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Bp Marek Mendyk przewodniczył uroczystej Eucharystii 9 października,
a po Mszy św. poświęcił różańce i wręczył je dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

Kontakt:
Wydawca:

Duchowe wzmocnienie można było także otrzymać podczas renowacji Misji Świętych, które prowadzili, jak przed rokiem, ojcowie redemptoryści: o. Jarosław i o. Damian. Cieszę się, że parafianie tak licznie gromadzili się na naukach misyjnych.
W minionym roku dwukrotnie gościliśmy bp. Jacka Kicińskiego, który celebrował uroczystą Mszę św. z okazji 25-lecia Szkoły
Podstawowej nr 91, a także udzielił naszej młodzieży sakramentu
bierzmowania.
Cieszą mnie inicjatywy podejmowane przez parafian, zwłaszcza
związane z duszpasterstwem najmłodszych, o czym mogą Państwo przeczytać na kartach tego foldera. Zachęcam do lektury.
ks. Marek Dutkowski – Proboszcz

Od Redakcji
Szanowni Państwo,

Przyjęli sakrament bierzmowania

24

Wiele dobrego działo się w minionym roku naszej parafii. Przeżywaliśmy pierwszą rocznicę konsekracji naszego kościoła. To najważniejsze wydarzenie w naszej wspólnocie parafialnej, podczas
którego gościliśmy po raz pierwszy bp. Marka Mendyka z diecezji
legnickiej. Przypadające kilka dni wcześniej święto patronalne
uczciliśmy w naszej wspólnocie agapą po Mszy św. odpustowej,
aby wszyscy parafianie mogli razem dzielić się radością tego dnia.

Grupa Żywego Różańca

PODSUMOWANIA

18
20

Rok Pański 2017 już za nami, mamy za co Panu Bogu dziękować. Był to rok wielkich rocznic: 100-lecia objawień fatimskich,
140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i jubileuszu
300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Pielgrzymka do sanktuariów maryjnych i Różaniec do Granic, w których
uczestniczyli nasi parafianie, były włączeniem się wspólnoty św.
Faustyny w te obchody.

Małgorzata Wanke-Jakubowska
Iwona Szajner
Adam Kenwa
Małgorzata Wanke-Jakubowska, Michał Siudzik,
archiwum parafii, Ryszard Pydo (zdj. na okładce)
m.wanke.jakubowska@gmail.com
tel. 693 362 193
Parafia pw. św. Faustyny we Wrocławiu

Oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie parafialnego foldera,
rejestrującego najważniejsze wydarzenia z życia parafii w minionym roku. Tak wiele w naszej wspólnocie się dzieje, dlatego trzeba dokonywać wyboru i jedne wydarzenia bardziej akcentować,
o innych pisać skrótowo. Folder ma ograniczoną objętość. Obszerna relacja Anny Ulińskiej z pielgrzymki szlakiem maryjnych
sanktuariów, w której uczestniczyło kilkanaście osób z naszej
parafii, ma z jednej strony pokazać wymiar duchowy tego wydarzenia, z drugiej zaś zachęcić do podjęcia pielgrzymiego trudu
w przyszłości. Sanktuaria i miejsca kultu można też zwiedzać
w kraju, do czego zachęca tekst Teresy Grzebalskiej.
Prezentujemy kolejne grupy parafialne, tym razem Wspólnotę
Żywego Różańca i Czeladników św. Józefa.
Cieszy mnie, że Państwo sami zwracają uwagę na cenne inicjatywy podejmowane przez parafian, jak choćby Bal Wszystkich
Świętych czy program katechez dla najmłodszych „Kredkami do
nieba”. Dziękuję za te teksty. Dziękuję też Michałowi Siudzikowi
za przekazanie mi zdjęć z parafialnego archiwum, a wszystkim
za życzliwość, pomoc i współpracę.
Życzę miłej lektury. Mam nadzieję, że pomoże ona w pogłębieniu więzi z parafią.
Małgorzata Wanke-Jakubowska
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Wszystkie parafie, które
noszą zaszczytne imię Świętej
Siostry Faustyny, mają jakąś
szczególną misję w świecie,
w Kościele, czyli przedłużenie
misji Apostolstwa Miłosierdzia
– powiedział bp Marek
Mendyk, który przewodniczył
uroczystej Mszy św. w kościele
św. Faustyny, odprawianej z
okazji rocznicy konsekracji
w dniu 9 października.
– Misja Apostolstwa Miłosierdzia to nie tylko czynienie prostych gestów miłości, ale bycie świadkami miłosierdzia, wyrzutem sumienia, którzy zamiast chrześcijańskiej caritas, uprawiają tylko filantropię. Chciałbym,
aby to, co płynie z waszej parafii, było pełne miłości, wiary i nadziei, było dzieleniem się z drugim człowiekiem
– powiedział bp Marek Mendyk.

