. Nie wie, jak wspaniałą 
rzeczą jest dojść do czegoś później – o wiele później od 
tych, którzy w ślepej gonitwie wciąż wydają się chcieć 
wszystkich wyprzedzić.

Pokora drogą do Boga

Pewną trudność dla dzisiejszego człowieka stanowić 
może jeden z najważniejszych rozdziałów Reguły, któ-
ry mówi o pokorze jako podstawowej drodze do Boga. 
Niestety – pokora najczęściej kojarzy nam się z jakimś 
„wycofaniem się”, rezygnacją z inicjatywy, biernym pod-
daniem się pod jarzmo jakiejś trudnej rzeczywistości, 
której nie akceptujemy, utożsamiana jest ona z poczu-
ciem winy, a w skrajnym przypadku nawet z chorym po-
czuciem winy, w którym człowiek zamyka się na możli-
wości, jakie otwierają przed nim jego osobiste przymioty 
i talenty. Ze wszystkich cnót – tę właśnie współczesny 
świat najbardziej człowiekowi obrzydził – tę właśnie 
cnotę najbardziej odarł ze wszelkiej „atrakcyjności”, naj-
bardziej bezowocną ukazał. Człowiek współczesny prze-
konany jest, że jeśli staje się pokornym, to tylko dlatego, 
że już „musi”, że „nie ma innego wyjścia”, słowem – dla-
tego, że „przegrał” i nieodwołalnie przestało dla niego 
istnieć to, za czym tęsknił, w czym widział sens swoich 
dążeń i trudów. 

Kilka myśli z rekolekcji 
wielkopostnych

7

Benedykt ze swoją 
Regułą nie tyle 
„wychodzi do 
świata”, ile to raczej 
świat przychodzi do 
Benedykta, pociągnięty 
wewnętrzną inspiracją.
Pięćdziesiąt lat temu papież Paweł VI ogłosił św. 
Benedykta z Nursji patronem Europy. W swym 
przemówieniu na Monte Cassino z okazji poświę-
cenia odbudowanej bazyliki, mówił: Biegł człowiek 
w minionych stuleciach w ciszę klasztorną, tak jak 
pobiegł ku niej Benedykt z Nursji, by znaleźć same-
go siebie – „przed obliczem Najwyższego mieszkał 
sam ze sobą”, jak nam o tym opowiada św. Grzegorz 
Wielki, biograf św. Benedykta. Wtedy jednak ta 
ucieczka miała za przyczynę upadek więzi społecz-
nej, katastrofę moralną i kulturalną świata, który 
już dla ducha ludzkiego nie gwarantował sumienia, 
postępu, współżycia: potrzeba było schronienia, by 
znaleźć bezpieczeństwo, spokój, studium, modli-
twę, pracę, przyjaźń, zaufanie. 

Dzisiaj nie brak, lecz przerost współżycia spo-
łecznego pociąga ludzi do tego samego schronie-
nia. Napięcie, hałas, gorączka, formalizm, mnogość 
spraw są zagrożeniem wewnętrznego życia człowie-
ka: brakuje mu ciszy z jej nieodstępnym słowem 
wewnętrznym. Brakuje mu uporządkowania, bra-
kuje modlitwy, pokoju; brakuje mu samego siebie. 
By zdobyć znów panowanie nad sobą i duchową ra-
dość, wypada mu szukać drogi do benedyktyńskiego 
klasztoru. 

Zwróćmy uwagę na znamienne spostrzeżenie pa-
pieża: Benedykt ze swoją Regułą nie tyle „wychodzi 
do świata”, ile to raczej świat przychodzi do Benedyk-
ta, pociągnięty wewnętrzną inspiracją. Rzeczywiście 
– benedyktyński styl życia w swej relacji ze światem 
zewnętrznym zakłada jak gdyby przeciwny kierunek 
względem tych form życia konsekrowanego, którym 
towarzyszy działalność apostolska. Duszpasterz jest 
posłany, by o Bogu mówił i do Niego prowadził; uczeń 
św. Benedykta ma tak Nim żyć (mniej mówiąc), by do 
Niego pociągać, a chętnym do pogłębiania życia otwie-
rać gościnnie bramy klasztoru, by – z zachowaniem 
właściwej Regule pedagogii – włączyć ich w krwiobieg 
życia swojej wspólnoty. Styl życia pozornie „odcho-
dzący-od” świata okazuje się jednak bardzo płodny na 
zewnątrz. Gości w klasztorze nigdy nie brakuje i fak-
tycznie – klasztor pomaga im otworzyć się w modli-
twie na Boga, uporządkować  wewnętrznie, odnaleźć 
pokój, uzyskać potrzebne poznanie siebie i rozeznanie 
co do życiowych decyzji. 

Benedyktyński klimat przenieść w swoje 
życie

Od pewnego czasu coraz więcej ludzi, którzy spędzili 
u nas parę dni, pyta jednak, czy istnieje jakiś sposób, by 
coś z tego klimatu, którego u nas zakosztowali, przenieść 
w swoje życie codzienne. Po rekolekcjach czy osobistych 
dniach skupienia często są zainspirowani, zachęceni do 
życia na głębi, ale potem wystarczy zaledwie parę dni 
z ich zawrotnym tempem, napięciem międzyludzkich re-
lacji, egzystencjalnym niepokojem zalewanym dla niepo-
znaki medialną papką, by człowiek znów wrócił do swego 
zwykłego funkcjonowania – bytując niemal całkowicie 
na zewnątrz siebie i zachowując w pamięci co najwyżej 
jakieś odległe wspomnienia, że przez krótki czas było 
inaczej. 

Dlatego dla chętnych, którzy nie tylko chcieliby cza-
sem „odwiedzić” klasztor (albo jedynie posłuchać mni-
cha wysłanego na wielkopostne rekolekcje), ale również 
pozostać w swej codzienności niejako w zasięgu promie-
niowania benedyktyńskiej Reguły, chciałbym podać parę 
praktycznych wskazówek. 

Praktyczne wskazówki

Postarajmy się najpierw zadbać w swym codziennym 
dniu o pewną choćby niewielką przestrzeń ciszy i sku-
pienia. Trzeba mocno uwierzyć, że niemal zawsze można 
to zrobić. Trudność – wbrew pozorom – nie leży tylko 
w kalejdoskopie różnych „konieczności” zmuszających 
nas do bezustannej bieganiny. Trudność leży bardziej 
po stronie wewnętrznej: tak naprawdę łatwiej nam bie-
gać niż myśleć, łatwiej przenosić uwagę z jednej sprawy 
na drugą niż na jednej istotnej się skupić. Tego czasu 
na osobiste skupienie, poprzedzone modlitwą, wsparte 
rozważaniem nad wybranym tekstem Pisma Świętego – 
nie musi być bardzo wiele. Ważne natomiast, by do tego 
ćwiczenia powracać systematycznie. Benedykt kładzie 
o wiele większy nacisk na systematyczność niż na wybu-
jałą ascezę. Bardziej się dla niego liczy mały wysiłek na 
długim dystansie niż wielki wysiłek na krótkim. 

Dobrze jest zacząć dzień od tego momentu skupienia, 
modlitwy, rozmyślania. Kiedy wychodzimy od tego, co 
duchowe – do tego co zewnętrzne (pracy, obowiązków), 
jak również do relacji z ludźmi – wówczas wewnętrzny 
pokój utrzyma się dłużej, praca nie będzie z nas czynić 
swych „narzędzi”, w napiętych relacjach międzyludzkich 
odnajdziemy więcej dystansu i obiektywności, a w sobie 
samych – więcej hojności serca tak potrzebnej środowi-
sku, w którym się obracamy. Po pracy i na koniec dnia – 
też dobrze jest zamknąć ten czas chwilą skupienia i mo-
dlitwy. Na modlitwie ważne jest to, by nie tylko „mówić”, 
ale i słuchać. Bóg nie jest kimś, kto nie zna naszych spraw 
lub osobą, u której musielibyśmy budzić zainteresowanie 
dla tego, co dla nas ważne. Nie traktujmy modlitwy jako 
dodatkowej, bardziej pobożnej roboty. Niech będzie tym, 
czym jest: dialogiem. 

Na samą codzienność spojrzymy też wówczas ina-
czej: objawi się ona nam jako swoista szkoła życia, szkoła 
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Jakże diabeł przedstawił człowiekowi jako „nieatrak-
cyjną” tę jedną jedyną cnotę, która decyduje o tym, że nie 
jest on w stanie w ogóle człowiekowi dać rady!

