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W minionym roku dwukrotnie gościliśmy Metropolitę
Wrocławskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, który
przeprowadził trzecią już wizytację kanoniczną i udzielił grupie
młodzieży sakramentu bierzmowania oraz dokonał konsekracji kościoła. Znajdą tu Państwo dokumentację tych wydarzeń,
a także wielu innych z minionego roku. Zachęcam do lektury.

Od Redakcji

Zawarli Sakrament Małżeństwa

Dzisiejsza Ewangelia (Łk 17,11-19), choć krótka, niesie bardzo bogatą treść. Co więcej, doskonale wpisuje się w uroczystość
poświęcenia tego kościoła, któremu patronuje św. Faustyna. Dobrze się stało, iż właśnie w Roku Miłosierdzia chcemy nie
tylko powiedzieć Bogu, że oddajemy Jemu ten budynek na chwałę, ale przede wszystkim podziękować za to wszystko,
co w kontekście budowy tego kościoła dokonało się w waszej wspólnocie parafialnej, no i w każdym z was indywidualnie.
Jest to dzień, w którym chcemy w szczególny sposób za to Panu Bogu podziękować. Za to wszystko, co się w was stało,
co się stało w waszej wspólnocie przy okazji budowania tego Domu Bożego.

Ale najważniejszym wydarzeniem w historii parafii była
w minionym roku konsekracja kościoła. To wyjątkowa, piękna,
bardzo bogata w symbolikę liturgia. Parafianie przygotowywali
się do niej podczas rekolekcji, które głosił ks. kan. Paweł Cembrowicz – proboszcz parafii katedralnej.

Ministrantura to nie tylko służba, ale też
wyróżnienie

Przyjęli Sakrament Bierzmowania

34

Gościliśmy w tym roku młodzież i duszpasterzy z Francji,
którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Za otwarcie serc
i przyjęcie do swoich domów przez rodziny z naszej parafii składam serdeczne Bóg zapłać. Nasi goście wynieśli bardzo pozytywne wrażenia, parafianie bowiem dali przykład żywej wiary
i wielkiej gościnności.

Modlitwa, dobre słowo i uczynki – Grupa
Miłosierdzia Bożego
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25
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Przekazuję Wam kolejny numer foldera parafialnego. To wyjątkowe wydanie, bo i wyjątkowy, obfitujący w wielkie łaski był
miniony rok, Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Nasza parafia była
kościołem jubileuszowym, w którym po przekroczeniu bramy
wejściowej można było codziennie, pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny. Duchowe wzmocnienie można było
także otrzymać podczas Misji Świętych, które prowadzili ojcowie redemptoryści: o. Jarosław i o. Damian. Cieszę się, że parafianie tak licznie gromadzili się na naukach misyjnych.

Małgorzata Wanke-Jakubowska
Iwona Szajner
Adam Kenwa
Małgorzata Wanke-Jakubowska, Iwona Szajner,
Katarzyna Ulińska, archiwum parafii
m.wanke.jakubowska@gmail.com
tel. 693 362 193
Parafia pw. św. Faustyny we Wrocławiu

Miniony rok był aż gęsty od wydarzeń, dlatego trzecie wydanie
parafialnego folderu ma zwiększoną objętość, aby wszystko, co
ważne, mogło być zrelacjonowane, albo choćby tylko utrwalone na fotografiach. Najważniejszym wydarzeniem w dziejach
parafii jest konsekracja kościoła, która dodatkowo zbiegła się
z Rokiem Miłosierdzia, a kościół św. Faustyny był jednym z jubileuszowych świątyń. W parafii odbyły się też Misje Święte,
stanowiące przygotowanie do konsekracji i Roku Miłosierdzia.
Trzecią w historii parafii wizytację kanoniczną przeprowadzał
abp. Józef Kupny, co było okazją do zaprezentowania wspólnot
i grup parafialnych, nie tylko Ordynariuszowi, ale i samym parafianom. Dlatego większość z tych grup została zaprezentowana
na naszych łamach, a ich liderom serdecznie dziękuję za przekazanie tekstów wystąpień, które wygłosili podczas wizytacji. Wyjątkowym, niepowtarzalnym wydarzeniem były także Światowe
Dni Młodzieży, dlatego zamieszczamy obszerną relację z tego
szczególnego doświadczenia. Zaproszony do comiesięcznych
katechez na temat sakramentów świętych ks. prof. Mariusz Rosik przekazał redakcji résumé ze swoich homilii. Z przyjemnością udostępniamy je Czytelnikom.
Życzę miłej lektury. I oby była ona inspiracją do pogłębienia
więzi z parafią.
Małgorzata Wanke-Jakubowska
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Dziękujmy Bogu
za dar tej świątyni
Chwalmy Boga i dziękujmy za te wszystkie dary, jakimi
nas obdarza. I za tę świątynię, i za wspólnotę parafialną, i za
duszpasterzy – tymi słowami zakończył swoją homilię abp
Józef Kupny podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył. Konsekracja kościoła to najważniejsze wydarzenie
w historii parafii. Wspólnota przygotowywała się do niego
poprzez czterodniowe rekolekcje, które głosił ks. kanonik
Paweł Cembrowicz – proboszcz parafii katedralnej. Tłumaczył wiernym istotę konsekracji i symbolikę tej wyjątkowej
liturgii, jaka jej towarzyszy. Zapewne większość parafian
uczestniczyła w niej po raz pierwszy w życiu.
Na zaproszenie ks. proboszcza Marka Dutkowskiego
przybyli m.in. księża posługujący wcześniej w kościele św.
Faustyny: pierwszy proboszcz ks. kanonik Grzegorz Trawka, ks. Grzegorz Tabaka i ks. Artur Moraczyński. Pozostałych zatrzymały obowiązki w parafiach. Wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa byli m.in. księża z dekanatu, ks.
Cezary Chwilczyński – dyrektor Radia Rodzina, które transmitowało całą uroczystość, ks. kanonik Paweł Cembrowicz,
ks. płk Henryk Szareyko i inni. Bogata w symbolikę liturgia:
pokropienie wodą święconą, namaszczenie olejem ołtarza
i zacheuszek, okadzenie ołtarza, piękny śpiew chóru, liczna
asysta służby liturgicznej, procesja z darami – to wszystko
na znak poświęcenia Bogu świątyni. 9 października 2016
roku to najważniejsza data w historii parafii.
Małgorzata Wanke-Jakubowska

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie
Metropolito Wrocławski!
Witając Księdza Arcybiskupa w tak uroczystym i ważnym
dniu dla naszej parafii chciałbym przedstawić w krótkim
zarysie dzieje naszej świątyni i parafii. O budowę świątyni
na osiedlu Biskupin już w latach 80 zabiegali biskupi wrocławscy wraz z księdzem prałatem Stanisławem Pikulem
– proboszczem parafii Świętej Rodziny. Pierwsze pismo do
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego we Wrocławiu o „budowę kościoła na Biskupinie” zostało skierowane
23.12.1980r. Następnie przez 15 lat wielokrotnie ponawiane. Na uchwałę Rady miasta Wrocławia o przekazaniu działki
na inwestycję sakralną trzeba było czekać do 26.04.1996r.
W listopadzie 1990 roku ks. Stanisław Pikul upoważniony przez Wrocławską Kurię Metropolitalną, ogłosił konkurs
architektoniczny na budowę kościoła i domu parafialnego
na osiedlu Biskupin. Wybrany i zatwierdzony został projekt

dr. inż. arch. Zdzisława Mieczkowskiego. Konstruktorem
i kierownikiem budowy został mgr inż. Wojciech Marszałek.
Kościół ma gabaryty: długość – 44 m, szerokość – 30 m, wysokość wnętrza – 13 m, wysokość wieży – 46 m.
23 grudnia 1997 roku zostało wydane pozwolenie na
budowę kościoła wg. przedstawionego projektu. Pierwsze
prace zostały rozpoczęte wiosną 1998 roku. Budowę prowadziła ekipa czterech górali z Zakopanego pod kierownictwem
Franciszka Kaszyckiego. Z dniem 25 czerwca 20O2 roku,
na prośbę ks. Stanisława Pikula, Metropolita Wrocławski
zwolnił go ze stanowiska proboszcza parafii Świętej Rodziny
i przeniósł w stan spoczynku. Nowym proboszczem został
ks. Janusz Prejzner. Stał się on odpowiedzialnym za dalszą budowę kościoła i doprowadził do zamknięcia kościoła
w stanie surowym (wstawienie okien i drzwi).
Pierwszą Mszę św. w nowym kościele była pasterka odprawiona 24 grudnia 2002 roku. Mimo bardzo niskiej tem-

peratury, braku ławek, świątynia wypełniona była po brzegi.
Nastrój był bardzo podniosły, a wiele oczu błyszczało nie tylko a powodu mrozu. 25 czerwca 2003 roku dekretem ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza została erygowana parafia pw.
św. Faustyny. Pierwszym proboszczem został mianowany ks.
kan. Grzegorz Trawka, który organizował życie duszpasterskie nowej parafii i prowadził dalsze prace budowlane.

Witam zebrane duchowieństwo wszystkich stopni
i godności. Cieszymy się, że bezpośrednią transmisję z dzisiejszej uroczystości przeprowadza Radio Rodzina, nasza
diecezjalna rozgłośnia. Za pośrednictwem Radia Rodzina
chciałbym pozdrowić wszystkich chorych, ludzi starszych,
cierpiących i tych którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z nami,
ale do których dociera nasza modlitwa przez fale eteru.

W listopadzie 2004 roku proboszczem zostałem ja. Na
tym etapie do najpilniejszych zadań należało dokończenie
budowy kościoła, zaprojektowanie i wybudowanie Domu Parafialnego, zagospodarowanie terenu wokół kościoła.

Witam wszystkich obecnych w kościele, wszystkich
przybyłych gości a szczególnie naszych parafian. To dzięki
waszej pracy, ofiarności i modlitwie możemy dzisiaj w uroczystej liturgii poświęcić ten kościół na wyłączną służbę
Bogu.

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, nadszedł dla nas dzień
wyjątkowy w historii naszego kościoła, który będzie co roku
uroczyście przeżywany w kolejne rocznice poświęcenia świątyni.
Wierzę, że poświęcenie naszego kościoła umocni naszą wiarę,
nadzieję i miłość, umocni nasze relacje z Panem Bogiem i Kościołem.

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie bardzo proszę o sprawowanie Mszy św. w intencji wszystkich parafian i dokonanie poświęcenia tej świątyni.
Wystąpienie ks. Marka Dutkowskiego przed uroczystą konsekracją kościoła
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Dziękujmy Bogu

Papież Benedykt XVI kiedyś słusznie zauważył, że
każdego dnia wielu ludziom jesteśmy w stanie zaufać.
Ufamy lekarzom, wielu ludziom, którzy są wokół nas. Ale
Pana Boga współczesny człowiek cały czas chce sprawdzać, czy Bóg się zna, czy potrafi, czy ma moc, czy warto Mu zaufać, czy warto posłuchać. Nieustannie chcemy Pana Boga we wszystkim sprawdzać. W dzisiejszym
świecie słowo wydaje się czymś niewiele znaczącym,
całkowicie zdeprecjonowanym. Z jednej strony wszyscy
dziś mówią, krzyczą , z drugiej – dla wielu słowo nie ma
żadnej wartości. W jednej chwili mogą powiedzieć coś,
czego się później wyprą. Wszystko zależy od tego, co się
bardziej opłaca.–
Tymczasem Słowo Boga jest nie tylko trwałe i wierne, ale także gotowe rozświetlać nam naszą rzeczywistość. Ten tekst Ewangelii (Łk 17,11-19) pyta nas, na

ile jesteśmy gotowi uwierzyć temu Słowu. Na ile, drogi
Bracie i Siostro, jesteś w stanie uwierzyć Chrystusowi, na
ile wierzysz Jego Słowu. Przecież tyle rzeczy może was
ograniczać czy nawet unieruchamiać: strach, przeszłość,
świadomość własnych słabości Trzeba powiedzieć, że istnieje tutaj pewne podobieństwo między tą chwilą a historią waszej wspólnoty parafialnej.
*