Tymczasem Benedykt – ten jeden z największych 
„mocarzy Ducha” – jakich wydała chrześcijańska sta-
rożytność – właśnie na „stopniach pokory”  zbudował 
całą swą szkołę wtajemniczenia, której przestrzenią 
jest ludzka codzienność. Wszystkie „wielkie” cnoty 
mają jakiś atrakcyjny blask: męstwo, sprawiedliwość, 
roztropność, panowanie nad sobą… któż by nie chciał 
być taki? Zapytajmy jednak: czym będzie owo męstwo 
bez pokory? – otóż tylko żałosnym zuchwalstwem! 
sprawiedliwość bez niej – tyranią! roztropność – prze-
biegłością, a wstrzemięźliwość – zamknie się w poczu-
ciu własnej wyższości nad innymi. Przeciwnie – gdy 
serce człowieka staje się pokorne – odbudowuje się w 
nim całe bogactwo życia wewnętrznego ze wszystkimi 
jego przymiotami. Człowiek pokorny stanie się praw-
dziwie mężny, sprawiedliwy, roztropny i opanowany – 
co więcej – stanie się człowiekiem, który znów umie 
kochać, do czego po grzechu pierworodnym sam z sie-
bie nie jest zdolny. Pokora cierpliwa jest, łaskawa jest, 
pokora nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się 
pychą, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada na-
dzieję… - cały słynny hymn św. Pawła o miłości można 
zamienić na hymn o pokorze – i ani jedno zdanie nie 
traci swego sensu. Chrystus bowiem – Wcielona Mi-
łość – przeszedł przez nasz świat w pokorze; ona jest 
Jego drogą – drogą wcielonej miłości. Czyż nie jasne 
jest więc, że jeśli serce człowieka stanie się pokorne, 
stanie się jednocześnie sercem, które kocha głębiej, 
szerzej i odważniej? 

Stąd właśnie cel pokory – jakim jest łaska. Konkret 
duchowego daru, a nie abstrakcyjna rzeczywistość,  w 
której istnienie należy jedynie „uwierzyć”. Owocem po-
kory jest dar Ducha Świętego – zwielokrotniony – idąc 
za przewodem św. Benedykta – w szkole jego „dwunastu 
stopni”. Nie ma już miejsca, by te wszystkie stopnie wy-
liczać, zwróćmy więc jedynie uwagę na sprawę zasadni-
czą – na sam ten podstawowy kierunek wtajemniczenia 
w życie duchowe, który sprawia, że właśnie to, w czym 
żyjemy na co dzień, jest – co może zabrzmi zaskakująco 
– najlepszą dla nas szkołą człowieczeństwa.   

O. Konrad Małys OSB – ur. 14 lutego 1962 r. 
we Wrocławiu, na Biskupinie. Zanim wstąpił do opactwa 
w Tyńcu, studiował filologię polską na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Pierwsze śluby złożył w 1990 r., a święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1998. Z zamiłowania liturgista, 
jest cenionym rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. 
Pracował w wydawnictwie TYNIEC, przez wiele lat był 
bibliotekarzem, w latach 1999–2001 i 2002–2006 pełnił 
funkcję mistrza nowicjatu, pomagał też tynieckiej fundacji 
w Bacúrovie na Słowacji. O. Konrad Małys jest również 
wizytatorem Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Od stycznia 2013 r. przez dwa lata kierował opactwem 
benedyktynów w Tyńcu, mianowany przez opata prezesa 
Ansgara Szmidta OSB przeorem-administratorem (podczas 
wyborów opata nie został wyłoniony żaden kandydat, 
a ośmioletnią kadencję zakończył o. Bernard Sawicki OSB). 
Rekolekcje wielkopostne w parafii pw. św. Faustyny głosił 
od 8 do 12 marca 2015 r.

O zaproszeniu do nawrócenia 
w Jubileuszowym Roku 
Miłosierdzia, o tym, czego 
możemy nauczyć się od 
Papuasów i o trudnej sytuacji 
na Ukrainie z ks. Krzysztofem 
Kontkiem, misjonarzem, 
kanclerzem kurii biskupiej w 
Odessie, rozmawia Małgorzata 
Wanke-Jakubowska
Rekolekcje w parafii św. Faustyny rozpoczęły się w dniu in-
auguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Co ten rok dla 
nas, wiernych, oznacza?

Najważniejsze jest to, czego Papież od nas oczekuje. 
Hasło Roku Miłosierdzia „Miłosierni jak Ojciec” pokazu-
je nam, że miłosierdzie nie może być tylko abstrakcją w 
naszym życiu. Papież pokazuje nam w liście konkret: „to 
wy macie być miłosierni” i dalej mówi, co należy robić, 
czyli przypomina uczynki miłosierdzia wobec ciała i wo-
bec ducha, które rysują nam program tego roku. I druga 
sprawa, bardzo mocno przez Papieża podkreślana, to na-
wrócenie i spowiedź w trakcie Roku Jubileuszowego. To 
jest klucz do dobrego przeżycia tego czasu.

Ksiądz podkreślał podczas rekolekcji, że nawrócenie 
jest proponowane także tym, którzy popełnili strasznie 
ciężkie grzechy, dopuścili się zbrodni. Mówił Ksiądz, że 
list Papieża powinien trafić do więzień. Jak do nich do-
trzeć?

Myślę, że dla wielu tych ludzi byłoby szokiem, gdyby 
dowiedzieli się, że Papież w ogóle się do nich zwraca w 
tym liście. Problemem jest jak ten list rozkolportować. 
Moim wielkim marzeniem jest, aby oni wszyscy go prze-
czytali. Gdy byłem w seminarium, pomagałem kapelano-
wi aresztu śledczego, więc trochę spotkań z osadzonymi 
miałem. Mam wrażenie, że wielu z nich potrzebuje im-
pulsu do zmiany życia. Dla niektórych mogłoby nim być 
to pokorne zaproszenie Papieża. 

Nawiązując do sytuacji na Ukrainie wspomniał Ksiądz o ko-
rupcji i potrzebie wyzwolenia się z tego zła, jakim ona jest. 
Do tej pory niewiele na ten temat mówiono w Kościele i mam 
wrażenie, że o ile wymuszanie łapówki uznawane jest po-
wszechnie za naganne, to dawanie, aby uzyskać nienależną 
korzyść, już nie. Nie mówi się, że to jest grzech. Czy ludzie 
się spowiadają, że dali łapówkę? To się nie mieści w żadnym 
przykazaniu.

Nie wprost, ale to jest kradzież. Od ponad 15 lat je-
stem księdzem i chyba tylko raz ktoś wyznał na spowie-
dzi, że dał łapówkę. Nigdy nikt nie powiedział, że brał 
łapówki. 

Jeśli, jak Ksiądz powiedział, na Ukrainie akceptacja dla ko-
rupcji wynosi 80 proc., to statycznie ośmiu na dziesięciu to 
dotyczy.

Na Ukrainie nigdy tego podczas spowiedzi nie sły-
szałem. Tymczasem to bardzo ważna sprawa. Papież nie 
mówi tylko, że korupcja jest zła, ale używa bardzo moc-
nych słów. Mówi, że to „gnijąca rana społeczeństwa”. 
Co więcej, nazywa ją grzechem wołającym o pomstę do 
Nieba. Czyli to ta kategoria grzechów, które Kościół kla-
syfikuje jako najpoważniejsze, grzechy przeciwko czło-
wiekowi, jak zatrzymanie robotnikowi zapłaty. Papież 

Bóg jest 
wielki

Rekolekcje
9
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zalicza do tego korupcję, bo to grzech z jednej strony 
przeciw sprawiedliwości, z drugiej – przeciwko miłosier-
dziu. Kościół poprzez swoją misję głoszenia Ewangelii, 
co mogłem w praktyce obserwować w Papui Nowej Gwi-
nei, zmienia zachowania społeczne. Od kiedy Papież tak 
ostro postawił ten problem, naszym obowiązkiem jest 
mówienie o tym, bo to dotyczy wszystkich krajów, jest 
tylko różnica skali.

Czego możemy uczyć się od Papuasów?

Dwóch rzeczy. Jedną jest sposób patrzenia na rodzi-
nę, z troską o siebie i bez liczenia się z kosztami. Papuasi 
nigdy nie mówią, że wychowanie dziecka drogo kosztuje, 
dla nich dziecko jest najważniejsze. W Europie są sprawy 
ważniejsze od dzieci i dlatego dzieci jest coraz mniej. Po 
drugie, co dla misjonarza jest szokujące, to jest ich ra-
dość wiary. Papuasi swoją wiarę przyjmują w sposób nie-
zwykle dynamiczny, radosny i naturalny równocześnie.

Ilu jest wierzących?

Sto proc. chrześcijan. Jest około 60 proc. protestan-
tów różnych wyznań, z czego połowa to anglikanie, i 40 
proc. katolików. Przy czym Kościół w Papui Nowej Gwi-
nei istnieje dopiero 60 lat. Kiedyś jeden z ministrantów 
zapytał mnie, co to jest ateizm, bo uczył się na lekcji hi-
storii, że komuniści w XX wieku w Europie szerzyli ate-
izm. Powiedziałem mu, że to ideologia, która głosi, iż 
nie ma Boga, a w Europie są ludzie, którzy w Boga nie 
wierzą. On mi na to, że coś tak durnego, to tylko biały 
człowiek mógł wymyślić. 

A jak jest z etyką seksualną u Papuasów?

W czasach przedchrześcijańskich papuaskie podejście 
do tych spraw było kompletnie inne niż naucza Kościół. 
Ponieważ dziecko było najwyższą wartością, nie było po-
jęcia zdrady małżeńskiej, najważniejsze, żeby się poczę-
ło. Nie ważne kto z kim. Rodzice z dziećmi nie mieszkali 
razem, tylko mężczyźni osobno, a kobiety, dzieci i świnie 
osobno. Chrześcijaństwo zmieniło ich sposób życia. W 
Papui Nowej Gwinei nie spotkałem się jednak, żeby ktoś 
kwestionował moralną naukę Kościoła w kwestii seksu-
alności. Dla nich to jest oczywiste, nawet, jeśli mają z jej 
przestrzeganiem problemy.

Skoro dziecko jest najważniejsze i bardzo pożądane, to czy 
istnieje kwestia aborcji?

Aborcja jest czymś nie do pojęcia dla Papuasów, na-
wet z punktu widzenia ich pierwotnej religii, przed przy-
jęciem chrztu. Aborcja to wielkie przestępstwo przeciw-
ko klanowi, bo zabijając dziecko, osłabia się klan, czyli 
plemię mówiące tym samym językiem. A języków, do-
dam, w tym sześciomilionowym kraju jest 864. I tyleż 
klanów. Głównym językiem w Papui Nowej Gwinei jest 
Melanesium Pidgin, którym posługuje się już ponad 95 
proc. ludzi.

Mówił Ksiądz, że w Papui Nowej Gwinei nie ma domów star-
ców. Jest tam szacunek dla starych ludzi?

Niezwykły. Niejednokrotnie byłem świadkiem takiej 
sytuacji, gdy przyjeżdżałem do wioski, gdzie nocowałem, 
że podczas wieczornej rozmowy, gdy ktoś starszy zabie-
rał głos, zapadała cisza. Wszyscy go słuchali. Gdy rozma-
wiali młodsi, nawet wódz, to się przekrzykiwali, było gło-
śno. Gdy zaś mówił najstarszy, milkli i słuchali. Nawet, 
gdy mówił bez sensu, nie na temat. 

Nazwał Ksiądz naszą europejską cywilizację, przeciwsta-
wiając papuaskiej, cywilizacją posiadania. Czy wraz rozwo-
jem to nieuniknione?

System papuaski stwarza też problemy. Ludzie nie 
chcą iść na studia, uczyć się. Bo, gdy ktoś po studiach za-
cznie pracować, musi dzielić się z całym klanem swoimi 
zarobkami. Woli, żeby ktoś inny z nim się dzielił. To ha-
muje rozwój, edukacja nie jest w cenie. Poza tym, system 
klanowy sprawia, że w obrębie klanu ludzie sobie poma-
gają, a tych spoza klanu nienawidzą. Miłość chrześcijań-
ska jest ograniczona tylko do klanu, który jest niemalże 
idealną wspólnotą chrześcijańską. Niemalże.

Ksiądz, wyjeżdżając do Papui Nowej Gwinei, znał już język 
Melanesium Pidgin?

Nie, tego języka nie można nauczyć się w Europie, bo 
nikt go tu nie zna. On w 70 proc. składa się ze słów, któ-
re pochodzą z angielskiego, ale gramatyka jest całkiem 
inna. Nauczyłem się go dopiero na miejscu. Naprzód czy-
tać mszę, a kazania początkowo siostra zakonna tłuma-
czyła z angielskiego. Moje przygotowania do wyjazdu na 
misje zaczęły się od dwumiesięcznej praktyki języka an-
gielskiego w parafii w Webster w stanie Massachusetts. 
Potem od września 2002 do maja 2003 roku przebywa-
łem w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie 
przyszli misjonarze przechodzą przeszkolenie. Wreszcie 
czas od czerwca do grudnia 2003 r. znów był poświęcony 
na praktykę języka, tym razem w parafii w Londynie. 

Od dziesięciu lat pracuje Ksiądz na Ukrainie. Podczas reko-
lekcji z naciskiem prosił o modlitwę za ten kraj, o modlitwę o 
pokój. Czy jest tam aż tak źle?

Trzeba podzielić tę sytuację na trzy grupy. Z jednej 
strony jest Krym, zaanektowany przez Rosję. To jest na-
sza diecezja i jest to chyba jedyna diecezja na świecie, któ-
ra jest w dwóch państwach. Sytuacja na Krymie jest sta-
bilna. Ludzie, którzy tam mieszkają, w większości chcieli 
być w Rosji. Pracowałem przez trzy lata jako proboszcz w 
Symferopolu na Krymie i 60 proc. tych ludzi chciało być 
w Rosji. Trzeba oczywiście powiedzieć, że to, co zrobiła 
Rosja, to było złamanie wszystkich zasad cywilizowane-
go świata. Ale większość tych, którzy na Krymie zostali, 
jest z tego powodu szczęśliwa. Druga część to tereny na 
wschodzie: Ługańsk, Donieck, tam gdzie są samozwań-
cze republiki ludowe. Tam sytuacja jest dramatyczna pod 
wieloma względami. Cały czas trwa wojna. 

Jak żyją ludzie?

Jest straszna drożyzna, ludzie jeżdżą po zakupy na 
Ukrainę. Tam jest taniej. Bardzo wielu ludzi stamtąd 

wyjechało, zostali tylko ci, którzy chcą bronić dobytku 
swojego życia. 

Są tacy, którzy mają zniszczone domy?

Bardzo dużo.

Gdzie oni mieszkają?

Gdzie się da. W piwnicach, w domach opuszczonych 
przez innych ludzi. Większość mieszkających tam wcze-
śniej Polaków miała możliwość ewakuacji do Polski. 
W  marcu odwiedziłem Polaków z Donbasu przebywa-
jących w ośrodku przejściowym w Olsztynie. Uczyli się 
języka, kultury, wyrabiano im dokumenty, aby mogli się 
w Polsce osiedlić. Podobna akcja trwa wobec mieszkań-
ców Mariupola i okolic. Sytuacja w tych rejonach jest 
bardzo trudna. Wojna jest kosztowna. Ukraina ma bar-
dzo zniszczoną gospodarkę, potrzebuje gruntownych 
reform, a nie da się ich przeprowadzić, gdy prowadzi się 
wojnę. 

A jak jest w Odessie?

Życie toczy się w zasadzie normalnie, tak jakby wojny 
nie było. Od czasu do czasu zdarzają się wybuchy bomb, 
zazwyczaj na drugi dzień po tym, jak rosyjski konsulat 
dostaje pocztę dyplomatyczną z Moskwy. Prawdopodob-
nie są to pieniądze na zorganizowanie wybuchu. Pod-
kładane są bomby, ale tak, aby nikt nie zginął. Po to, by 
rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy. Jest w zasadzie 
normalnie, ale są dwie różnice. Dwa lata temu dolar 
kosztował 8 grzywien, dziś 25. Podobnie euro – dwa lata 
temu 10, teraz 27. Ceny w sklepach są takie, jak w Polsce, 
a zarobki są takie jak były. Emerytura to jest tysiąc grzy-
wien, czyli 140 zł. Druga sprawa to, że z frontu wracają 
ludzie, albo martwi żołnierze albo ranni, którzy trafiają 
do szpitala. Konflikt zbrojny cały czas trwa, porozumie-
nie mińskie jest fikcją. Zawieszenie broni jest na kilka 
dni. Cały czas giną ludzie. 

Jaka jest sytuacja Kościoła katolickiego na Ukrainie?

Rzymskokatolicki jest mniejszością, bardzo małą 
mniejszością. Według statystyk, to około 0,5 proc. Nasza 
diecezja obejmuje województwa: odesskie, kirowogradz-
kie, mikołajewskie, chersońskie i Krym. To jest jeden z 
tych terenów, gdzie kościół został całkowicie zniszczony. 
Odbudowujemy go z gruzów. O ile w Papui Nowej Gwi-
nei 60 lat temu zaczynaliśmy od zera, to tu 20 lat temu 
zaczynaliśmy od minus stu procent. Komunizm nie tylko 
zniszczył budynki kościelne, komunizm przede wszyst-
kim zniszczył ludzi. Oni są do dziś poranieni, są tacy, 
którzy do dziś boją się przyjść do kościoła. To niewiary-
godne, bo minęło już 20 lat. 

Czy polscy księża traktowani są tu życzliwością?

W momencie, kiedy Polska stała się najgłośniejszym 
wsparciem Ukrainy na arenie międzynarodowej, Kościół 
rzymskokatolicki, odbierany jako Kościół polski, zaczy-
na być przyjmowany przychylnie. Rozmawiałem z panią 
gubernator, która mi oświadczyła, że jest za tym, aby 
księża z Polski przyjeżdżali i aby ich było jak najwięcej. 
Kościół się rozwija, choć nie jest to eksplozja. W najwięk-
szej parafii katedralnej w Odessie w niedzielę na trzech 
Mszach św. jest w sumie 400, może 500 osób. Parafie w 
naszej diecezji zaczynają się od 15 parafian. Ale ich kilka 
lat temu ich tu nie było. Wiem ile trudu i wysiłku po-
trzeba, aby budować kościoły. W jednej z parafii, liczącej 
40 wiernych, ostatnio ksiądz rozpoczął budowę kościoła. 
Każde otwarcie parafii wiąże się z poszukiwaniem środ-
ków. Mamy generalnie dwa źródła finansowego wspar-
cia: Niemcy i Polskę.

Jakie Ksiądz miałby przesłanie dla parafian św. Faustyny we 
Wrocławiu?

Pan Bóg jest Wielki. Jeśli On może wszystko, to i my 
z Nim możemy wszystko.

Ks. Krzysztof Kontek, misjonarz, przyjął święcenia ka-
płańskie w 2000 roku i przez dwa lata pracował w para-
fii św. Antoniego w Lublinie. W 2004 roku wyjechał na 
misje do Papui Nowej Gwinei, gdzie pracował przez dwa 
lata jako proboszcz. Od 2005 roku pracuje na Ukrainie. 
W roku 2013 mianowany został kanonikiem honorowym 
Kapituły Katedralnej w Odessie przez bp. Odesko-Sym-
feropolskiego Bronisława Bernackiego. Obecnie jest wi-
kariuszem generalnym i kanclerzem kurii diecezjalnej 
w Odessie.