*

*

Kiedy rozpoczynaliście budowę tego kościoła, nie
mieliście nic poza słowem i wiarą, że robicie coś dla
Pana Boga. Nie mieliście żadnej pewności, kiedy uda
się zakończyć prace, czy w ogóle się uda. Ksiądz proboszcz powiedział, ze trwały starania o pozwolenie na
budowę tego kościoła. Nie wiedzieliście czy w ogóle ją
otrzymacie. A kiedy otrzymaliście, kiedy rozpoczyna-
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liście budowę, też nie było wiadomo czy doprowadzi
się ją do końca. Zmieniali się wasi duszpasterze w tym
czasie. Nie wiedzieliście. Można powiedzieć, że ruszaliście w drogę jak ten Samarytanin, ufając jedynie, że
jeśli Bóg coś zaplanował, to będzie prowadził właściwymi drogami. Samarytanin wraca do Jezusa, on widzi
więcej niż jego towarzysze. Było ich dziesięciu, on jeden
wraca. Widzi nie tylko, że jest zdrowy, ale też komu to
zawdzięcza. Dostrzega Boga w działaniu Jezusa. To jest
o tyle ciekawe, że początkowo, kiedy przyszedł, mówił
do Jezusa „Mistrzu”, „Nauczycielu”. To znaczy widziała
w Nim kogoś mądrego, kogo się radzić, posłuchać. Kiedy wraca, Ewangelista mówi, że pada na twarz, wielbiąc
Boga. Dostrzega w Chrystusie coś, co było przedtem zakryte. Widzi w nim Boga. I dopiero tutaj jego życie się
zmienia. Jezus mówi do niego „wstań”. Tam jest użyte
słowo, które dosłownie należy tłumaczyć „zmartwychwstań”. Teraz jest zmartwychpowstały, teraz dopiero
zaczyna się jego życie. Dotychczasowe było jakby życiem śmierci. I przez tę izolację, że żył na obrzeżach,
że był wykluczony z życia. Właściwie za życia umarły.
Ale po uzdrowieniu wszystko rozpoczyna się na nowo.
I to jest punkt wyjścia, a nie punkt dojścia. To nie jest
koniec jego spotkania z Jezusem, ale początek. Teraz
dopiero wszystko się rozpoczyna.
*

*

*

Bracia i Siostry, można powiedzieć, że dzień poświęcenia kościoła, to nie jest punkt dojścia. To nie jest to, że
my teraz coś kończymy. Od tego momentu tutaj dopiero
wszystko się rozpoczyna. Dokonaliśmy pięknej rzeczy,
nasza Msza św. jest chwilą, w której pokazujemy, komu
to zawdzięczamy i chcemy nasze dziękczynienie skierować przede wszystkim do Boga. Chcę was prosić, byście
na tę świątynię patrzyli jako na dar, który otrzymuje-

my i przekażemy kolejnym pokoleniom. To, że udało
się tę świątynię wybudować, jest wielkim darem dla nas
wszystkich. Jest to dla mnie też okazja, by złożyć wam
podziękowania, bo z wdzięcznością dziś myślimy o budowniczych tej świątyni. Dziękuję Księdzu Dziekanowi,
Proboszczowi tej świątyni, że ich wszystkich wymienił.
Chcę wspomnieć o kapłanach, o architekcie, kierowniku
budowy, konstruktorze, całej ekipie budowlanej, tym,
którzy pomagali. Chcę podziękować parafianom, za waszą ofiarę. Dlatego tym wszystkim, którzy się przyczynili, którzy budowali, wszystkim, którzy wspierali ofiarą,
modlitwą, wam wszystkim moi kochani, pragnę z serca
podziękować.
Fragmenty homilii abp. Józefa Kupnego – 9 października 2016 roku

Wizytacja
8

Rok 2016 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

Parafia –
wspólnota wspólnot
Wspólnota Żywego Różańca

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Żywy Różaniec to jedna ze wspólnot, która przez
codzienną modlitwę osobistą i wspólnotową czynnie
uczestniczy w życiu parafii. Formacja liczy 94 osoby – kobiet i mężczyzn, które stanowią pięć róż (piąta niepełna).
Są nimi: Róża I – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny (zelatorką jest Teresa Sulkowska); Róża II –
Św. Siostry Faustyny (zelatorką jest Helena Ślusarczyk);
Róża III – Matki Boskiej Częstochowskiej (zelatorką jest
Zofia Rączka); Róża IV – Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (zelatorką jest Zenobia Osetek); Róża V – Matki Bożej Miłosierdzia (zelatorką jest Zenobia Osetek)

Stowarzyszenie działa pod kierownictwem Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa Prowincji Polskiej
w oparciu o Statuty Generalne Dobroczynnego Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, zatwierdzone przez Papieską
Radę ds. Świeckich 24 maja 1988 roku. Archidiecezjalnym
asystentem kościelnym, zatwierdzonym przez Episkopat
Polski, jest ks. Janusz Bobowski, a patronką św. Maria
De Mattias. Stowarzyszeni uczestniczą w dziedzictwie
duchowym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i wspólnie
oddają swój czas, modlitwę, pracę i zdrowie na rzecz Kościoła. Grupa Stowarzyszenia Krwi Chrystusa powstała
18 kwietnia 2004 roku z inicjatywy Marii Besler. Animatorką główną jest Teresa Grzebalska. Grupa jest podzielona jest na siedmioosobowe Róże, tworzące części Różańca
do Krwi Chrystusa. Grupa włącza się działalność charytatywną, zbieranie ofiar, wspomaganie inicjatyw parafialnych, organizację pielgrzymek. W poniedziałki grupa
rozważa Pismo św. odmawia Różaniec i Litanię do Krwi
Chrystusa. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie formacyjne z udziałem siostry Adoratorki z domu prowincjalnego, a przynajmniej raz w roku członkinie grupy uczestniczą w spotkaniach formacyjnych w Centrum Duchowości
im. św. Marii De Mattias w Bolesławcu.
cd. na str. 10

W każdą I sobotę miesiąca o godzinie 9.00 sprawowana jest Msza św. w intencji członków formacji i ich rodzin,
także zmarłych. Poprzedzona jest modlitwą różańcową
w intencji parafii, rodzin, Ojczyzny a także w intencjach
Ojca świętego. Po modlitwie różańcowej następuje wymiana tajemnic. Opiekunem grupy Żywego Różańca jest
ksiądz proboszcz Marek Dutkowski. Wspólnota czynnie
włącza się w spotkania modlitewne w świątyni. W każdą
środę i piątek – wspólnie rozważane są tajemnice Różańca świętego.
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Trzecia wizytacja kanoniczna
w parafii św. Faustyny

Trwajcie
mocno
w wierze i miłości
– Wizytacja kanoniczna to
nie jest kontrola, tak jak
w instytucjach świeckich. Biskup
przyjeżdża, żeby się spotkać
z wiernym, żeby się z nimi razem
modlić – powiedział abp Józef
Kupny, metropolita wrocławski,
podsumowując spotkanie
z wiernymi oraz liderami grup
i wspólnot parafialnych w piątek
30 września.
To była już trzecia w historii wizytacja kanoniczna –
pierwszą przeprowadzał bp Edward Janiak 3 kwietnia
2005 roku, nazajutrz po odejściu Jana Pawła II do Domu
Ojca, drugą – bp Andrzej Siemieniewski 16 maja 2010
roku w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
Tegoroczną wizytację rozpoczęło nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Potem liderzy grup, ruchów i wspólnot parafialnych składali sprawozdanie ze
swojej działalności. Niektórzy, jak chór parafialny czy Eucharystyczny Ruch Młodych, nie tylko słowami, ale także
śpiewem. Arcybiskup był bardzo rad z tak licznego udziału młodych w życiu parafii. Podsumowując, podkreślił, że
niezależnie czy to jest jakaś wspólnota charyzmatyczna czy

inna, są pewne zadania wspólne dla wszystkich: budowanie jedności kościoła, dążenie do świętości poprzez dawanie siebie Bogu i bliźnim oraz dawanie świadectwa swoim
życiem zgodnym z Ewangelią. – Trwajcie mocno w wierze
i miłości – powiedział na koniec metropolita wrocławski.
Małgorzata Wanke-Jakubowska
Zależało mi na tym, abyście zobaczyli, ile dobra
dzieje się w waszej wspólnocie parafialnej. Żebyście
zobaczyli, że na terenie waszej parafii jest tak wiele
różnych wspólnot, które tworzą to bogactwo. Biedna byłaby parafia bez was, biedna byłaby, gdyby tej
różnorodności wspólnot tutaj nie było. Dlatego chcę
bardzo serdecznie wam podziękować, szczególnie liderom wspólnot, którzy animują te grupy, wkładają
pewien wysiłek, żeby te grupy żyły, żeby funkcjonowały. Chciałbym tym, którzy prezentowali te wspólnoty, powiedzieć: serdecznie dziękuję.
Co możemy zobaczyć? Na pewno to, że parafia
żyje. (…) To, że są katoliccy rodzice, którzy przychodzą z dziećmi, którzy mówią dzieciom o Panu Bogu.
Że jest służba liturgiczna, że są dzieci przy ołtarzu. To
jest powód do radości. Jest świadectwem żywej wiary
w waszej wspólnocie. Zawdzięczacie to swoim duszpasterzom, którym serdecznie dziękuję z księdzem proboszczem na czele, także wszystkim liderom, którzy
się angażują w prowadzenie tych wspólnot.
Fragment podsumowania abp. Józefa Kupnego – 30 września 2016 roku
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Akcja Katolicka

Domowy Kościół

Akcję Katolicką powołał papież Pius XI encykliką „Ubi
arcano dei” z grudnia 1922 r. Ma ona „zjednoczyć zorganizowane siły katolickie celem głoszenia, szerzenia, realizacji i obrony katolickich zasad życia jednostkowego,
rodzinnego i społecznego”.

Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią ruchu Światło-Życie, założoną przez ks. Franciszka Blachnickiego. W naszej
parafii pierwszy krąg rodzin zawiązał się w 2004 roku. Po kilku latach powstał kolejny, a teraz jest już sześć kręgów, czyli około 30 małżeństw, które formują się w tej wspólnocie.
Każdy z księży ma pod swoją opieką po dwa kręgi.

Parafialny Oddziała Akcji Katolickiej (POAK) przy
parafii Św. Faustyny we Wrocławiu został powołany w
czerwcu 2004 r. przez Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu AK. POAK przyszło działać w warunkach tworzenia
parafii oraz budowania służących jej obiektów. Z tego powodu musiał on zrezygnować z części zadań statutowych,
a włączyć się w tworzenie wspólnoty parafialnej. Bierze
więc udział we wszystkich świętach i uroczystościach parafialnych, w tym w nowennach przed odpustem parafialnym i przed niedzielą Miłosierdzia Bożego. Uczestniczymy w Wielkim Poście w Drodze Krzyżowej prowadząc
rozważania oraz opracowując i wygłaszając komentarze
do uroczystości Świętego Triduum Paschalnego – wspólnie z grupą ministrantów seniorów – powstanie której
zainicjowała Akcja Katolicka. Członkowie POAK uczestniczą zawsze w uroczystościach organizowanych przez
Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu AK.

W tej wspólnocie kładzie się duży nacisk nie tylko na
autentyczną wiarę i żywą relację z Jezusem, ale także na
duchowość małżeńską, na to, że razem idziemy do Pana
Boga. – Bardzo nas trwanie w tej wspólnocie rozwija jako
małżonków, uczy dbania o siebie, o relacje w rodzinie, o
chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci, których we
wszystkich kręgach mamy już razem około setki – mówią
Maria i Krzysztof Jurczykowie. – Spotykamy się raz w
miesiącu, żeby się modlić, formować i rozmawiać. Oprócz
tego jeździmy na rekolekcje i staramy się włączać w życie
parafii. Marysia prowadzi scholę, która prawie co tydzień
śpiewa podczas niedzielnej mszy dla rodzin o godz. 11:00.
Jest to schola nietypowa, bo oprócz dzieci śpiewają w niej
także rodzice. Raz w miesiącu angażujemy się mocniej
jako kręgi w oprawę mszy świętej obstawiając liturgię
słowa. Angażujemy się też w oprawę muzyczną podczas I
Komunii i przygotowanie dzieci do śpiewania.
W zeszłym roku były prowadzone w naszej parafii rekolekcje o zobowiązaniach Domowego Kościoła. Pomagaliśmy też w organizacji ewangelizacyjnych rekolekcji adwentowych z ks. Grzegorzem Michalskim.