Pierwszy namiot, jaki stanął na Majdanie, to była 
kaplica, gdzie modlili się chrześcijanie wszystkich 
wyznań: prawosławni rzymsko- i grekokatolicy, pro-
testanci, ale także żydzi. Rozdano wtedy pół miliona 
różańców. To był szturm modlitewny.
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Wilczki, wilczki! 
Ze wszystkich sił! 
Ten okrzyk można usłyszeć 
w sobotnie przedpołudnia 
w pobliżu kościoła św. 
Faustyny. Właśnie tak 
zaczynają spotkania 
dziewczynki z 2. Gromady 
Wrocławskiej Skautów Europy. 
Wyróżnia je strój, czyli mundur, 
oraz uśmiech na twarzy.

–  Wilczki to młodsza gałąź całego ruchu skautowego, 
skierowana do dzieci od 9 do 12 roku życia – opowiada 
Weronika Ładyżyńska, studentka Akademii Muzycznej, 
która prowadzi gromadę. – Nasza działalność oparta jest 
na „Księdze Dżungli” Rudyarda Kiplinga, stamtąd też po-
chodzi nazewnictwo, którym się posługujemy. Ja jestem 
Akelą, czyli przewodniczę naszej gromadzie wilczków, 
a do pomocy mam jeszcze Ikkiego –  Karolinę Pędziwiatr 
i Oo –  Agatę Janiczek –  wyjaśnia harcerka.

Zabawa, nauka i modlitwa

–  Mamy pod opieką 24 dziewczynki, które pracują w czte-
rech szóstkach, takich mniejszych grupach – mówi Akela i do-
daje, że zbiórki odbywają trzy razy w miesiącu. – Spotykamy 
się o godzinie 9.30 przed kościołem. Gdy jest ciepło, idziemy 
nad Odrę, albo do parku, a w zimne dni najczęściej robimy coś 
w salce katechetycznej. Kończymy z reguły około południa.

Podczas zbiórek dziewczynki razem się bawią, poznają 
różne nowe umiejętności, ale też modlą się, czytają Pismo 
Święte i rozmawiają o życiu religijnym. Opiekunem ducho-
wym gromady jest ksiądz Mariusz Sobkowiak. – W skauting 
zaangażowałem się dopiero tutaj na parafii i muszę przy-
znać, że jestem pod dużym wrażeniem – mówi ksiądz Ma-
riusz. – Uważam, że ma on bardzo przemyślaną koncepcję 
wychowawczo-religijną, mocno zakorzenioną w wierze ka-
tolickiej. Podoba mi się to, że ideą skautingu jest wychowy-
wanie młodych przez młodych i ścisła współpraca z rodzi-
cami. Wszystkie działania, zdobywanie kolejnych stopni czy 
sprawności jest dopasowane do wieku. Wilczki od małego 
uczone są właściwych postaw, a także patriotyzmu.

Bardzo ważnym punktem każdej zbiórki jest skała nara-
dy i czytanie Pisma św. – To jest ten moment, kiedy możemy 
poruszyć różne kwestie dotyczące dobrego zachowania czy 
wiary – mówi Weronika. Wtedy właśnie ksiądz Mariusz wy-
głasza krótką katechezę dla dziewczynek: – Rozmawialiśmy 
już o roli chrztu św., o tajemnicach Różańca czy o Duchu Św. 

Przygoda i dobre   wychowanie
Katarzyna Stachów, mama 11-letniej Natalii uważa, że 

skauting daje jej bardzo ważne wsparcie w wychowywaniu 
córki. – Cieszymy się, że Natalia może się rozwijać poprzez 
zabawę i wspólnie spędzany czas w gronie dziewczynek, dla 
których wartości chrześcijańskie są tak samo ważne – mówi.

Na obozie jest super!

W ciągu roku odbywają się też specjalne zbiórki związa-
ne z ważnymi wydarzeniami, jak np. rocznica Święto Nie-
podległości, Dzień Papieski czy udział w Orszaku Trzech 
Króli. – Zimą wyjeżdżamy na kilkudniowe zimowisko, a la-
tem na obóz gdzieś do lasu, daleko od cywilizacji, bez kom-
puterów telewizorów – opowiada Akela. – I tak naprawdę 
właśnie wtedy mamy najlepszą okazję, żeby lepiej poznać 
dziewczynki i się z nimi zżyć. Staramy się, aby zawsze jeździł 
z nami ksiądz, bo jego przewodnictwo duchowe jest dla nas 
bardzo ważne.

– Na obozie jest super – uważa 10-letnia Julia Jurczyk z 
szóstki czarnej. – Śpimy pod namiotem, same musimy sobie 
wypleść ze sznurka łóżko i przygotowywać jedzenie, ciągle 
się coś dzieje – dodaje.

– Podczas takich wyjazdów z dala od rodziców dziew-
czynki uczą się samodzielności – mówi Weronika. – Zdarza 
się, że czasem tęsknią czy narzekają na brak wygód. To jest 
jednak potrzebne, choćby po to, żeby docenić wszystkie do-
godności, które się ma na co dzień. A w lesie przygoda goni 
przygodę – dodaje ze śmiechem Akela. Sama ze skautingiem 
jest związana od wielu lat. – Wilczkiem byłam w sumie bar-
dzo krótko, jednak od dawna wiedziałam, że chcę być Akelą. 
Dla mnie to połączenie służby i pracy nad sobą, ale też do-
brej zabawy. Cieszę się, jak wilczki traktują mnie jak starszą 
siostrę, która czasem przytuli, a czasem zagoni do roboty.

Ciągła praca nad sobą

Na jednej z grudniowych zbiórek dziewczynki robiły 
kartki świąteczne, przeznaczone dla kombatantów. – Miały-
śmy dużo materiałów plastycznych, wszystkie kartki wyszły 
bardzo pięknie – uważa 9-letnia Hania.

– Dla mnie bycie w gromadzie to przede wszystkim po-
żytecznie spędzony czas – mówi 12-letnia Marta z szóstki 
szarej. – Uczymy się na przykład orientacji w terenie, pierw-
szej pomocy, szycia, poznajemy różne szyfry, węzły czy pre-
zentujemy scenki teatralne.

Weronika Ładyżyńska: – Bycie wilczkiem to też ciągła 
praca nad sobą, temu między innymi służą zadania, które 
dziewczynki musza wykonywać między zbiórkami, żeby naj-
pierw złożyć obietnicę wilczka, a potem zdobywać kolejne 
gwiazdki i sprawności.

Marta przyznaje, że niektóre zadania są bardzo łatwe, 
a inne przychodzą z większym trudem. – Dla mnie wyzwa-
niem było to, że musiałam nauczyć się utrzymywać porzą-
dek w swoim pokoju. Trochę to trwało, ale się udało! cieszy 
się dziewczynka.

Anna i Dariusz Jaśkiewiczowie, których córka Julia do-
łączyła do gromady we wrześniu, są przekonani, że skauting 
pomaga w kształtowaniu charakteru dziecka. – Niezwykle 
cenny dla nas jest ten czas, który Julia spędza z rówieśnika-
mi, a przy okazji uczy się samodzielności, otwartości na po-
trzeby innych, pracy w grupie i odpowiedzialności.

Iwona Szajner

Skauci Europy – ruch wychowawczy dla dzieci 
i młodzieży. Opiera się na pedagogice Baden-Powella 
(1907) i ojca Jakuba Sevin, czerpiąc z bogatej tradycji 
przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezento-
wanego przez takie osoby, jak Stanisław Siedlaczek, 
ks. Kazimierz Lutosławski czy Andrzej Małkowski. 
Dzieli się na trzy gałęzie: wilczki (9–12 lat), harcer-
ki i harcerze (12–17 lat), przewodniczki i wędrowni-
cy (powyżej 17 lat). Każdemu młodemu człowiekowi 
daje możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzi-
nach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, 
kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Więcej o dolnośląskim środowisku skautowym 
na stronie http://fse.wroc.pl

Skautki Europy – Wilczki    Prawo Wilczka:
Wilczek myśli najpierw o innych. Wilczek ma oczy i uszy otwarte. Wilczek jest zawsze czysty. Wilczek zawsze mówi prawdę. Wilczek jest zawsze radosny.
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Śpiewanie w chórze 
parafialnym daje wiele radości 
W naszym kościele działa chór 
„Faustinum”.  
Można go usłyszeć podczas 
niedzielnych mszy o godzinie 
12.00 oraz w trakcie 
różnych uroczystości i świąt 
parafialnych. Pewnie nie 
wszyscy wiedzą, że zespół 
istnieje już od prawie dziesięciu 
lat. 

Założył go ks. Zdzisław Madej, który w latach 
2004–2006 był u nas rezydentem (obecnie jest 
duszpasterzem środowisk twórczych Archidiecezji 
Wrocławskiej). Potem chór na krótko zawiesił dzia-
łalność, by ją wznowić pod przewodnictwem ks. Ja-
nusza Bobowskiego. Od czterech lat zespołem opie-
kuje się organista Stanisław Gmyrek, a dwa lata temu 
dołączył jeszcze ks. Igor Urban.