Czeladnicy św. Józefa
Grupa Czeladników św. Józefa powstała 19 marca
2010 roku w uroczystość św. Józefa. Jest to męska grupa,
kilkunastu parafian, przeważnie emerytów, którzy swoją
wiedzę, czas i siły angażują w wykonywanie niezbędnych
prac do sprawnego funkcjonowania kościoła. Ich zawołaniem jest: „Święty Józefie wspomagaj nas” i w każdą,
drugą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 7.00 modlą się
litanią do swojego patrona.
Czeladnicy uczestniczyli jako wolontariusze w różnorodnych pracach w kościele i jego otoczeniu, m.in. przerabiali tymczasowy, drewniany ołtarz główny na dwa ołtarze boczne, umieścili relikwie przy bocznych ołtarzach,
malowali ławki, sadzili żywopłot otaczający działkę parafialną, uczestniczyli w zagospodarowaniu terenu przed
plebanią.
Do obowiązków Czeladników należy sezonowe otwieranie i zamykanie otworów wentylacyjnych w stropie kościoła i dbanie o sprawne działanie wszystkich punktów oświetlenia oraz wykonywanie innych poleceń ks. proboszcza.
Czeladnicy włączają się też do prac związanych z montażem i demontażem okolicznościowego wystroju kościoła,
m.in. wieńca adwentowego, choinek, Grobu Pańskiego itp.
Dysponują niewielkim warsztatem usytuowanym w podziemiach kościoła. Warsztat ten wyposażony jest w narzędzia i materiały niezbędne do naszej działalności.
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Odnowa w Duchu Świętym
„Płomień Pański”

Grupa modlitwy
kontepmplacyjnej

Wspólnota jest częścią ruchu Odnowy Duchu Świętym w Archidiecezji Wrocławskiej, w Polsce i na świecie.
„Płomień Pański” liczy ponad stu członków, a wśród
nich najwięcej jest parafian Świętej Rodziny i św. Faustyny. Opiekunem jest ks. Wojciech Jaśkiewicz, który
jest również koordynatorem duchownym wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji. Charyzmatem
jest „Ewangelizacja poprzez miłość wzajemną” – miłość nie tylko w rodzinach i we wspólnocie do siebie
nawzajem, ale także do każdego człowieka, szczególnie
do zagubionych w wierze i życiu. Korzenie „Płomienia
Pańskiego” sięgają końca lat 80., wspólnota ma swoją
siedzibę w parafii Świętej Rodziny, lecz posługami i zaangażowaniem w Ewangelizację obejmuje też parafię
pw. św. Faustyny.

Grupa powstała w 2012 roku i gromadzi od kilku do kilkunastu osób – także spoza parafii. Spotyka się na plebanii
w każdy czwartek ok. godz. 18.30, po wieczornej Mszy św.
Spotkania są otwarte, można w nich uczestniczyć jednorazowo lub pojawiać się zgodnie z własnymi możliwościami
lub potrzebami.

„Płomień Pański” ma charakter dekanalny. Posługa
to: Kursy Alpha, rekolekcje letnie, seminaria odnowy
wiary w Duchu Świętym, świadectwa na Mszach św.,
marketing do Bożych celów: banner wożony i stawiany
w różnych miejscach na Biskupinie i Sępolnie, plakaty ulotki, współpraca z duszpasterzami i wspólnotami parafialnymi, promowanie modlitwy Koronką do
Miłosierdzia Bożego oraz Grupy Miłosierdzia Bożego.
Spotkania modlitewne odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca. Obecnie trwa okres zmian w kierunku ewangelizacji, aby jeszcze bardziej odpowiedzieć
na wezwanie Papieża Franciszka do „wyjścia z naszego
Wieczernika” ku zagubionym w wierze. Powstają m.in.
zespoły ewangelizacyjne.

Modlitwa kontemplacyjna nie jest związana z konkretnym rodzajem modlitwy (różaniec, koronka itp.) czy duchowością istniejącą w Kościele, ale jest powszechnym powołaniem wszystkich realizującym się na normalnej ( nie
nadzwyczajnej) drodze świętości , nie jest zastrzeżona dla
osób duchownych, zakonników ale jest "aktywnością" prowadząca do ujawnienia się kim jesteśmy poprzez powolne
odpadanie z nas tego co nami nie jest.
Grupa modlitwy kontemplacyjnej istnieje, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy uczestników. Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę:
lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (modlitwa
spontaniczna), contemplatio (modlitwa kontemplacyjna).
W czasie spotkania czytana jest Ewangelia, a także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.
Podczas wizytacji prezentowały się ponadto działające w parafii grupy: Wspólnota Miłosierdzia Bożego
(więcej na str. 21–22), Chór parafialny „Faustinum”
(więcej na str. 27), Liturgiczna Służba Ołtarza (więcej
na str. 22–23), Eucharystyczny Ruch Młodych i Skauci
Europy.

Niezwykły czas
łaski dla parafii
Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie były świętem
młodości, manifestacją żywej
wiary i odnową Kościoła. Nasza
parafia miała okazję bardzo
aktywnie włączyć się w to
dzieło, goszcząc pielgrzymów
z Francji – uczestników Dni w
Diecezjach.
Przyjechali oni do Wrocławia, aby przygotować się do
wydarzeń poprzedzających spotkanie z papieżem Franciszkiem. Od 20 do 25 lipca w archidiecezji wrocławskiej
przebywało ponad 1500 osób z różnych stron świata. Zostali zakwaterowani w ponad stu parafiach we Wrocławiu
i okolicznych miejscowościach – w Brzegu, Oławie, Oleśnicy,
Trzebnicy, Jelczu-Laskowicach, Obornikach Śląskich.

W naszej parafii gościliśmy sto osób ze Strasburga, a
w parafii Świętej Rodziny mieszkało pięćdziesiąt. Parafialne Biuro Informacyjne ŚDM prowadzone przez grupę
wolontariuszy działało już od 11 lipca. Każdy, kto chciał
się włączyć do organizacji spotkań z młodzieżą z Francji,
mógł uzyskać niezbędne informacje.
– Naszych gości przywitaliśmy wczesnym popołudniem w środę 20 lipca, a spotkanie rozpoczęła wieczorna Eucharystia w kościele Świętej Rodziny – mówi
ks. Mariusz Sobkowiak, który pełnił funkcję skarbnika
w diecezjalnym sztabie przygotowań ŚDM Wrocław.
– Każdego dnia po śniadaniu u rodzin, o godz. 9 odprawiana była Msza św., której przewodniczył biskup
pomocniczy Vincent Dollmann. Msza św. była po francusku, a homilię, którą głosi bp Dollmann lub księża z
Francji, tłumaczył Kacper Potrykus. Potem były katechezy prowadzone przez księży, którzy przyjechali tutaj z
młodzieżą, drugie śniadanie w parafii i około południa
młodzi wyjeżdżali do centrum miasta, gdzie uczestniczy-
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li w różnych wydarzeniach, przygotowanych przez sztab
diecezjalny ŚDM – wyjaśnia ks. Mariusz.
Piątek 22 lipca był Dniem Miłosierdzia, pielgrzymi
udawali się w różne miejsca, żeby pomagać ludziom, odwiedzać chorych w szpitalach, ośrodkach pomocy, wskazanych przez parafie. Zorganizowano też GlobalMercy,
czyli spotkanie z misjonarzami i wolontariuszami pełniącymi dzieła miłosierdzia w różnych misjach świata.
W sobotę młodzi modlili się razem z ks. abp. Józefem
Kupnym na Ostrowie Tumskim, a wieczorem bawili na
koncercie „Singing Europe” na Stadionie Miejskim.
Stałym punktem programu był wspólny posiłek o
godz. 16 w pobliżu tzw. „MercyFest”, gdzie ustawiono
sceny. Odbywały się tam koncerty i spotkania modlitewne. Pielgrzymi, którzy gościli w parafiach św. Faustyny
i św. Rodziny, mieli swój „MercyFest” koło akademików
Politechniki, tzw. Teków. Goście mieli też możliwość
zwiedzać miasto, a prawie każdego wieczoru uczestniczyli w specjalnym pokazie fontanny multimedialnej na
Pergoli.
Ważnym punktem programu była niedzielna msza
o godzinie 12 z udziałem parafian. – Pielgrzymi dzielili się swoimi wrażeniami. Na przykład imigrant z Iraku,
chrześcijanin, opowiadał o prześladowaniach w krajach
muzułmańskich. Potem był obiad u rodzin, bardziej uroczysty. To był czas, kiedy rodziny mogły się dłużej nacieszyć obecnością gości i lepiej ich poznać – opowiada ks.
Mariusz.
Pielgrzymi wyjechali z Wrocławia 25 lipca rano. Zatrzymali się w Trzebnicy, gdzie uczestniczyli we mszy św.
rozesłania, której przewodniczył ks. abp Józef Kupny.
Potem młodzież pojechała już do Krakowa.

– Francuzi byli zachwyceni naszą gościnnością, niektórzy mówili wręcz, że z czymś takim spotkali się pierwszy raz w życiu – dzieli się swoimi wrażeniami ks. Mariusz. – Przyznali, że zaskoczyło ich to, że Wrocław to
duże miasto. Dziwili się, że tutaj jest tak bezpiecznie, że
o 22 można bez obaw iść przez park na pokaz fontanny. Dla nas to normalne, a dla nich było wręcz szokujące,
że wieczorami można się swobodnie poruszać – dodaje
ksiądz.
Spotkanie było też wzajemną wymianą doświadczeń.
Młodzi mieli okazję poznać się bliżej, zaprzyjaźnić. – My
coś zobaczyliśmy u nich, a oni u nas – zauważył ks. Mariusz. – Na plebanii mieszkał ksiądz pochodzący z Madagaskaru. Był on zbudowany postawą polskich parafian,
ich pobożnością, przeżywaniem Eucharystii, dużą liczbą
ludzi uczestniczących we mszy św. Pokazaliśmy swoje
przywiązanie do wiary.

fot. Bożena Żak

O ŚDM opowiadają koordynatorzy i rodziny goszczące pielgrzymów
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Karolina Palińska,
koordynator parafialny ŚDM

”

Byłam odpowiedzialna za przygotowanie parafii
na przyjazd pielgrzymów. Musiałam stworzyć sztab
parafialny, składający się z osób odpowiedzialnych za
konkretne kwestie – np. zakwaterowania i wyżywienia, kontaktu z grupą zagraniczną, sprawy duszpasterskie. Trzeba było koordynować działania każdej
sekcji i dopilnować, aby wszystko zostało „zapięte na
ostatni guzi” na przyjazd gości ze Strasburga. Ponieważ pielgrzymi zostali przydzieleni dwóm parafiom –
naszej oraz parafii św. Rodziny, konieczna była współpraca z tamtejszą koordynatorką Gosią Prochowską.
Większość rzeczy robiliśmy wspólnie, co ułatwiło nam
pracę.
Najbardziej zaskoczyli mnie nasi parafianie. Początkowo nikt się nie chciał zgłosić, żeby przyjąć
pielgrzymów pod swój dach. Trudno było też znaleźć
wolontariuszy do pomocy. Przyznam, że chciałam
zrezygnować, bo po ludzku wydawało się to wszystko nie do ogarnięcia. Później też pojawiały się różne
trudności, ale było nam już dużo łatwiej. Poprosiliśmy
chorych z naszej parafii, do których księża chodzą z
posługą sakramentalną, i wszystkich, którzy byli zaangażowani w ŚDM w naszej parafii, o modlitwę w intencji tego dzieła. Czułam, jak niejednokrotnie to modlitwa nas niosła i znacznie szybciej radziliśmy sobie
z wszelkimi przeciwnościami. Dziękuję każdej osobie,
która się modliła, bez tej modlitwy nic byśmy nie zdołali zrobić.
Ogromnie wdzięczna jestem również naszej grupie
wolontariuszy. Ostatnie dni przed przyjazdem pielgrzymów spędzali w naszym biurze parafialnym na
projektowaniu mapek, identyfikatorów, rozpisywaniu
i planowaniu wydarzeń DwD, tłumaczeniu różnych
tekstów, słowniczków, rozlokowywaniu Francuzów
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po rodzinach, pakowaniu pakietów, przygotowywaniu prezentów dla gości, załatwianiu drugich śniadań,
pisaniu i redagowaniu różnych tekstów i wiele, wiele
innych spraw. Oni zawsze byli gotowi do pracy, zazwyczaj wystarczał jeden sms/mail, a zaraz się zjawiali i
pytali: „Co mamy robić?”. Stworzyli również rodzinną
atmosferę, biuro parafialne oprócz tego, że było miejscem naszej pracy, stało się także miejscem troski o
siebie nawzajem. Wciąż ktoś pytał „Wstawiam wodę,
ktoś chce herbatę?” albo „Idę do sklepu, chce ktoś coś
do jedzenia?”, ewentualnie dzwonili z zapytaniem, czy
czegoś potrzebujemy lub przychodzili z ciasteczkami, rogalikami, bułkami... Od tej pory ta sala zawsze
będzie mi przypominać to dzieło, które razem tam
tworzyliśmy. Mam nadzieję, że stanie się to pewnym
zaczynem do dalszej współpracy i może stworzenia
jakieś grupy młodych w naszej parafii. Widzę, jak ważne i potrzebne było to doświadczenie naszym parafianom, bo dzięki temu się poznaliśmy i nie jesteśmy już
sobie obcy.