W repertuarze chórzyści mają śpiewy kościel-
ne, ale też pieśni okolicznościowe, np. patriotyczne 
czy kolędy. W „Faustinum” śpiewa obecnie 28 osób 
w  wieku od 50 do 90 lat. Nie są profesjonalistami, 
ciągle się jeszcze szkolą, ale bez wątpienia wkładają 
w śpiew wiele zaangażowania i pasji. – Dla mnie śpie-
wać Panu Bogu na chwałę to sama radość – mówi Bo-
żena Sudzik, która w chórze (jako alt) jest od samego 
początku. – Czekam na każdą próbę, bo lubię spoty-
kać się z tymi ludźmi, razem nie tylko śpiewamy, ale 
też wyjeżdżamy na dni skupienia, warsztaty.  Śpiewa-
nie w chórze parafialnym to nie jest nic wstydliwego, 
żaden obciach. To, ile się ma lat, nie ma wcale znacze-
nia – uważa pani Bożena. Dodaje, że cieszy ją, jak ich 
śpiew się podoba i sprawia komuś przyjemność. – To 
w dużej mierze zasługa księdza Igora, który czasami 
nas mocno „piłuje”. Widzimy jednak, że to przynosi 
efekty.

Próby chóru odbywają się raz w tygodniu  
po Mszy św. o godz. 18.00.

Iwona Szajner

Radość  
śpiewania

Z księdzem Igorem Urbanem, 
opiekunem chóru „Faustinum”, 
rozmawia Iwona Szajner.
Czy można was usłyszeć gdzieś jeszcze poza naszą parafią?

Teraz już tak. W ubiegłym roku jeszcze było za wcześnie, 
żeby wyjeżdżać na gościnne występy. Dużo pracowaliśmy 
i obecnie brzmimy całkiem nieźle. Dlatego zaczęliśmy śpie-
wać nie tylko w naszym kościele, ale też w zaprzyjaźnionych 
parafiach. Daliśmy na przykład koncert w jednym z kościo-
łów w Oleśnicy. Mamy w planach kolejne występy.

Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby śpiewać w chórze?

Przede wszystkim trzeba mieć słuch. To dobry punkt 
wyjścia, bo nad resztę, czyli barwę czy emisją głosu, moż-
na wyćwiczyć. My na przykład trzy razy do roku jeździ-
my z chórem na warsztaty, gdzie się szkolimy w śpiewie, 
poznajemy nowy repertuar.

Ale nuty trzeba znać?

Żeby dołączyć do naszego chóru? Niekoniecznie. 
Wszystkiego można się nauczyć, trzeba tylko mieć wy-
czulone muzycznie ucho.

Skąd ksiądz wie, jak się prowadzi chór?

Uczyłem się tego w seminarium, bo mamy tam zajęcia 
z chóru i śpiewu kościelnego. A emisji głosu uczyłem się 
u księdza Zdzisława Madeja. Poza tym tradycje muzycz-
ne wyniosłem też z domu, mój brat był wiolonczelistą.

Jest ksiądz wymagającym chórmistrzem?

Wymagam od siebie, więc to się przekłada na wszyst-
ko, co robię.

Stresuje się ksiądz, gdy chór występuje podczas ważnych 

 Ze Stanisławem Gmyrkiem, 
organistą, rozmawia Iwona 
Szajner.

Pan z chórem jest związany od dłuższego czasu.

Zgadza się, przejąłem zespół kilka miesięcy po tym, 
jak z parafii odszedł ks. Janusz Bobowski. Znowu za-
częliśmy mieć regularne próby i ćwiczyć nowe utwory. 
Jestem słuchaczem Metropolitalnego Studium Organi-
stowskiego we Wrocławiu, tam mam zajęcia ze śpiewu 
chóralnego. Staram się więc wprowadzać teorię w prak-
tykę

Chór ma formalnie dwóch opiekunów – pana i księdza Igora.  
Dogadujecie się w kwestiach artystycznych?

Czasami się spieramy. Mamy różne wizje, ale za-
wsze dochodzimy do porozumienia, szukamy kompro-
misu.

Występy naszego chóru podobają się, parafianie zwrócili 
uwagę na to, że jest on coraz lepszy. Co wymagało najwięcej 
pracy, żeby osiągnąć ten poziom?

Dla mnie najtrudniejsze w wprowadzeniu chóru 
jest to, żeby osiągnąć na próbie ten efekt, który czło-
wiek sobie wymyśli gdzieś w głowie. Trochę czasu za-
jęło nam też nauczenie członków chóru tego, że mają 
się wzajemnie słuchać. To jest chór amatorski, ale 
brzmi naprawdę dobrze. Cieszę się też, że udało nam 
się stworzyć wspólnotę. Razem śpiewamy, ale też się 
modlimy, jeździmy na wy-cieczki, spędzamy wspólnie 
czas.

A panu co daje ta wspólnota?

Prowadzenie chóru daje mi ogromną satysfakcję. To 
dla mnie też gromadzenie doświadczeń. Co innego znać 
teorię, albo wiedzieć, jak dany utwór powinien brzmieć, 
a co innego samemu próbo-wać to wprowadzić czy prze-
kazać innym. Naprawdę wiele się tutaj uczę. Z jednej 
strony jest to dla mnie duże wyzwanie, ale też sprawa 
przyjemność. 

uroczystości, jak na przykład w czasie wizyty biskupa Mie-
czysława Mokrzyckiego?

Raczej nie. Wiem, że jesteśmy przygotowani, bo ćwiczy-
my dany repertuar. Znam chór, wiem na co nas stać, jaki 
prezentujemy poziom i co możemy zaprezentować ludziom. 
W listopadzie wystąpiliśmy z pieśniami patriotycznymi, cie-
szymy się, że ten koncert został bardzo dobrze przyjęty. Po-
dobało się, bo słyszeliśmy później wiele miłych komentarzy.

Co jest największą trudnością w prowadzeniu chóru?

Na początku trudno nam było osiągnąć homogeniczne 
brzmienie. Jeżeli osiem osób śpiewa sopra-nem, to muszą 
one być słyszane jak jedna. A to wcale nie jest takie proste.

W kościele na mszy każdy sobie może śpiewać, jak 
umie, jak mu w duszy gra. Natomiast w chórze już nie.  

A co w takim razie daje największą satysfakcję?

To, że chór naprawdę brzmi już jednolicie, że wszyscy 
się nawzajem słuchają, że rozwijamy reper-tuar. Czasami 
występujemy z zaprzyjaźnionym kwartetem smyczko-
wym, wtedy brzmienie jest jeszcze piękniejsze.  

Jakiej muzyki ksiądz słucha na co dzień?

Czasem rozrywkowej, ale bardziej muzyki współcze-
snej klasycznej, czyli raczej muzyki atonalej.   

Czy można dołączyć do chóru?

Oczywiście, ciągle zapraszamy chętnych. Trzeba pa-
miętać, że chór stanowią w większości ludzie starsi. Ktoś 
przychodzi nieregularnie, albo w ogóle rezygnuje z róż-
nych powodów. Dlatego bardzo zależy nam na nowych 
osobach, szczególnie młodszych.

Jeżeli tylko ktoś potrafi śpiewać i chce spróbować 
swoich sił w chórze – zapraszamy bardzo serdecznie.

To bardzo 
dobry 

chór Trzeba mieć 
wyczulone 
muzycznie ucho
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Zachowane archiwalne listy 
św. Faustyny z jej osobistej 
korespondencji to unikatowy 
dokument, zapis żywej 
relacji z jej przełożonymi, 
spowiednikami, współsiostrami 
i rodziną, który niczym 
autobiograficzne zwierciadło 
odsłania osobowość świętej. 

Zbiór ponad 50 listów zatytułowany „Listy świętej 
Siostry Faustyny” opublikowało wydawnictwo „Miseri-
cordia” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
w Krakowie – Łagiewnikach w 2005 roku. Listy pisane 
w latach 1929–1938 stanowią tło dla równolegle po-
wstających zapisków duchowych – „Dzienniczka”. Poza 
listowną wymianą myśli na tematy związane z życiem 
wewnętrznym, zbiór zawiera kartki z krótkimi rymowa-
nymi życzeniami, które Faustyna miała w zwyczaju wy-
syłać na różne okazje, a także dedykacje na obrazkach 
dla rodziców. 

Korespondencja z ks. Michałem Sopoćką

Najwięcej, bo aż 26 listów, pochodzi z korespondencji 
siostry Faustyny z jej kierownikiem duchowym ks. Mi-
chałem Sopoćką, w ostatnich latach życia świętej 1936–
1938, kiedy ks. Sopoćko przebywał w Wilnie, a s. Fausty-
na w  Krakowie – Łagiewnikach. Listy do ks. Sopoćki są 
odzwierciedleniem wspólnej drogi pomimo geograficzne-
go dystansu. Niejednokrotnie siostra prosi o rozeznanie 
niektórych natchnień, na co w odpowiedzi otrzymuje 
wskazówki i rady. Korespondencja zawiera również tele-
gramy z życzeniami świątecznymi i okolicznościowymi. 
Ks. Sopoćko nie zapominał o rocznicach swej „córki du-
chowej”, o czym świadczy telegram wysłany do s. Fausty-
ny z okazji jej imienin. Przypadały one na dzień 15 lutego, 
który dzisiaj obchodzony jest jako wspomnienie liturgicz-
ne bł. Michała Sopoćki, w tym bowiem dniu ks. Michał 
przeszedł do Domu Ojca. 