a tutaj, okazało się, że dosyć często musiałam prowadzić jakieś spotkania. Odnosiłam wrażenie, że Pan
Bóg przygotowywał mnie do każdego z tych wystąpień
i zabierał wszelki lęk i obawy. Był to także czas odkrycia, jak wielkim potencjałem jest młodzież w Kościele.
Dopiero teraz zrozumiałam, dlaczego papież Jan Paweł II w wielu przemówieniach, kładł taki nacisk na
ludzi młodych. Po mimo barier językowych, kulturowych tworzyliśmy jedno – jeden Kościół. Słowa Pisma
Świętego: " z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" Ap 7,9 stały się dla mnie rzeczywistością. Bardzo chciałabym móc pojechać na koleje ŚDM,
które będę w Panamie i mam nadzieję, że mi się uda.
Przy okazji jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim
za pomoc w organizacji pobytu gości w naszej parafii. Rodzinom za otwarcie drzwi swoich domów. Część
z Was przyjęła więcej osób niż pierwotnie zakładała
przyjąć. Dziękuję za gotowość, czujność i ogromną
cierpliwość zwłaszcza do mojej osoby, gdy zwlekałam
z różnymi rzeczami oraz w dniu przyjazdu, kiedy rejestracja pielgrzymów się przedłużała. I jeszcze raz
dziękuję wolontariuszom i opiekunom grup za waszą
otwartość i dyspozycyjność.

To były moje pierwsze ŚDM i od razu mocno się w
nie zaangażowałam, zarówno w parafii podczas Dni w
Diecezjach, ale także w Krakowie. Tak naprawdę nie
bardzo wiedziałam, czego mogę oczekiwać. Rzeczywistość jednak przyniosła znacznie więcej niż mogłam
się spodziewać! Tyle niezapomnianych wspomnień,
godziny spędzone na peronie w oczekiwaniu na pociąg, by dojechać do miejsca noclegu, tańczenie „belgijki” w deszczu, stanie w długich kolejka po obiad czy
kolację, wiele poznanych osób. Był to niesamowity
czas. Niestety nie miałam okazji usłyszeć wszystkich
słów papieża Franciszka, jakie do nas kierował, bo nie
dysponowałam ani radiem, ani słuchawkami, by słuchać tłumaczenia, ale usłyszałam to, co wybrzmiało
najbardziej, czyli fragment o kanapie.

Kacper Potrykus,
tłumacz odpowiedzialny
za grupę zagraniczną

”

Z ks. Thomasem Wenderem, który był opiekunem
pielgrzymów ze Strasburga, znamy się od wielu lat. Był
on we Wrocławiu kilkakrotnie.Obydwu nam zależało,
by przygotować pobyt dla młodych z Alazacji właśnie
w naszym mieście i naszej dzielnicy. I udało się.

Dla mnie ŚDM były czasem przełamywania siebie,
kształtowania i odkrywania własnych możliwości. Zawsze miałam problem z wystąpieniami publicznymi,

Koordynacja przyjazdu tej grupy była czystą
przyjemnością. Znając ks. Thomasa, dużo łatwiej
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było mi ustalać szczegóły ich pobytu. Znaleźliśmy
wrocławską firmę autokarową Polbus, która przywiozła i odwiozła pielgrzymów z Francji i dopracowywaliśmy szczegóły zakwaterowania uczestników.
Po przyjedzie młodych na ŚDM ze względu na znajomość języka, miasta i całości programu starałem się
w każdym dniu im towarzyszyć i być do dyspozycji. Z
grupą przejechał biskup pomocniczy, który nocował
w seminarium. Miałem więc możliwość przez kilka
dni być jego kierowcą, tłumaczem i przewodnikiem.
Muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to, że biskup
Dolmann właściwie cały czas z towarzyszył młodym,
zaczynając od liturgii porannych, przez katechezy po
późne popołudniowe spotkania w mieście.
Najbardziej podobały mi się te wspólne liturgie i
katechezy. Mieliśmy w grupie wielu księży, osoby zakonne, a także bardzo uzdolnionych muzycznie młodych ludzi, którzy sami się zorganizowali do przygotowania śpiewów, czytań.
Bardzo ważne było dla mnie spotkanie z uchodźcami z Iraku, którzy przyjechali z tą grupą. Cieszę
się, że opowiedzieli nam swoją historię, że zostali u
nas tak życzliwie przyjęci.
Cieszę się, że w przygotowanie ŚDM w naszej parafii włączyło się tylu młodych wolontariuszy. Obawiałem się trochę, że spotkanie młodych przygotują
niestety młodzi dorośli. Okazało się jednak, że starsi
i młodsi świetnie współpracowali. Dowodem na to
były wyrazy uznania od naszej grupy francuskiej,
która w Krakowie podobno nie miała tylu wspaniałych opiekunów, co we Wrocławiu. Dla mnie był to
dobry czas zarówno dla poznania innych narodowości, doświadczenia Kościoła powszechnego, jak i integracji mieszkańców oraz parafii, a także budowania
w naszej codzienności atmosfery zaufania.

Fot. Katarzyna Ulińska
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Fot. Katarzyna Ulińska
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”

Antonina Gawlik

”

Paweł Szajner

W ramach ŚDM w diecezjach gościły u nas Dorothy, Pauline i Żanet ze Strasburga. Rozmawialiśmy
po angielsku, niemiecku trochę po francusku, w tym
ostatnim udzielała się troszkę moja 88-letnia mama.
Staraliśmy się okazać naszą gościnność, przygotowując raczej polskie dania. Zbyt dużo nasi goście nie jedli, ale mieli za to słabość do lodów.
Uczestniczyliśmy we wspólnych spotkaniach religijnych, pokazywaliśmy im Wrocław – naszą okolicę
i zabytkowe części miasta. W ramach pożegnalnego
niedzielnego obiadu, na którym gościliśmy również
zakonnika i młodego strażaka ze Strasburga, zaprosiliśmy znajomego z Mali z córką. Dzięki temu rozmowa w języku francuskim przy stole była bardzo
ożywiona. Nasz znajomy na wieść o tym, że odbędzie
się mecz piłki nożnej między Polską a Francją zapragnął w nim uczestniczyć, ostatecznie po stronie francuskiej, pożyczając cały strój sportowy od mojego
syna Dominika.
Miło nam było usłyszeć wiele ciepłych słów o naszym Janie Pawle II od Dorothy, która uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży jeszcze pod jego
przewodnictwem.
W ramach prezentów dla naszych gości podarowaliśmy m.in. książki w języku francuskim specjalnie
wydane przez Wydawnictwo Kruk na tę szczególną
okazję. Myślę, że świadectwo wiary naszej i naszych
gości wzajemnie nas wzmocniło i ubogaciło.

Przyjazd pielgrzymów na ŚDM spowodował w naszej
rodzinie małą i tym razem zupełnie pozytywną „rewolucję francuską”. Trochę się obawialiśmy, jak to wszystko
się uda. Nie wiedzieliśmy, kto u nas zamieszka. Nasi goście – Jean Luis i Pierre – weszli jednak w nasze rodzinne
życie bardzo naturalnie i przyjaźnie. Świetnie dogadywali się z naszymi dziećmi, a wspólne rozmowy o chyba
wszystkim trwały do późnych godzin nocnych.
Zaskoczyli nas wyjątkową i niesamowitą, jak na jednak obcych ludzi, uprzejmością i uczynnością. Byli bardzo zainteresowani polską historią i kulturą. Chętnie też
poznawali nasze rodzinne zwyczaje i obrzędy religijne.
Chociaż byli u nas tylko kilka dni, rozstanie nie było łatwe. Może dlatego, że zaczerpnęliśmy do nich trochę autentycznego świeżego powiewu młodzieńczej wiary.

”

Krystyna i Wiesław Bratkowie
Podczas Dni w Diecezjach przed ŚDM mieliśmy pierwotnie gościć dwie dziewczyny mówiące po angielsku.
Trafiło jednak do nas dwóch Francuzów: Leo i pochodzący z Togo Jean-Philippe. Chociaż nie znamy języka francuskiego, od razu wytworzyła się rodzinna atmosfera.
Pierwszego dnia zaczęliśmy posiłek od modlitwy, ale
drugiego dnia musiałem coś jeszcze zrobić, a nasi goście
stali przy stole i nie chcieli jeść. – Dlaczego nie jecie? –
pytamy. A oni na to: – A modlitwa? Nasi goście jedli praktycznie wszystko, co im przygotowywaliśmy. Zachwycali
się polskim ciemnym, wieloziarnistym chlebem, smakował im bigos, leczo, zapiekanka, a nawet kaszanka z
grilla.
Urzekły nas piękne śpiewy podczas wspólnych nabożeństw. Byliśmy też zaskoczeni stałą obecnością przy
młodzieży biskupa.

Fot. Iwona Szajner

W dniu wyjazdu z Wrocławia daliśmy naszym pielgrzymom albumy o Wrocławiu, niestety w języku angielskim. Poprosili o dedykację, więc przy pomocy narzędzi
internetowych udało nam się przetłumaczyć go na francuski. Oni zastosowali tę samą metodę, przesyłając nam
pozdrowienia z Krakowa po polsku. Wyszło to przesympatycznie. Okazało się, że inny język wcale nie musi być
aż tak wielką barierą w komunikacji.

Paweł Szajner z dziećmi i gośćmi z Francji
Jean Luisem i Pierrem

Ten wspólny czas utwierdził nas w przekonaniu, że
Kościół to nie tylko dzieci i starsi, ale ogromna grupa
młodzieży. Od wielu lat udzielamy się w Ruchu Światło-Życie, więc spotykamy się z tym też na rekolekcjach i oazowych dniach wspólnoty. Chociaż od kilku lat jesteśmy
na emeryturze, to postanowiliśmy sobie, że nie będziemy duchowymi emerytami. Zadecydowaliśmy tak, zanim papież Franciszek mobilizował młodych, aby zeszli
z kanapy i zrobili raban. Jeszcze nie zasiedzieliśmy się na
kanapie, chcemy zrobić użytek ze słów papieża, aby zostawić po sobie ślad i wypełniać dalsze karty Ewangelii.
Iwona Szajner i Małgorzata Wanke-Jakubowska
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Ciepłe
przyjęcie
w rodzinach
O ciepłym przyjęciu w rodzinach,
fascynacji Wrocławiem –
miastem Edyty Stein i Dietricha
Bonhoeffera z wielokulturową
historią, oczekiwaniach
związanych ze Światowymi
Dniami Młodzieży oraz nowych
wspólnotach i ruchach religijnych
we Francji z ks. bp. Vincentem
Dollmannem, biskupem
pomocniczym Strasburga,
który wraz z młodzieżą z Alzacji
gościł w parafii św. Faustyny we
Wrocławiu, rozmawiało Radia
Rodzina.
Proszę powiedzieć o swoich wrażeniach z pobytu we Wrocławiu, co Ksiądz Biskup najbardziej zapamiętał?
– Pamiętam szczególnie ciepłe przyjęcie, którego tutaj
doświadczyłem. Ale także zaangażowanie rodzin, które nas
przyjmowały. Ich obecność podczas Mszy św. i aktywność,
z jaką angażowały się w działania z naszą grupą. Z mojego
punktu widzenia również spotkania z młodymi z różnych
krajów i bardzo ciepłe przyjęcie rozpoczynające dni, które
poprzedzały spotkanie w Krakowie. Przede wszystkim bardzo ciepłe przyjęcie w rodzinach i z młodymi ludźmi tutaj
we Wrocławiu.
Czy było coś zaskakującego w Polsce, w Polakach, tutaj we
Wrocławiu?
– Ta różnica, którą mogłem doświadczyć, może jest
ona zaskoczeniem, ale polega na innym odczuwaniu tego
miejsca w porównaniu z Krakowem. To miasto ma historię
wielokulturową, jest miastem Edyty Stein, Dietricha Bonhoeffera. To przede wszystkim jest wyznacznikiem tego
miasta, jego specyfiką. Dla młodego człowieka z Francji
zaskoczeniem była wielkość tego miasta, jego architektura, piękno. Nie znał tego miejsca i to go zaskoczyło.

Fot. Katarzyna Ulińska
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Jakich owoców spodziewa się Ksiądz Biskup po Światowych
Dniach Młodzieży?
– Przede wszystkim mogę powiedzieć o mojej diecezji,
o Alzacji. Tam pracuję i moje oczekiwania będą związane
z tym, że młodzież będzie dużo bardziej zaangażowana,
podejmie nowe inicjatywy, przede wszystkim społeczne
i polityczne, byśmy mogli budować Europę z nowymi siłami, nowym zaangażowaniem.
A jak to zaangażowanie wygląda teraz? Bo z informacji, które do nas docierają, słyszymy o niezbyt dobrej kondycji Kościoła we Francji. Jak jest?
– Być może tak to wygląda na zewnątrz. Jeśli chodzi
o praktyki religijne, to nie są one masowe. Jest natomiast
bardzo dużo mniejszych wspólnot, nowych wspólnot
francuskich, zaangażowanie w Akcję Katolicką, jest dużo
Skautów Europy, którzy również mają korzenie chrześcijańskie i są bardzo blisko Kościoła. Tak więc tych wspólnot
jest dużo, nie jest to bardzo masowe, ale jest obecne. Jest
to taki jakby zaczyn. Widać w tych wspólnotach wiele dobrego, świadomego podejścia do swojej wiary.
Czego my w takim razie możemy się uczyć od katolików z
Francji?
– Tak jak widzimy u was jest większa praktyka masowa, widzimy, że są parafie, do których przychodzą
całe rodziny z dziećmi. Zaangażowanie organizacyjne
na rzecz parafii jest w Polsce na pewno bardzo dobre, ale
to, co mógłbym powiedzieć, że jest – tak jak we Francji
– potrzeba odnowienia, powiewu związanego z nowymi
wspólnotami, czyli poszukiwanie czegoś ponad swoją parafię i niedzielne praktyki religijne. Potrzebne są nowe
możliwości, ruchy, duchowość, która się z tym wiąże.
Tłumaczył Kacper Potrykus
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Misje Święte w parafii

Posłani
do dawania
świadectwa

Termin Misje Święte
pochodzi od łacińskiego słowa misit,
czyli posłani. Posłani, by głosić
Słowo Boże – wyjaśnił ks. proboszcz
Marek Dutkowski w zaproszeniu
skierowanym do parafian na to
wyjątkowe wydarzenie. W wigilię
Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 2
kwietnia 2016 roku rozpoczęły
się w parafii Misje Święte. Nauki
misyjne głosili wrocławscy ojcowie
redemptoryści – o. Jarosław
i o. Damian.
– Czujcie się posłanymi do dawania radykalnego świadectwa życia z wiary dla tych, którzy wątpią, odchodzą lub przez
obojętność i duchowe lenistwo znajdują się na obrzeżach naszej wspólnoty parafialnej – pisał ksiądz proboszcz, zachęcając
do udziału w Misjach Świętych. Parafianie pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i bardzo licznie uczestniczyli w naukach misyjnych.
Początek Misji Świętych przypadał w rocznicę odejścia
Jana Pawła II do Domu Ojca, więc po inaugurującej Misje wieczornej Mszy św. o 21.00 odbył się Apel Papieski. Oprócz nauk
ogólnych były osobne spotkania misyjne dla dzieci ze szkół
podstawowych i spotkania dla młodzieży. Każdego dnia wieczorem o godz. 21.00 wierni spotykali się na Apelu Jasnogórskim. W poniedziałek 4 kwietnia była droga Krzyżowa ulicami
osiedla. W czwartek 7 kwietnia po Mszy św. było odnowienie
ślubów małżeńskich, w piątek 8 kwietnia nauka misyjna dla
chorych i starszych i udzielenie sakramentu namaszczenia
chorych oraz odwiedziny w domach tych, którzy nie byli w stanie przyjść do kościoła. Zawierzenie parafii Matki Bożej oraz
błogosławieństwo dla małych dzieci i rodziców oczekujących
narodzin dziecka odbyło się w sobotę 9 kwietnia. Misje Święte
zakończyło nabożeństwo do Matki Bożej i poświęcenie krzyża
misyjnego. Oby owoce te Dzieła były błogosławione.
Małgorzata Wanke-Jakubowska

Sakrament – jak mówi
najbardziej powszechne dziś
określenie – jest widzialnym
znakiem niewidzialnej łaski.
Za pomocą znaków (gestów
i czynności) i słów człowiek
w sposób absolutnie pewny
łączy się z Bogiem. Człowiek
przyjmujący sakrament ma
pewność, że spotkał Boga bez
względu na swoje subiektywne
odczucia, gdyż właśnie taka jest
natura siedmiu ustanowionych
przez Chrystusa znaków.
Przyjąć Bożą łaskę płynącą z
sakramentu można na tyle, na
ile otwarte jest nasze serce,
jednak w sposób obiektywny
łaska ta zawsze jest udzielana.
Grecki termin oznaczający sakrament to misterion, czyli
„tajemnica”. Tajemnica tym różni się od sekretu, że ten drugi można ujawnić, tajemnica natomiast nigdy nie może być
zgłębiona w całej pełni. Możemy więc zgłębiać znaczenie
sakramentów, jednak ich pełny sens odkryjemy być może
dopiero przy ostatecznym spotkaniu z Bogiem. Katechizm
Kościoła Katolickiego stwierdza: „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane
życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je
przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).
Wczesnochrześcijańscy pisarze nazwali chrzest „bramą sakramentów” (łac. ianua sacramentorum). Chrzest
nie tylko gładzi grzech pierworodny, ale włącza katechumena do wspólnoty Kościoła. Właśnie dlatego św. Cyprian, żyjący w III wieku biskup Kartaginy, przekonywał:
„Nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za
Matkę”. Łaska chrztu zostaje wzmocniona przez bierzmowanie. Na takie działanie sakramentu wskazuje sama jego
nazwa: confirmatio to tyle co umocnienie. W języku staropolskim bierzmem nazywano główną belę w konstrukcji
dachu. To do niej mocowano pozostałe elementy budowy.
Od trwałości bierzma zależała stabilność całego budynku.
W świadomie przyjętym sakramencie bierzmowania Duch
Święty poprzez swoje dary umacnia wierzącego do mężnego dawania świadectwa o przynależności do Chrystusa,
zgodnie z Jego własnymi słowami: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).
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Wokół katechez w parafii św. Faustyny

Przestrzeń
spotkania
z Bogiem
Eucharystia natomiast to przede wszystkim sakrament spotkania – z Bogiem i człowiekiem. Bóg jest rzeczywiście obecny i
aktywny pośród ludu zbierającego się, by uczestniczyć w Eucharystii. Można mówić przynajmniej o różnych formach obecności
Chrystusa. Pierwsza to obecność pod postaciami chleba i wina.
Druga – w Słowie Bożym, zgodnie z soborową Konstytucją o
liturgii świętej: „Jezus jest obecny w swoim Słowie, albowiem
gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi”.
Chrystus obecny jest także w całym zgromadzeniu. Obiecał
przecież: „Gdzie dwaj albo trzej zbierają się w Imię moje, tam Ja
jestem pośród nich” (Mt 18,20). Czwarta forma bliskości Pana
to obecność w osobie przewodniczącego liturgii, który na mocy
święceń kapłańskich jest narzędziem w ręku Boga. Ewangelia
Marka opowiada o kobiecie cierpiącej na upływ krwi. Przez dwanaście lat jej życie było złamane przez chorobę. Przez dwanaście
lat cierpiała fizycznie. Przez dwanaście lat była obolała duchowo,
gdyż Prawo zakazywało jej wstępu do świątyni. Pomimo tego nie
straciła zdolności do marzeń. Szczególnie pielęgnowała jedno z
nich: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”
(Mk 5,28). Jezus spełnił to marzenie. Jesteśmy w o wiele szczęśliwszej sytuacji. Możemy co dzień w Komunii świętej dotykać
nie tylko płaszcza Jezusa, ale Jego samego! Przeżywana świadomie Eucharystia – to najbardziej uzdrawiające i przemieniające
spotkanie.
W ścisłym związku z Eucharystią pozostaje sakrament kapłaństwa. Jeden i drugi został ustanowiony podczas Ostatniej
Wieczerzy, którą Jezus przed swą męką spożywał z uczniami.
Kapłan jako pośrednik pomiędzy Bogiem a wierzącymi ma zasadniczo dwa zadania: sprawowanie sakramentów i głoszenie
słowa Bożego.
Sakrament pojednania naprawia zniszczone relacje – z Bogiem i ludźmi, bo przecież miłość realizuje się w relacji. A istotą
tego sakramentu na zawsze pozostaje nie tyle doświadczenie
grzechu, co doświadczenie miłości, która, jak przekonuje apostoł narodów św. Paweł, „jest największa” (1Kor 13,13). Graham
Green w Mocy i chwale przedstawia wymowną scenę. Kapłan
pyta podczas spowiedzi kobietę: „Czy kochasz kogokolwiek
oprócz samej siebie?”. „Kocham Boga, proszę księdza” – pada odpowiedź. „Skąd wiesz? Nie ma różnicy między kochaniem Boga
a kochaniem człowieka. Miłość oznacza pragnienie przebywa-

nia z Nim, blisko Niego”. Osoba przystępująca do sakramentu
pojednania daje wyraz swemu pragnieniu, by przebywać blisko
Boga. Jest to jednocześnie pragnienie, by przebywać blisko ludzi, bo miłość do Boga wyraża się w miłości ku człowiekowi.
Jednym z najbardziej zaniedbywanych sakramentów jest
namaszczenie chorych. Zasadza się on na słowach Listu św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”
(Jk 5,14-15). Sakrament namaszczenia może być udzielony nawet dziecku, jeśli rozumie ono jego znaczenie. Można go przyjąć
jeden raz w danej chorobie, ewentualnie, gdy stan chorego pogarsza się – także po raz drugi w tej samej chorobie. Sakrament
może być udzielony osobom starszym, których siły słabną, a
także osobom, którym brak sił psychicznych, np. często ulegają
lękowi czy depresji. Nieporozumieniem jest natomiast wzywanie kapłana z namaszczeniem do osób zmarłych.
Małżeństwo to sakrament, którego udzielają sobie kobieta
i mężczyzna ślubujący wzajemną miłość, wierność i dozgonną uczciwość. Kapłan jest tylko świadkiem sakramentu i w
imieniu Kościoła winien dopilnować, by małżeństwo zostało
zawarte ważnie i godziwie. Jego celem jest nie tylko zrodzenie
potomstwa, ale także wszechstronny osobowościowy rozwój
małżonków. Miłość bowiem to nie tylko uczucie zakochania,
oczarowania czy zachwytu, lecz świadoma decyzja o wzajemnej
trosce. Uczucia rodzą się w nas często niezależnie od naszej woli,
a nie można zobowiązywać się do czegoś, co od nas nie zależy.
Miłość to także nie tylko akceptacja, czyli postawa, którą można zawrzeć w słowach: przyjmuję cię takiego, jakim jesteś. Akceptacja to postawa bierna, miłość natomiast jest dynamiczna
i zawsze daje impuls do dalszego rozwoju. Miłość to także nie
tolerancja, bo tolerować można nawet zło i grzech, tymczasem
Jezus wzywa do kategorycznego zerwania z grzechem. Jezus
wzywa małżonków do miłości, która jest decyzją: chcę twojego
dobra, twojego szczęścia, twojego rozwoju, chcę, abyś był/a bardziej prawym i szlachetnym człowiekiem, i zrobię to, co w mojej
mocy, aby taki twój rozwój umożliwić.
ks. prof. Mariusz Rosik
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Zadaniem i charyzmatem
Grupy Miłosierdzia Bożego
jest wypraszanie łask poprzez
modlitwę, słowo i czyn.
Jak mówi Anna Ulińska,
kierująca wspólnotą,
najważniejszym czynnikiem jest
ufność. Grupa powstała jeszcze
w parafii Świętej Rodziny
w 1984 roku, a po dziesięciu
latach modlitw zwróciła
się z prośbą do ówczesnego
proboszcza ks. Stanisława
Pikula o sprowadzenie
relikwii wówczas bł. Faustyny.
Uroczyście wprowadzono je
14 kwietnia 1994 roku.