List do krakowskiego spowiednika

Jeden tylko list, a przez to unikatowy, który się 
zachował, był skierowany do krakowskiego spowied-
nika o. Józefa Andrasza SJ, napisany z Wilna w 1933 
roku. Faustyna dziękuje w nim za dwie spowiedzi, co 
do których wyznała, że rozwiązały jej skrzydła do lotu. 
Po nich czuła się silna i odważna. Brak późniejszej ko-
respondencji z o. Andraszem wynikać mógł z faktu ich 
bliskiego zamieszkania (o. Andrasz mieszkał w klasz-
torze jezuitów w Krakowie i odwiedzał dom sióstr 
w Łagiewnikach). Na kartach „Dziennniczka” Fausty-
na dość często nawiązuje do spotkań z o. Andraszem 
(„Spowiedż przed Jezusem”, Dz 817), nie było więc 
potrzeby opisywać w listach tego, co było treścią oso-
bistych rozmów. 

Listy do sióstr zakonnych

Zachował się też list s. Faustyny do matki Ireny Krzyża-
nowskiej, przełożonej domu w Wilnie i Krakowie, o której 
s. Faustyna dała świadectwo, że w całym Zgromadzeniu 
ta matka najwięcej przyczyniła się do dzieła Miłosierdzia: 
Matka Irena ma dziwnie dużo światła Bożego, co do całej tej 
sprawy. Ona pierwsza pozwoliła na wykonanie tych życzeń 
Pańskich (Dz 1301). Ta właśnie przełożona, za aprobatą 
ks.  Sopoćki, jako pierwsza starała się o druk małych ob-
razków z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i tekstem Ko-
ronki do Miłosierdzia Bożego, które dziś są rozpowszech-
nione w milionach egzemplarzy. Dla wrocławskich czcicieli 
Bożego Miłosierdzia interesujący może być fakt, że w roku 
1946 m. Irena przybyła do Wrocławia, by założyć klasz-
tor Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Grunwaldzkim. 
Do dziś żywa jest w tym klasztorze pamięć o przełożonej 
s. Faustyny, która zmarła we Wrocławiu w 1971 roku i zo-
stała pochowana na cmentarzu przy ul. Bujwida. W zbiorze 
korespondencji znajdują się listy do matki Michaeli Mora-
czewskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia w War-
szawie. Wyjątkowy jest list z sierpnia 1938 roku, napisany 
przez Faustynę dwa miesiące przed śmiercią, w którym 
siostra na ręce matki składa podziękowania za wszelkie do-
bra, jakie otrzymała w Zgromadzeniu, przeprasza za swoje 
niedoskonałości i  żegna się, będąc pewna, że jej odejście 
niebawem nastąpi. Kilka listów Faustyny adresowanych 
jest do młodszych współsióstr. Ich lektura pozwala odkryć 
mało znaną rolę s. Faustyny, pełniącej posługę anioła – we-
wnątrzzakonnego kierownika duchowego względem nowi-
cjuszek.

Z dopiskiem „J. M. J” „Jezu ufam Tobie”

Wszystkie listy s. Faustyna rozpoczynała rysunkiem krzy-
żyka i pozdrowieniem „J. M. J” (Jezus, Maryja, Józef), dodając 
czasem słowa „Jezu ufam Tobie”. Sposób, w jaki podpisywała 
się w listach: córka w Bogu czy małe dziecię Zgromadzenia pod-
kreśla związek ze wspólnotą zakonną i kierownikami ducho-
wymi. Z kolei gesty szacunku i miłości wobec przełożonych, 
a zarazem dziecięcą wręcz bezpośredniość, przy zachowaniu 
pełnej powagi poruszanych spraw, wyrażał pojawiający się 
często zwrot całuję rączki. Z listów przebija otwartość siostry, 
która nie kryła zarówno radosnych, jak gorzkich uczuć wzglę-
dem swych duchowych dobroczyńców. Księdzu Michałowi 
Sopoćce skarżyła się: Ja, co prawda, napisałam ten list samym 
sercem. Drogi Ojciec odpowiedział mi samym rozumem... osta-
tecznie jednak zgadzając się ze zdaniem kierownika. W innym 
liście Faustyna wyznała: Przepraszam bardzo, jeśli coś napisa-
łam, co może nie warto czytać, jednak zawsze jestem tak samo 
szczera i nie zmienię się nigdy. Do ulubionych krótkich form 
Sekretarki Bożego Miłosierdzia należały rymowane strofy z 
przesłaniem, jak na przykład wierszyk adresowany do jednej 
z sióstr zatytułowany „Życzenia na rok 1937 od Bożej Dzieci-
ny”: Chcesz być dla Jezusa miłym mieszkaniem?/ Otocz swe zmy-
sły cierniowym wiankiem./ Jezusa tylko się słyszy/ W głębokiej 
ciszy. Piękno stylu tych „perełek poetyckich” oraz głębia treści 
ujawnionych w „Dzienniczku” i korespondencji wskazują na 
oryginalny talent literacki, który mimo krótkotrwałej eduka-
cji, został rozwinięty w późniejszym życiu pod wpływem Bo-
żych natchnień. 

W dzienniczkowym duchu

Niejednokrotnie „Listy” odsłaniają kulisy wydarzeń, 
które na kartach „Dzienniczka” zostały przełożone na 
język duchowy. Zresztą i same listy w swoich fragmen-
tach niewiele odbiegają od dzienniczkowego ducha – jest 
oczywiste, że s. Faustyna klimat obcowania z Jezusem 
przenosiła wprost na relacje międzyludzkie. Przykła-
dem spójności listów i „Dzienniczka” jest fragment listu 
ks.  Sopoćki z Wilna, w którym poleca on siostrze Fau-
stynie wyłonić z brulionów dziennika duchowego sło-
wa samego Jezusa: proszę dokładnie podkreślić wszystko 
to, co według Siostry było wyraźnie pochodzenia Bożego 
(list z  Wilna 5 pażdziernika 1936 r.). S. Faustyna wy-
pełniła polecenie kierownika duchowego, co relacjonuje 
w „Dzienniczku”: Kiedy się wzięłam do tej pracy i podkre-
ślałam słowa Pańskie, kiedy doszłam do karty, na której 
mam zapisane rady i wskazówki Ojca Andrasza, nie wie-
działam co zrobić, czy podkreślić, czy nie, wtem usłyszałam 
w duszy te słowa: – podkreśl, bo słowa te Moimi są (Dz 
967–968). Z wykonanego zadania rozlicza się przed kie-
rownikiem w kolejnym liście: (...) mogłam doprowadzić 
do porządku oba dzienniczki i popodkreślać to, co nie jest 
moje, ale Pana Jezusa. Wszystko wykonałam jak mogłam 
(list z Prądnika, 24 marca 1937 r.). W innym liście do 
ks. Sopoćki s. Faustyna zapisała świadectwo o modlitwie 
Koronką do Miłosierdzia Bożego, potwierdzające znane 
fragmenty „Dzienniczka”: Jeszcze wspomnę, że ta koro-
neczka jest skuteczna w nawracaniu dusz. Jeżeli Ojciec ma 
jaką duszę oporną łasce Bożej, niech się stara skłonić ją do 
odmawiania tej koroneczki i sam niech się modli na niej, a ła-
ska Boża zwycięży! Teraz jeszcze wyraźniej poznałam moc 
Bożą zawartą w tej koronce, kiedy w tych dniach nad anio-
łem niszczycielem, który znów chciał dotknąć nasza ziemię, 
odniosłam zwycięstwo przez odmawianie tej koroneczki (list 
z Krakowa, 29 czerwca 1938 r., por. Dz 1731, 1791). 

Korespondencja S. Faustyny z ks. Michałem Sopoć-
ką pokazuje bliski związek duchowy osób, który nie jest 
wolny od walki, jaką siostra toczyła o zachowanie posłu-
szeństwa. „Listy” odsłaniają bogactwo darów duchowych 
s. Faustyny, wśród nich wewnętrzne poznanie sytuacji, 
a także problemów osób, z którymi była związana. Przy-
kładem jest choroba księdza Sopoćki, o której wiedzia-
ła nie mając wcześniej informacji o stanie zdrowia spo-
wiednika, czy duchowa łączność z konającą współsiostrą, 
której towarzyszyła modlitwą i duchową walką. Pan Je-
zus ustanowił siostrę Faustynę Sekretarką Miłosierdzia 
zarówno w tym życiu, jak i po śmierci, pieczętując swą 
obietnicą misję s. Faustyny. Jeszcze za życia s. Faustyny 
ks. Michał Sopoćko pisał: Dziękuję za modlitwy, których 
skuteczność odczuwam i których bardzo potrzebuję (list 
z Wilna, 15 maja1936 r.).  

Luiza Koszałka

Refleksje o książce „Listy świętej Siostry Faustyny”

„Dzienniczek”  
w zwierciadle  

osobistej  
korespondencji
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Był to dwunasty rok działalności parafii. 
Posługę duszpasterską pełniło trzech księży: 
• ks. Marek Dutkowski (proboszcz), 
• ks. Mariusz Sobkowiak (wikariusz),   
• ks. Igor Urban (wikariusz). 