Wspólnota przy parafii św. Faustyny działa od samego
początku, obecnie liczy 12 osób, które spotykają się dwa
razy w miesiącu, aby czytać i rozważać Słowo Boże, Dzienniczek św. Faustyny. Korzystają z encyklik papieskich i
innych dostępnych materiałów o Miłosierdziu Bożym.
Także z nauk rekolekcyjnych. – Moim marzeniem jest,
aby pojechać na czterostopniowe rekolekcje do Derd koło
Warszawy albo do Łagiewnik, które przygotowują formację grupy Miłosierdzia Bożego – mówi Anna Ulińska.

– Grupa ma za zadanie apostołować Miłosierdzie
Boże, to jest podstawowa sprawa związana z tym, że
patronuje nam św. Faustyna i mamy dzielić się tym, co
przyświeca naszej wspólnocie parafialnej – mówi ks.
Igor Urban, moderator wspólnoty. – To apostolstwo
odbywa się głównie poprzez modlitwę. To jest codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia po wieczornej Eucharystii, sprawowana w różnych intencjach, każdego
dnia inna. Apostołowanie polega też na tym, że wiele
osób zostaje po Mszy św. i modli się Koronką razem z
tą grupą. Gdyby jej nie było, bo kapłan ma różne zajęcia po Mszy św., nie byłoby tej modlitwy. Wiele osób
dzięki temu pierwszy raz modliło się Koronką. Przyjeżdżają goście do parafii, także odwiedzają nas kapłanów
i są tym zachwyceni, że ludzie modlą się Koronką po
wieczornej Eucharystii. To apostolstwo polega też na
nauczeniu ludzi tej modlitwy. Jesteśmy w parafii św.
Faustyny, ale zdajemy sobie sprawę, że są nawet w naszej parafii osoby, które nie znają Koronki. Poprzez jak
najczęstsze odmawianie wypraszamy łaski Boże, ale
też pokazujemy tę modlitwę parafianom. Drugi rok w
ramach piątkowych Mszy św., które są poświęcone w
naszej parafii Miłosierdziu Bożemu, co było sugestią
grupy Miłosierdzia, jest szczególnym czasem, kiedy
chcemy odmawiać Koronkę przed Najświętszym Sakramentem. Jest obietnica zapisana w Dzienniczku, że
kiedy odmawiamy Koronkę przed Najświętszym Sakramentem choćby raz w życiu, to spływają na nas wielkie
łaski. Podczas piątkowej Mszy św. jest wiele intencji i
przeważają te za zmarłych. To się tak pięknie wpisuje w
inne intencje związane z dziękczynieniem, z prośbą za
przyczyną św. Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Dochodzą katechezy w trakcie wieczornej Mszy św. związane z Dzienniczkiem i Bożym Miłosierdziem – wyjaśnia
ks. Igor.

Dla nas, księży, największe rzeczy działy
się w konfesjonale. Przekroczenie Bramy
Miłosierdzia, jakim są mury naszej świątyni,
wiązało się z odpustem zupełnym. Aby go
uzyskać, musiały się cuda w konfesjonale
wydarzyć. Brama Miłosierdzia tu w tej parafii
istniała, bo konfesjonał był bardziej oblegany
niż w poprzednich latach. Duża liczba
parafian przystąpiła do spowiedzi.
Miała ku temu wiele okazji.

Każdego dnia grupa modli się Koronką w innej intencji.
– W poniedziałki wypraszamy nawrócenie grzeszników,
modlimy się o dobrą spowiedź, wstawiamy się za tych,
którzy dawno nie korzystali z sakramentu pokuty – mówi
pani Anna. – We wtorki modlimy się za hospicja, lekarzy
i wolontariuszy posługujących w różnych ośrodkach, w
środy włączamy się w intencje do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartki modlimy się za Ojca Świętego,
za biskupów, kapłanów, o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne. W piątki włączamy się do zbiorowych
intencji i pragniemy wynagrodzić Panu Jezusowi wszystkie grzechy, modląc się przede wszystkim za tych, którzy
odeszli od Kościoła. Ja sobie tę intencję nałożyłam i widzę
jej owoce w mojej dalszej rodzinie. Istotą nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego jest ufność. Czasami potrzeba lat,
aby wymodlić nawrócenie, prawdziwą przemianę – mówi
pani Ulińska.

– W naszej parafii apostolstwo Miłosierdzia Bożego
odbywa się też przez piękną nowennę przed Niedzielą
Miłosierdzia, prowadzoną przez panie z grupy i przez
kapłanów – dodaje ks. Igor. – Codziennie jest modlitwa
Koronką przed Najświętszym Sakramentem. Nowennę
kończy czuwanie modlitewne w wigilię święta, a w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w Godzinę Miłosierdzia, kiedy jest ten czas łaski szczególnej, związany ze szczególnym odpustem, jakby narodzenia się na nowo w Duchu
Świętym, w kościele są tłumy. To także zasługa grupy
Miłosierdzia Bożego, tak dyskretnie działającej, po cichu.
Jest w Koronce coś niesamowitego i o tym Pan Jezus nam
mówi w Dzienniczku. Chcemy o tym w homiliach mówić w piątki, żeby to do ludzi trafiało. W Jubileuszowym
Roku Miłosierdzia piątkowe katechezy często były poświęcone sakramentowi pokuty. Rok Miłosierdzia skupiał
się w dwóch wymiarach – dzieł miłosierdzia czynnego,
miłosierdzia wobec bliźnich, ale też w kwestii duchowej
rozpoznania Bożego Miłosierdzia. Dla nas, księży, największe rzeczy działy się w konfesjonale. Przekroczenie
Bramy Miłosierdzia, jakim są mury naszej świątyni, wiązało się z odpustem zupełnym. Aby go uzyskać, musiały

Rok 2016 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

21

Grupa Miłosierdzia Bożego

Modlitwa,
dobre słowo
i uczynki
się cuda w konfesjonale wydarzyć. Brama Miłosierdzia
tu w tej parafii istniała, bo konfesjonał był bardziej oblegany niż w poprzednich latach. Duża liczba parafian
przystąpiła do spowiedzi. Miała ku temu wiele okazji.
Połączyło się to z Misjami Świętymi, pięknie wpisanymi w Rok Miłosierdzia, później rekolekcje poprzedzające konsekrację kościoła. Wiele uroczystości, które jakby
zespoliło to w całość. I apostolstwo konfesjonału, wiem,
że wiele osób przychodzi nie dlatego, że ksiądz zachęca,
ale przez modlitwę wiernych. Jest intencja o nawrócenie
grzeszników, o skorzystanie z sakramentu daru łaski. I
w tej intencji modli się grupa Miłosierdzia Bożego. Ja w
to wierzę, że te osoby przychodzą nie dlatego, że ksiądz
płomienne kazanie powie, choć to też pomaga, ale modlitwa wielu osób sprawia, że serce się kruszy i przychodzą,
żeby pojednać się z Panem Bogiem – przekonuje ks. Igor.

Chciałbym zachęcić parafian,
aby włączyli się do Grupy Miłosierdzia.
Ona powinna się rozszerzyć i prowadzić
to dzieło modlitwą, słowem i dobrymi
uczynkami. Apeluję do młodych w
Roku Miłosierdzia Bożego. To nie jest
wyrzeczenie, to jest łaska. Łaska modlitwy
i szerszego pełnienia dzieł miłosierdzia,
czyli wychodzenia poza granice swojego
mieszkania czy rodziny, żeby pomóc
Trzecim, niemniej ważnym niż modlitwa charyzmatem grupy jest czyn, praktykowane uczynki miłosierdzia
wobec potrzebujących. – Nasze uczynki wobec bliźnich to
pomoc hospicyjna, którą jeszcze ks. Janusz Prejzner nam
zasugerował – wyjaśnia pani Ania. – Umierający, nieuleczalnie chorzy, cierpiący potrzebują drugiego człowieka.
Opiekujemy się chorymi w domach i w hospicjach. Do pani
Zosi Smyczki w hospicjum u o. Bonifratrów chodziłyśmy

na zmianę, wspierałyśmy też finansowo. Można też leczyć
dobrym słowem, przytulić. Jak człowiek czuje się samotny,
odrzucony, taki, który się nie sprawdził w życiu, to jest mu
ciężko. Bywają trudne sytuacje. Sama doświadczyłam wielkiego smutku po stracie męża i wtedy otrzymałam wielką
łaskę, wielu przyjaciół wokół mnie. Szybko się z tego otrząsnęłam – wyznaje.
– Opiekuję się osobami, które całe życie się modliły i one
domagają się modlitwy – dodaje Halina Przerwa. – Po zaopatrzeniu, umyciu, nakarmieniu i ułożeniu w łóżku, modlę
się z nimi. Robię znak krzyża i modlimy się wspólnie. Kiedyś bardzo się spieszyłam, miałam rodzinne sprawy i zaproponowałam krótszą modlitwę, tylko znak krzyża i Chwała
Ojcu, a Marynia powiedziała, że to nie to, musi być cały pacierz, Skład Apostolski. Tak więc ludzie, którzy się całe życie
modlili, tej modlitwy potrzebują. I po modlitwie spokojnie
zasypiają. Modlitwa daje im poczucie porządku świata naturalnego. Ale są i tacy, którzy się bronią przed modlitwą,
wtedy trzeba jakoś podprowadzić, ale znak krzyża na końcu
zrobić i krótką modlitwę, choćby tyko Aniele Boży Stróżu
mój odmówić – opowiada.
– Wiele osób uczestniczy w tym, co robi Grupa Miłosierdzia Bożego, na Koronce zostaje średnio połowa uczestniczących w wieczornej Mszy św. W piątki jest więcej osób,
bo jest więcej intencji, ale przychodzą też, bo jest kazanie o
Miłosierdziu Bożym – zauważa ks. Igor i zwraca się z apelem. – Chciałbym zachęcić parafian, aby włączyli się do Grupy Miłosierdzia. Ona powinna się rozszerzyć i prowadzić to
dzieło modlitwą, słowem i dobrymi uczynkami. Apeluję do
młodych w Roku Miłosierdzia Bożego. To nie jest wyrzeczenie, to jest łaska. Łaska modlitwy i szerszego pełnienia
dzieł miłosierdzia, czyli wychodzenia poza granice swojego
mieszkania czy rodziny, żeby choćby pomóc najbliższemu
sąsiadowi.
Małgorzata Wanke-Jakubowska
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Michał Mazurkiewicz
ministrant Słowa Bożego
W Liturgicznej Służbie Ołtarza jestem od szóstej
klasy szkoły podstawowej. Zaczynałem jako kandydat, później zostałem ministrantem, lektorem, teraz
ubiegam się o funkcję ceremoniarza liturgicznego.
Noszenie białej alby, cingulum oraz krzyża, a także
służba przy ołtarzu stała się bardzo ważną częścią
mojego życia.
Myślę, że w posłudze ministranta najważniejsza
i najcenniejsza dla mnie jest bliskość ołtarza, a na nim
Pana Jezusa ukrytego w najświętszym sakramencie.
Bycie w LSO rozwija także wiedzę o liturgii i o tym
wszystkim, co dzieje się podczas mszy. Pozwala to
przeżyć Eucharystię dużo owocniej. Lecz nie zawsze
jest to łatwa posługa. Zdarza się, że trzeba zrezygnować z czegoś ważnego by pójść na próbę jakiejś ważnej
liturgii (na przykład podczas Triduum Paschalnego).
Dla mnie jednak, mimo różnych trudności, bycie ministrantem to wielka radość i wspaniała okazja do
służby Bogu oraz bliźniemu.

Maks Kokot
ministrant
Jak byłem mały, zazdrościłem chłopakom, którzy
dzwonią dzwonkami. Potem pomyślałem, że chciałbym jakoś tak więcej dać od siebie Panu Jezusowi.
Teraz, jak jestem już ministrantem, najbardziej lubię
początek mszy – gdy wszyscy stoją i śpiewają, a my
z księdzem wychodzimy przed ołtarz. Czuję wtedy
dumę i radość. Ale nie zawsze jest tak łatwo – najgorzej jest chyba wstać na 7.00 na mszę, gdy inni jeszcze leżą w łóżkach.

Tomasz Rodkiewicz
ministrant-senior
Kilka lat temu ks. Artur Moraczyński zaproponował mojemu synowi, który chodził do przedszkola,
aby został ministrantem. Syn nie mógł się doczekać
służby przy ołtarzu. Rozmawiając z nim o służeniu,
opowiadałem o moim doświadczeniu bycia ministrantem w czasach szkolonych, gdy przez wiele lat
z moimi kolegami służyłem przy ołtarzu i jeździłem
na obozy ministranckie, tworząc wspólnotę. Był
to ważny czas w moim życiu. Teraz, będąc ojcem,
doceniam chwile spędzone z własnym dzieckiem i
staram się, abyśmy mieli wspólne pasje i zainteresowania. Cieszę się, razem z nim jestem przy ołtarzu
Pana. Mogę więc powiedzieć, że to syn zaprosił ojca
do ponownego służenia podczas Mszy św.

– Żeby być dobrym
ministrantem, przede
wszystkim trzeba mieć dobre
chęci. Reszty można się nauczyć
– mówi ks. Mariusz Sobkowiak,
opiekun Liturgicznej Służby
Ołtarza w parafii pw. św.
Faustyny. Przy ołtarzu służy
w sumie ponad 60 osób,
wśród nich są ministranciseniorzy, szafarze Komunii
św., ceremoniarze, ministranci
Słowa Bożego, ministranci
i kandydaci.
– Ministrantura to rodzaj formacji duchowej i głębsze
zaangażowanie młodych ludzi we wspólnotę kościoła i parafii. Chłopcy oprócz niedzielnej mszy świętej, mają też
dwa dyżury w tygodniu, do tego dochodzi jeszcze cotygodniowa zbiórka, na której omawiamy i poznajemy różne
kwestie liturgiczne – opowiada ks. Mariusz. Dodaje, że
obecność ministranta podczas mszy jest bardzo ważna. –
W starym rycie, przedsoborowym, w liturgii obowiązywały nawet specjalne dialogi między księdzem a ministrantem, które stanowiły część Mszy św. – tłumaczy ksiądz.
W naszej parafii najliczniejszą grupę stanowią ministranci ołtarza, czyli chłopcy w wieku szkolnym, którzy
ubrani są w białą komżę i czerwoną sutanelle oraz kołnierz. Do ich zadań należy m.in. dzwonienie dzwonkami,
przynoszenie ampułek z winem i wodą, noszenie świecy
podczas procesji czy pomoc z pateną podczas rozdawania
komunii. Te funkcje pełnią też ministranci-seniorzy, czyli
osoby dorosłe, które służą przy ołtarzu. – Mamy w naszej
parafii takie przykłady, gdy podczas mszy posługuje ojciec
wraz synem. To piękne świadectwo wiary – uważa ksiądz
Mariusz.
Ministranci są bardzo potrzebni także w czasie wizyt duszpasterskich, czyli kolędy. To oni dzień wcześniej
zapowiadają wizytę księdza, a potem razem z kapłanem
odwiedzają parafian. – Jest to męczące zadanie i wymaga
hartu, bo przez kilka godzin chodzą od domu do domu,
niekiedy w zimnie i mrozie – tłumaczy ksiądz. Przy tej
okazji zbierają ofiary na fundusz Liturgicznej Służby
Ołtarza. – Dzięki tym pieniądzom kupiliśmy np. stroje
piłkarskie, zorganizowaliśmy wigilię ministrancką, dofinansowaliśmy wspólne wyjścia do kina – wylicza opiekun
LSO. Tłumaczy, że ważne jest, aby chłopcy spotykali się
nie tylko w kościele, ale także w okolicznościach bardziej
swobodnych. Umawiają się wiec czasem na granie w piłkę
nożną czy idą na pizzę. – Rozegraliśmy nawet mecz towarzyski z reprezentacją szkoły podstawowej nr 91. Niestety
przegraliśmy z kretesem, musimy jeszcze ostro potrenować – śmieje się ks. Mariusz.
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Formacja przy ołtarzu Pańskim

Ministrantura
to nie tylko służba,
ale też wyróżnienie
Kolejna grupa to ministranci Słowa Bożego (inaczej lektorzy). Jest to młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym. Możemy ich rozpoznać po długiej
albie i krzyżu. Ich główna funkcja to czytanie Słowa
Bożego podczas liturgii. Żeby zostać lektorem, trzeba
ukończyć specjalny kurs organizowany przez Archidiecezję Wrocławską. Obecnie w takimi kursie, który
rozpoczął się w październiku, uczestniczy siedmiu
chłopców.
Ministranci, których najbardziej widać podczas
wyjątkowych liturgii (np. w trakcie Triduum Paschalnego), to ceremoniarze – ubrani w albę, z nałożonym
krzyżem na czerwonym sznurze. Odpowiedzialni są
za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzenie prób, czuwają nad właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów, dbają o wyznaczenie funkcji.
Mogą też otwierać kapłanowi księgę mszału. – Ceremoniarz to najwyższy stopień formacji liturgicznej,
żeby go uzyskać także trzeba skończyć diecezjalny
kurs – mówi ksiądz Mariusz. Dodaje, że aktualnie na
ceremoniarzy szkolą się trzy osoby z naszej parafii.
Osobną grupę stanowią nadzwyczajni szafarze
komunii świętej. Tę posługę pełni w parafii czterech
mężczyzn, którzy podczas mszy św. pomagają kapłanowi rozdawać ciało Pana Jezusa.
Ksiądz Mariusz podkreśla, że służba przy ołtarzu
bardzo rozwija duchowość młodego człowieka. Daje
niezwykłą okazję do pogłębienia kontaktu z Panem Bogiem i poszerzania wiedzy na temat liturgii. – Mam też
nadzieję, że ta posługa przekłada się też na życie codzienne chłopaków. Czasem rodzice tego nie doceniają, a może warto się zastanowić, jak by się zachowywał
syn, gdyby nie był ministrantem – uważa opiekun LSO.
Zaznacza, że współpraca między księdzem a rodzicami ministrantów jest bardzo istotna. Rodzice powinni wspierać swoich synów i zachęcać do sumienności
i systematyczności w ministranckich obowiązkach. –
Bo z tym bywa różnie, niektórzy mają problem z pilnowaniem swoich dyżurów, inni z kolei nie mogą się
powstrzymać z rozmawianiem podczas mszy. To szczególnie dotyczy tych młodszych chłopaków, dla których
wysiedzenie na dłuższej liturgii jest prawdziwym wyzwaniem – mówi ks. Mariusz.

Żeby zostać ministrantem nie trzeba wcale mieć specjalnych predyspozycji. Ksiądz podkreśla, że najważniejsze są chęci, a reszty można się szybko nauczyć.
– Czekamy na nowych ministrantów, zarówno tych
młodszych, jak i licealistów czy osoby dorosłe. Ministrantura jest nie tylko służbą, ale i wyróżnieniem – zachęca
ks. Mariusz Sobkowiak.
Iwona Szajner

MODLITWA LSO
„Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją,
do świętej przystępuje służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen”
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Chór „Faustinum” nagrał płytę

Pierwszy krążek
To kolejny krok do
profesjonalizacji Chóru
„Faustinum” – powstała
pierwsza płyta z pieśniami.
Nagrania zostały
zarejestrowane 24 czerwca 2006
roku w kościele św. Faustyny we
Wrocławiu, a firma Recording &
mastering EOS Studio wykonała
kopie wg projektu graficznego
Katarzyny Ulińskiej.
Na płycie nagranych jest dziewięć utworów: Kyrie (P.
Szajna), Sanctus (P. Szajna), Agnus Dei (P. Szajna), Pieśń
o św. Faustynie (Z Madej), Misericordias Domini (H.J. Botor), Ave Verum Corpus (K. Jenkins), Anima Christi (M.
Fristina), Aprite le porte a Cristo (M. Frisina) i Suita Gotycka (L. Boellmann).

Do płyty dołączona jest książeczka z podstawowymi
informacjami o Chórze „Faustinum” (więcej na temat
chóru w ubiegłorocznym wydaniu „U ŚWIĘTEJ FAUSTYNY”). Chór współpracuje z muzykami z Akademii
Muzycznej oraz orkiestrą kameralną. Odbył warsztaty w
Brzeziej Łące, Brzegu, Henrykowie, Kątach Wrocławskich
i Górze św. Anny. Oprócz oprawy liturgii, chór koncertuje.
Tradycyjnie z okazji Święta Niepodległości daje koncert
pieśni patriotycznych.

Sprawozdanie
z życia Parafii św. Faustyny w 2016 r.
Był to trzynasty rok działalności naszej parafii.
Posługę duszpasterską pełniło trzech księży:
• ks. Marek Dutkowski (proboszcz),
• ks. Mariusz Sobkowiak (wikariusz),
• ks. Igor Urban (wikariusz).

1. Życie religijne
•
•
•
•
•
•

odprawiliśmy ponad 1500 Mszy św.
rozdano ok.160 000 Komunii św.
sakrament chrztu przyjęło – 54 dzieci
do I Komunia św. przystąpiło 57 dzieci klas III
sakrament bierzmowania przyjęło 34 osoby
do sakramentu małżeństwa przystąpiły cztery
pary
• zmarło 86 parafian
• do ponad 50 osób starszych i chorych udają
się kapłani w pierwsze soboty miesiąca z posłu
gą sakramentalną.
• Misje parafialne przeprowadzili Ojcowie
Redemptoryści
• rekolekcje wielkopostne dla dzieci głosił
ks. Artur Moraczyński
• rekolekcje adwentowe przeprowadził 		
ks. Bolesław Orłowski – oficjał Metropolitalnego
Sądu Duchownego we Wrocławiu

•
•

9 października Ks. Abp Józef Kupny Metropolita
Wrocławski dokonał konsekracji naszego kościoła
zorganizowano pielgrzymki: śladami św. Pawła
Apostoła do Grecji i na Maltę oraz krajowe do
Częstochowy, do Krakowa – Łagiewnik i do Legnicy
(sanktuarium Cudu Eucharystycznego)

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.

26

Rok 2015 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

3. Dokonania gospodarcze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odnowienie krzyża misyjnego
odnowienie sygnaturki na wieżyczce kościoła
posadzenie kolejnych drzewek cisowych na posesji
kościoła
wykonanie balasek bocznych w prezbiterium kościoła
namalowanie obrazu św. Józefa do kaplicy adoracyjnej
wykonanie tablicy upamiętniającej konsekrację
kościoła i 12 Zacheuszków
pomalowanie ławek i podestów
pokrycie ławek i klęczników materiałem tapicerskim
otrzymanie relikwii bł. ks. Michała Sopoćki
pulpit do miejsca przewodniczenia i świecznik
wotywny
witraż św. brata Alberta
ławki dębowe dla ministrantów w prezbiterium
zakup materiałów budowlanych do prac na wieży
kościoła

4. Zamierzenia na rok 2016
•
•

wykonanie witraża 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 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, mgr Annie Zagórskiej, za ich pełną poświęcenia pracę przy katechizacji
dzieci i młodzieży oraz pomoc i zaangażowanie w życie
liturgiczne naszej parafii.
Dziękuję nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.
Panom Milleniuszowi Nowakowi, Pawłowi Szajnerowi
i Maciejowi Tobiaszowi 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.
Dziękuję Panom organistom: Stanisławowi Gmerkowi, chórowi parafialnemu Faustinum oraz scholii
dziecięcej i młodzieżowej za prowadzenie śpiewu podczas Mszy św. i nabożeństw za uświetnienie naszej liturgii.
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Dziękuję Panu Zbigniewowi Ciesielskiemu za prace
porządkowe w kościele i placu kościelnym.
Pani Teresie Fiołce dziękuję za dbałość o prezbiterium i zakrystie. 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 otoczeniu kościoła.