1. Życie religijne
• odprawiliśmy ponad 1550 Mszy św.,
• rozdano ok. 160 000 komunii św., 
• sakrament chrztu przyjęło 48 dzieci,
• sakrament bierzmowania przyjęło 57 osób,
• sakrament małżeństwa zawarło 11 par,
• zmarło 109 parafian,
• do ponad 50 osób starszych i chorych udają się 

kapłani w pierwsze soboty miesiąca z posługą sakra-
mentalną

• rekolekcje wielkopostne przeprowadził o. Konrad 
Małys OSB,

• rekolekcje adwentowe głosił ks. Krzysztof Kontek – 
kanclerz kurii biskupiej w Odessie

• zorganizowano pielgrzymki do Włoch (z racji pierw-
szej rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II), Często-
chowy, Gidli, Poznania.

• gościliśmy trzech biskupów: 5 czerwca ks. abp 
Józefa Kupnego, który udzielił sakramentu 

3. Dokonania gospodarcze
• wykonanie ogrodzenia od ul. Jackowskiego wraz 

z bramą wjazdową na parking,
• gruntowny remont sal dolnych  w kościele (zalanych 

przez wody gruntowe),
• prace przy ogrodzie (posianie trawy, posadzenie 

nowych drzewek, figura Matki Bożej, ławka i donice 
z piaskowca, wejście główne na plebanię),

• zakup czterech reliktorium,
• relikwie św. Jana Pawła II podarowane przez abp. 

Mieczysława Mokrzyckiego,
• witraż w kaplicy adoracyjnej ufundowany przez 

SKCh,
• remont salki katechetycznej w szkole, 
• założenie lamp przed wejściem głównym do kościo-

ła,
• montaż dwóch kamer monitorujących w kościele,
• montaż dwóch ram pod witraże św. Jana Pawła II 

i kard. Stefana Wyszyńskiego.

4. Zamierzenia na rok 2016
• dokończenie ogrodu, wykonanie ogrodzenia terenu 

posesji,
• witraż św. Jana Pawła II,
• prace na wieży kościoła i w piwnicach.

5. Drodzy Parafianie!

Dziękuję za Waszą troskę o nasz kościół. Za Waszą 
obecność w tym Domu Bożym na Mszach św., na na-
bożeństwach i na prywatnej modlitwie. Dziękujemy za 
intencje Mszy św. i za wszelkie ofiary składane na bu-
dowę kościoła i jego utrzymanie. Dziękujemy za pomoc 
we wszelkich pracach prowadzonych w kościele i na ple-
banii.

Szczególne podziękowania składam Paniom Kate-
chetkom: mgr Jadwidze Biskupskiej, mgr Annie Za-
górskiej, Katarzynie Stachów  za ich pełną poświęcenia 
pracę przy katechizacji dzieci i młodzieży oraz pomoc 
i zaangażowanie w życie liturgiczne naszej parafii. 

Dziękuję nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.: 
Milleniuszowi Nowakowi, Pawłowi Szajnerowi, Macie-
jowi 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 na-
szej wspólnoty. To oni pierwsi przychodzą do kościoła 
i ostatni wychodzą. Dziękuję za przygotowani parame-
trów do Mszy św., za zbieranie tacy, za dbałość o wygląd 
kościoła.

Dziękuję Panom organistom: Stanisławowi Gmerko-
wi, chórowi parafialnemu „Faustinum” oraz scholii dzie-
cięcej 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. 

Sprawozdanie 
z życia Parafii św. Faustyny w 2015 r.
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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 ko-
ścioła i mgr inż. Wojciechowi Marszałkowi – kierowni-
kowi budowy kościoła, za ich nowe projekty wystroju 
wnętrza naszej świątyni i wszelki nadzór nad pracami 
prowadzonymi w kościele i jego otoczeniu. Szczególne 
podziękowanie składam  mgr inż. Halinie Gołdy-Krajew-
skiej za projekt nawierzchni dróg i placów  oraz szaty ro-
ślinnej i nadzór nad pracami prowadzonymi w na terenie 
przykościelnym.

6. Rozpoczynamy Rok Pański 2016 

Będzie to rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, 
Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia, rok spotkania 
młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym Francisz-
kiem w ramach Światowych Dni Młodzieży. Nasz ko-
ściół został wyznaczony przez Ks. Abp. Józefa Kupne-
go  „kościołem stacyjnym”, w którym możemy uzyskać 
łaskę odpustu zupełnego. Papież Franciszek podkreśla, 
że każdy człowiek może i powinien dać się przytulić mi-
łosiernemu Bogu. Wielu z nas zagmatwało sobie życie. 
I nie bardzo wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Ucieka-
my od Boga, od Kościoła, od wiary, próbując zagłuszyć 
wyrzut sumienia. A Jezus pokazuje nam Ojca, który jest 
cierpliwy i miłosierny. Miłosierny Ojciec jest gotowy, aby 
nas przygarnąć, aby nam przebaczyć. Wykorzystajmy 
ten czas szczególnej łaski. Pomogą nam na tej drodze 
Misje święte, które odbędą się w naszej parafii wiosną 
tego roku. Będzie to czas szczególnej obecności wśród 
nas Chrystusa, którego spotkaliśmy już w sakramencie 
Chrztu św. i spotykamy Go nieustannie w naszej Wspól-
nocie Kościoła. Maryi, naszej Matce i Królowej oddaje-
my się z ufnością w opiekę wierząc, że uprosi nam Ona 
u swego Syna światło i łaskę dla pomyślnego zrealizowa-
nia naszych zamierzeń. Niech nasza Patronka św. Fau-
styna wspiera nas i wyprasza potrzebne łaski na drogach 
2016 roku. 

Proboszcz
ks. Marek Dutkowski

bierzmowania naszej młodzieży, 21 czerwca 
ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego – Metro-
politę Lwowa, który dokonał wprowadzenia 
relikwii Jana Pawła II, oraz bp. Stanisława 
Napierałę – biskupa seniora diecezji kaliskiej, 
który 5 października przewodniczył Mszy św. 
odpustowej.

2. Grupy modlitewne i stowarzyszenia 
działające w parafii
• 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.



R o k  2 0 1 5  w  p a r a f i i  ś w .  F a u s t y n y  w e  W r o c ł a w i u R o k  2 0 1 5  w  p a r a f i i  ś w .  F a u s t y n y  w e  W r o c ł a w i u20 21

  
Przyjęli sakrament chrztu świętego*

1. Adam Jakub Komarnicki (11 stycznia)
2. Julia Drelikowska (8 lutego)
3. Antonina Julia Siuta (8 lutego)
4. Hanna Zalewska (15 lutego)
5. Daniel Szumigraj (22 lutego)
6. Jakub Kucharczyk (1 marca)
7. Maria Łoś (29 marca)
8. Jan Antkowiak (5 kwietnia)
9. Amelia Szyszkowska (5 kwietnia)
10. Wojciech Antoni Hyczko (6 kwietnia)
11. Krzysztof Jan Ptak (6 kwietnia)
12. Piotr Kazimierz Mazur (6 kwietnia)
13. Natalia Łucja Strożak (12 kwietnia)
14. Tymon Bieniasz (12 kwietnia)
15. Oliwia Agnieszka Stygar (19 kwietnia)
16. Małgorzata Maria Liszcz (19 kwietnia)
17. Urszula Lidia Rzekiecka (19 kwietnia)
18. Kornelia Oliwia Ciężka (26 kwietnia)
19. Julia Barbara Wojcieszak (10 maja)
20. Antoni Marcin Nielipowicz (10 maja)
21. Marek Kościański (17 maja)
22. Alicja Sobolewska (23 maja)
23. Hubert Droździk (30 maja)
24. Łukasz Andrzej Lech (14 czerwca)
25. Maja Strzykała (14 czerwca)
26. Emilia Aleksandra Zięba (21 czerwca)
27. Paulina Łęska-Tyszka (28 czerwca)
28. Jakub Stanisław Głos (11 lipca)
29. Karolina Jaskólska (26 lipca)
30. Dawid Zygmunt Kalinowski (2 sierpnia)
31. Helena Bagińska (6 sierpnia)
32. Katarzyna Jura (16 sierpnia)
33. Alicja Najbar (16 sierpnia)
34. Barbara Dumin (23 sierpnia)
35. Julia Giedziun (23 sierpnia)
36. Amelia Gola (30 sierpnia)
37. Marcelina Zychla (26 września)
38. Agnieszka Jadwiga Durkiewicz (4 października)
39. Maciej Jurkowski (11 października)
40. Weronika Kotkowska (14 października)
41. Tymon Bujała (25 października)
42. Szymon Paweł Biskupski (8 listopada)
43. Magdalena Kałka (15 listopada)
44. Maja Małgorzata Hnatkiewicz (15 listopada)
45. Zuzanna Ksawera Dutkowska (15 listopada)
46. Józef Sikorski (22 listopada)
47. Oliwia Weronika Lenkow (13 grudnia)
48. Damian Mariusz Dudek (26 grudnia)

* w nawiasach data chrztu św.

2120
Z ksiąg parafialnych

Chrzest
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Z ksiąg parafialnych

Przyjęli sakrament 
bierzmowania 
5 czerwca 2015 r. 