6. Drodzy Parafianie!
Rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2017. Maryi, naszej
Matce i Królowej, oddajemy się z ufnością w opiekę, wierząc, że uprosi nam Ona u swego Syna światło i łaskę dla
pomyślnego zrealizowania naszych zamierzeń. Niech
nasza Patronka św. Faustyna wspiera nas i wyprasza potrzebne łaski na drogach 2017 roku.
Proboszcz
ks. Marek Dutkowski
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Przystąpili do I Komunii
Świętej (22 maja)

Chrzest

I Komunia Św.

Przyjęli sakrament chrztu świętego*
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.

Bruno Tomasz Sawiński (3 stycznia)
Jagoda Faustyna Sroka (7 lutego)
Agata Urszula Szymczak (24 stycznia)
Jakub Wacław Leśko (28 marca)
Aurelia Ewa Chełmicka (14 lutego)
Gabriela Róża Szymczak (3 kwietnia)
Edward Krzysztof Jasiński (3 kwietnia)
Jakub Polinceusz (24 kwietnia)
Marek Jan Chudy (24 kwietnia)
Piotr Szymon Kilimnik (24 kwietnia)
Anastazja Oliwia Dajewska (7 maja)
Kaja Wiater (8 maja)
Jakub Marek Kryczenkow (14 maja)
Mieszko Roman Mazur (5 czerwca)
Jakub Stanisław Lenart (12 czerwca)
Wit Mikołaj Walkowski (12 czerwca)
Tymoteusz Stanisław Szubart (18 czerwca)
Maria Helena Sanocka (19 czerwca)
Jędrzej Romaniuk (19 czerwca)
Julia Barbara Antkowiak (26 czerwca)
Patryk Sylwester Budzianowski (3 lipca)
Anna Szwedo (9 lipca)
Julia Siudzik (16 lipca)
Wiktoria Lucyna Staszak (17 lipca)
Jan Eryk Sielski (31 lipca)
Tomasz Maciej Borys (31 lipca)
Ignacy Kolak (31 lipca)
Miłosz Niemierowski (31 lipca)
Piotr Dudek (21 sierpnia)
Hubert Krzysztof Janiaczyk (21 sierpnia)
Gabriela Anna Fornalik (28 sierpnia)
Witold Jan Bartkowiak (28 sierpnia)
Zuzanna Małgorzata Paszun (4 września)

34. Bianka Chmielecka (18 września)
35. Jakub Marek Kanclerski (25 września)
36. Bartosz Bulbiak (25 września)
37. Mateusz Koza (2 października)
38. Feliks Oskar Majchrzak (2 października)
39. Barbara Markowska (16 października)
40. Jan Andrzej Mężyk (16 października)
41. Liliana Wojtczyk (16 października)
42. Lesław Wojtczyk (16 października)
43. Kacper Paweł Popielarz (30 października)
44. Julia Słowik (30 października)
45. Zofia Teresa Kwaśniewicz (20 listopada)
46. Katarzyna Magdalena Duś (20 listopada)
47. Alicja Dominika Dobrowolska (4 grudnia)
48. Hubert Cach (4 grudnia)
49. Miłosz Maksymilian Łojczuk (4 grudnia)
50. Mateusz Biernat (11 grudnia)
51. Bartosz Michał Jaskuła (18 grudnia)
52. Mateusz Łoś (18 grudnia)
53. Konrad Janik (26 grudnia)
54. Adam Jan Ptaszyński (26 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.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Wiktor Augystyniak
Kacper Barański
Jakub Bryska
Natalia Burzyńska
Michał Chamerski
Mikołaj Chruścicki
Filip Dwornik
Maja Fitrzyk
Nina Frycz
Zuzanna Giedz
Kuba Goldberg
Kamil Jakubiak
Krzysztof Kalmarczyk
Andrzej Karczyński
Maciej Klink
Maksymilian Kokot
Borys lipiński
Adam Marko
Maksymilian Mazur
Maja Miecielica
Jakub Mikrut
Klaudia Olipra
Michał Olszewski
Aleksander Ostrowski
Oliwia Przywieczerska
Michał Ptaszyński
Łucja Radecka
Magdalena Salamon
Tomasz Senze
Wiktoria Sobaszek
Julia Spólna
Agnieszka Stefanicka
Helena Storta
Justyna Stwora
Michał Syrycki
Maria Szafraniec
Hanna Szajner
Aleksandra Szarek
Maciej Szczypta
Krzysztof Sznober
Anastazja Szopa
Aleksander Tomalik
Aleksander Trzepla
Mikołaj Trzepla
Mateusz Walczak
Karol Warchał
Mateusz Warzocha
Magdalena Watała
Bartosz Wąsowicz
Kaja Wiater
Wojciech Wilanowski
Filip Wojda
Natalia Wójcik
Artur Wójcikiewicz
Kamil Zając
Michał Ziaja
Emilia Zychla
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Bierzmowanie

Przyjęli sakrament
bierzmowania
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.

Marcin Balicki
Kacper Bialik
Monika Bilska
Wiktoria Sara Dmoch
Aleksandra Daria Fidelus
Krzysztof Goldberg
Zofia Eugenia Jakubowska
Tomasz Michał Janicki
Tomasz Ryszard Janus
Ernest Georg Kasek
Kacper Kawecki
Joanna Ewelina Kozłowska
Barbara Anna Kraszewska
Aleksandra Król
Bartłomiej Stanisław Król
Jan Kunicki
Karolina Krystyna Lubawa
Julia Mycek
Bartosz Nonas
Jacek Władysław Palczak
Katarzyna Wanda Pilak
Krzysztof Marcin Roland
Paulina Natalia Rzońca
Wiktoria Malwina Sadurska
Jakub Jan Sapiszczuk
Michał Staszczyszyn
Mateusz Stefański
Magdalena Tobjasz
Barbara Anna Ubysz
Emilia Anna Uryga
Mariola Renata Wałowska
Rafał Wałowski
Zofia Marta Widuch
Kamil Piotr Zapiór

Sakramentu bierzmowania
30 września udzielił abp Józef Kupny.

Droga młodzieży! Duch Święty dziś zstępuje na was. Jego dzisiaj
w Sakramencie Bierzmowania otrzymacie. Dokona wielkich
dzieł w waszym życiu. Ale pytanie jest, jeśli dokonuje wielkich
rzeczy w każdym z nas, jeśli dokonuje wielkich rzeczy w życiu
Kościoła, dlaczego nasze świadectwo wiary jest takie słabe,
dlaczego nasze wspólnoty nie tętnią miłością? Moi kochani,
trzeba się otworzyć na działanie Ducha Świętego. Trzeba Ducha
Świętego zaprosić do swojego życia. Trzeba iść za tchnieniami
Ducha Świętego. Zapraszamy, otrzymujemy Go w sakramencie
Bierzmowania, ale potem zamykamy drzwi swojego serca. Czy
przyjęliśmy Ducha Świętego? Tak. Czy otrzymaliśmy Jego dary,
tak jak Apostołowie? Tak. Ale nie korzystamy z tych darów.
Dzisiaj was bardzo proszę, aby przyjmując Ducha Świętego,
żebyście codziennie otwierali się na Jego działanie, żebyście
przez całe życie zawsze szli za Jego tchnieniami. Amen.
Fragment homilii abp. Józefa Kupnego – 30 września 2016 roku
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Sakrament małżeństwa
Odeszli do Pana*
Zawarli sakrament małżeństwa*
1.

Robert Mariusz Fabiszewski i Agnieszka Cieślik
(9 lipca)
2. Paweł Jan Barcz i Daria Kowalewska
(15 października)
3. Błażej Marcin Jankowski i Joanna Teresa Czekiel
(15 października)
4. Maksymilian Bury i Agnieszka Angelika Grala
(29 października)
* w nawiasach data zawarcia sakramentu małżeństwa

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.

Eugenia Otręba (2 stycznia)
Eulalia Szpilewska (7 stycznia)
Helena Podlewska (10 stycznia)
Krzysztofa Teresa Jarmołkiewicz (12 stycznia)
Maria Kuczyńska (18 stycznia)
Marian Alfred Komor (27 stycznia)
Ryszard Ludwik Juźwiak (27 stycznia)
Sławomir Nahotko (2 lutego)
Jadwiga Wacowska (3 lutego)
Wojciech Olszewski (10 lutego)
Stefania Runiewicz (13 lutego)
Elżbieta Witek (15 lutego)
Dorota Olearczyk (27 lutego)
Danuta Anna Nowaczyńska (2 marca)
Kunegunda Kazimiera Matysiak (3 marca)
Jerzy Mieczysław Derubski (4 marca)
Władysława Wojtylak (15 marca)
Andrzej Billewicz (20 marca)
Maria Franciszka Duławska (21 marca)
Kazimierz Olszewski (30 marca)
Kazimierz Stalski (30 marca)
Czesław Sokalski (4 kwietnia)
Bronisław Stankiewicz (9 kwietnia)
Anna Kuźniar (10 kwietnia)
Kazimierz Mrowiec (14 kwietnia)
Teresa Maria Borowiec (18 kwietnia)
Łucja Palenta (20 kwietnia)
Helena Nowakowska (29 kwietnia)
Alina Julia Orłowska (1 maja)
Małgorzata Maria Poderska (4 maja)
Adam Jaroszyński (22 maja)
Janusz Szuba (29 maja)
Tadeusz Hajdul (30 maja)
Edward Zbigniew Witkowski (2 czerwca)
Maria Czesława Tłumak (9 czerwca)
Jerzy Kołcio (10 czerwca)
Maria Sowińska (16 czerwca)
Halina Gworys (18 czerwca)
Stanisława Żutowt (28 czerwca)
Władysław Marian Mikłuszka (3 lipca)
Kazimierz Jerzy Ogrodnik (7 lipca)
Ryszard Zdzisław Ziober (11 lipca)
Ewa Jolanta Granowska (18 lipca)
Regina Kazimiera Jakubowska (20 lipca)
Danuta Jadwiga Moszczyńska (22 lipca)
Marian Skotnicki (28 lipca)
Juliusz Stefan Kuźniar (28 lipca)

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.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Irena Józefa Dołęga (1 sierpnia)
Barbara Jokiel-Czajkowska (4 sierpnia)
Ludwika Petryńska (8 sierpnia)
Jerzy Stanisław Linowski (24 sierpnia)
Stanisław Kujawa (25 sierpnia)
Adam Haleczko (25 sierpnia)
Józefa Lipińska (30 sierpnia)
Alicja Jaremko (31 sierpnia)
Józef Ludwik Paszek (9 września)
Krystyna Szary (10 września)
Hubert Bolesław Bartosz-Bechowski
(15 września)
Marek Michał Karst (16 września)
Bolesław Ordon (16 września)
Janusz Kosterski (21 września)
Janina Eugenia Lasocka (28 września)
Mieczysław Jan Fabiszewski (4 października)
Wacława Kuczko (7 października)
Andrzej Drewniak (14 października)
Alina Maria Śliwa (16 października)
Irena Bulak (20 października)
Irena Halina Krężel (25 października)
Andrzej Jan Kowalski (31 października)
Bronisława Janina Pilip-Polak (3 listopada)
Wanda Dunajewska-Milc (13 listopada)
Dominika Maria Jonak-Jaworska
(19 listopada)
Zygmunt Zgódka (21 listopada)
Stanisława Elżbieta Wyskok (23 listopada)
Maria Teresa Osiecka (23 listopada)
Aleksander Przystawa (25 listopada)
Jadwiga Wanda Kopiec (1 grudnia)
Helena Baniowska (3 grudnia)
Maria Włodarczyk (5 grudnia)
Adam Hałat (5 grudnia)
Mirosław Jan Jarczak (15 grudnia)
Zenon Rembikowski (16 grudnia)
Mieczysława Kubiszyn (20 grudnia)
Józef Andrzej Markiewicz (24 grudnia)
Irena Józefa Kita (28 grudnia)
Rudolf Emil Siegert (30 grudnia)
* w nawiasach data śmierci

Wieczne odpoczywanie
racz im dać Panie
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Rok 2015 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

Rok 2015 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu
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Msza św. prymicyjna

Św. Mikołaj w parafii św. Faustyny

Procesja fatimska

Rekolekcje adwentowe, które rozpoczęły się w trzecią niedzielę
Adwentu, głosił ks. dr Bolesław Orłowski.

Rok w obiektywie
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Msze Święte

Rok 2015 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

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
Bank Zachodni WBK SA 26 1500 1793 1217 9004 4741 0000