1. Natalia Janina Adamowicz
2. Marta Anna Barańska
3. Mateusz Danik
4. Weronika Maria Denes
5. Karolina Natalia Długosz
6. Krystian Karol Dmoch
7. Teresa Fałat
8. Małgorzata Fidelus
9. Kamil Filus
10. Antoni Fronia
11. Julia Angelika Gocyk
12. Marta Gorzkiewicz
13. Michał Gorzkiewicz
14. Michał Jan Górniak
15. Ewa Anna Hajdaniuk
16. Mateusz Inglot
17. Marta Karolina Jabkowska
18. Zuzanna Barbara Janelli
19. Michał Jurowicz
20. Michał Kaja
21. Wiktoria Aleksandra Kajda
22. Kacper Klugiewicz
23. Karolina Kobylarz
24. Rafał Kubiak
25. Magdalena Joanna Kurek
26. Grzegorz Maciej Kowalczyk
27. Michał Józef Lebuda
28. Alicja Weronika Łukasińska
29. Aleksandra Natalia Malinowska
30. Karolina Patrycja Matuszewska
31. Kamila Nowak
32. Marcin Noworol
33. Mateusz Łukasz Pałasz
34. Adam Krzysztof Paska
35. Daniel Pelczarski
36. Dariusz Gordon Postument
37. Weronika Maria Rodkiewicz
38. Julia Ruła
39. Łukasz Oliwier Sakwa
40. Julia Weronika Siepsiak
41. Maciej Sieradzki
42. Hanna Elżbieta Steckiewicz
43. Marta Małgorzata Stefańska
44. Kamil Studenny
45. Klara Klementyna Szklarz
46. Krzysztof Piotr Szymczak
47. Karolina Tatomir
48. Michał Tatomir
49. Aleksandra Trytko
50. Maria Uryga
51. Adam Tomasz Waszkowski
52. Katarzyna Waśniewska
53. Christian Andrzej Wojtyński
54. Dawid Piotr Wolski
55. Oliwia Zalewska
56. Dawid Mariusz Ziemięcki
57. Ewa Aleksandra Żółkiewska
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Sakramentu bierzmowania  
udzielił abp Józef Kupny.
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Odeszli do Pana* 
1. 1. Stefania Bednarek (7 stycznia)
2. Kazimierz Zieliński (14 stycznia)
3. Elżbieta Preisner (19 stycznia)
4. Apoloniusz Rymkiewicz (25 stycznia)
5. Andrzej Zawadzki (26 stycznia)
6. Teresa Krystyna Kaniowska (31 stycznia)
7. Regina Kucharska (1 lutego)
8. Stanisław Grabiec (3 lutego)
9. Urszula Gładunik (3 lutego)
10. Andrzej Papiernik (10 lutego)
11. Jerzy Kuczyński (19 lutego)
12. Anna Maria Łazarz (21 lutego)
13. Jan Budzich (22 lutego)
14. Urszula Brygida Kilińska (25 lutego)
15. Czesława Ordon (26 lutego)
16. Władysław Cwynar (27 lutego)
17. Wiesław Kruk (3 marca)
18. Romana Aniela Dobicka (9 marca)
19. Zygmunt Szustak (21 marca)
20. Stefan Smolski (21 marca)
21. Barbara Władysława Sałacińska (23 marca)
22. Zygmunt Jaśniewicz (2 kwietnia)
23. Władysław Kuchta (3 kwietnia)
24. Ryszard Skonieczny (6 kwietnia)
25. Danuta Zofia Puzio (12 kwietnia)
26. Janina Władysława Binkowska (13 kwietnia)
27. Jan Poderski (14 kwietnia)
28. Elżbieta Jezierska (17 kwietnia)
29. Lidia Chrzanowska (17 kwietnia)
30. Krzysztof Kubiszyn (17 kwietnia)
31. Danuta Bronisława Kotowicz (18 kwietnia)
32. Irena Renata Gomus-Jakobson (21 kwietnia)
33. Krystyna Anna Bernardyn (22 kwietnia)
34. Henryk Gładunik (22 kwietnia)
35. Urszula Elżbieta Trybka-Mahonik (23 kwietnia)
36. Helena Pelagia Gdowska (25 kwietnia)
37. Danuta Maria Biegańska (27 kwietnia)
38. Regina Otmianowska (1 maja)
39. Grażyna Jaromin (5 maja)
40. Zygmunt Roman Baran (5 maja)
41. Maria Teresa Pilak (10 maja)
42. Zofia Teresa Chęcińska (13 maja)
43. Lucie Dobras (15 maja)
44. Helena Wodecka (21 maja)
45. Marek Mirosław Maligranda (25 maja)
46. Roman Faligowski (27 maja)
47. Krystyna Władysława Fluder (28 maja)
48. Mieczysław Seweryniak (3 czerwca)
49. Tadeusz Mocny (10 czerwca)
50. Ludwik Skubski (11 czerwca)
51. Emilia Tomusiak (16 czerwca)
52. Halina Moroń (26 czerwca)
53. Magdalena Wasilewska (27 czerwca)
54. Regina Richter (7 lipca)
55. Czesława Solatycka (13 lipca)

56. Ewa Maria Kwaskowska-Chęć (16 lipca)
57. Józef Jan Zelek (18 lipca)
58. Genowefa Lech (21 lipca)
59. Zdzisław Petrus (22 lipca)
60. Jerzy Niewiadomski (26 lipca)
61. Ewa Maria Kruzel (26 lipca)
62. Edward Ławicki (27 lipca)
63. Aleksandra Maria Lewicka (29 lipca)
64. Bronisław Stanisław Wolański (3 sierpnia)
65. Janina Domka-Maziak (6 sierpnia)
66. Leszek Wilniewczyc (8 sierpnia)
67. Zofia Helena Kułak (10 sierpnia)
68. Antonina Niewiadoma (12 sierpnia)
69. Teresa Faligowska (17 sierpnia)
70. Helena Bławat (18 sierpnia)
71. Zenon Idec (19 sierpnia)
72. Andrzej Wojtowicz (24 sierpnia)
73. Longina Anna Wikiera (25 sierpnia)
74. Krystyna D. Niezbrzycka-Andrzejewska (2 września)
75. Jadwiga Lidia Rawnik (6 września)
76. Alicja Monika Rodak-Halińska (12 września)
77. Maria Szyszkowska (13 września)
78. Kazimierz Koziarski (14 września)
79. Ludomir Stanisław Stankiewicz (16 września)
80. Teodor Jakobson (17 września)
81. Eryk Bajbak (24 września)
82. Krystyna Romana Kowalska (27 września)
83. Teresa Gabryś (1 października)
84. Marek Bogusław Jarzębski (1 października)
85. Wacława Ciunek (2 października)
86. Emilia Majchrzak (5 października)
87. Marcin Henryk Sosiński (7 października)
88. Daniela Frankl (19 października)
89. Wiesława Gotkowicz (19 października)
90. Zofia Kulik (23 października)
91. Marian Józef Szymczyk (29 października)
92. Bogdan Daniel Stypułkowski (6 listopada)
93. Dariusz Andrzej Moska (6 listopada)
94. Maria Gryta (10 listopada)
95. Krzysztof Józef Suchocki (18 listopada)
96. Marek Grzegorz Mayer (20 listopada)
97. Jacek Otremba (21 listopada)
98. Włodzimierz Józef Szczepański (24 listopada)
99. Stanisław Hynek (25 listopada)
100. Jerzy Śliwowski (27 listopada)
101. Teresa Nieckarz (28 listopada)
102. Bożena Kazimiera Cyfer (3 grudnia)
103. Roman Walenty Witek (6 grudnia)
104. Zofia Parol (11 grudnia)
105. Wiesława Maria Miczko (11 grudnia)
106. Jan Mutor (16 grudnia)
107. Józef Kruszec (23 grudnia)
108. Jerzy Andrzej Igielski (27 grudnia)
109. Henryk Banaszek (30 grudnia)
* w nawiasach data śmierci

Zawarli sakrament 
małżeństwa*

1. Patryk Ostrowski i Magdalena Kazienko  
(10 stycznia)

2. Maciej Pondel Joanna Ogórkowska  
(31 stycznia)

3. Damian Antkowiak i Irmina Warda  
(5 kwietnia)

4. Krzysztof Sobolewski i Marta Kościelska  
(23 maja)

5. Karol Droździk i Euleria Frącek  
(30 maja)

6. Michał Jaskuła i Katarzyna Bodnar  
(13 czerwca)

7. Paweł Paszun i Małgorzata Ślusarczyk  
(13 czerwca)

8. Stanisław Kowalczyk i Beata Słowik  
(19 czerwca)

9. Krzysztof Ławniczak i Iwona Łobko  
(27 czerwca)

10. Wojciech Zmyślony i Iwona Głuszek  
(25 lipca)

11. Dariusz Broniszewski i Natalia Bogdan  
(28 listopada)

* w nawiasach data zawarcia sakramentu 
małżeństwa

Z ksiąg parafialnych
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Rok w obiektywie

26 27

Mszy św. odpustowej przewodniczył 
i homilię wygłosił bp. Stanisław Napierała

Spektakl „Połamany Chrystus” wystawiany przez młodzież

Procesja Bożego Ciała

Pielgrzymka Wielkiej Wyspy do Matki Bożej Częstochowskiej

Błogosławieństwo prymicyjne

Statuetka wręczona 12 grudnia podczas Dnia Skupienia Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Wrocławskiej 
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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, nr 26 1500 1793 1217 9004 4741 0000

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