55

Przedłużenie
misji
Apostolstwa
Miłosierdzia
fot. Michał Siudzik

Rocznica konsekracji kościoła i odpust parafialny
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Słowa do najmłodszych
W Mszy św. licznie uczestniczyli najmłodsi, zwłaszcza
dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Zamiast tradycyjnej homilii była katecheza do nich skierowana. Ksiądz
biskup w formie pytań i zagadek oraz pouczającej historii o
uczniach, których w szkole odwiedza Pan Jezus, przekazał
te same treści o potrzebie dostrzegania Jezusa w drugim
człowieku. – Gdy mamy pokusę, aby komuś dokuczyć, podstawić nogę, pociągnąć za włosy i pomyślimy, że w nim jest
Pan Jezus, to uznamy, że nie wypada, aby Jemu coś takiego robić – przekonywał. – Dzisiaj jesteśmy takimi uczniami
Pana Jezusa, tak jak ten młodzieniec z Ewangelii, który pytał,
co ma czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. A Pan Jezus mu
odpowiedział słowami Pisma Świętego: „Będziesz miłował

Pana Boga swego z całego swego serca, z całej swojej duszy,
z całych swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego”.
A zatem, czego nas uczy Ewangelia dzisiejsza? Żebyśmy
pomagali sobie nawzajem, żebyśmy widzieli Pana Jezusa
w drugim człowieku.
Uroczystość zakończyła się poświęceniem przez biskupa różańców, które otrzymały dzieci przygotowujące się do
I Komunii Świętej.

Odpust i agapa
Cztery dni wcześniej przypadał odpust parafialny.
– Obie uroczystości przypadają w niewielkim odstępie
czasu, więc lepiej będzie, gdy święto patronalne będzie

wewnętrzną parafialną uroczystością, zakończoną wspólną agapą dla wszystkich parafian – zadecydował ksiądz
proboszcz Marek Dutkowski. Podczas sumy odpustowej
w dniu 5 października o godz. 18.00 homilię głosił ks. Zbigniew Kowal – prefekt Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do salki parafialnej, gdzie czekał poczęstunek – przygotowane przez panie
z grup parafialnych ciasta, a także napoje, kawa, herbata
i soki. Był czas na rozmowy i dzielenie się radością. Frekwencja na tym spotkaniu świadczyła o tym, że pomysł
przypadł parafianom do gustu i pewnie będzie kontynuowany w następnych latach.
Małgorzata Wanke-Jakubowska
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Pielgrzymka w stulecie objawień fatimskich

Szlakiem
sanktuariów
maryjnych

Do tych świętych miejsc wyruszyliśmy o północy
23 września, a przed drogą pobłogosławili nas ks. proboszcz Marek Dutkowski i ks. Krzysztof Jakubus z parafii św. Małgorzaty w Gajkowie. Naszym pragnieniem
było dziękczynienie za wszystkie łaski wyproszone dla
nas, naszych rodzin i parafian oraz dla naszych kapłanów. Po 17 godzinach podróży dotarliśmy do Ars we
Francji, gdzie żył, posługiwał i prowadził do Boga wiernych św. Jan Maria Vianney, proboszcz i patron proboszczów.

wielkie znaczenie dla świata, Maryja płacze z powodu
obojętności i braku miłości do Jej Syna Jezusa. Objawienie Maryi, którą dzieci nazwały „Piękną Panią”, ma
nas obudzić, zburzyć naszą obojętność, naszą pewność
siebie i doprowadzić do oparcia naszego życia na Jezusie Chrystusie.

Avignon i Carcassonne
Droga do Avignonu wiodła przez bardzo wysokie
góry i przełęcze, budzące z jednej strony lęk, a z drugiej zachwyt wielkością Bożego stworzenia. W Avignonie zwiedzaliśmy katedrę, zbudowaną w stylu romańskim, będącą od IV wieku siedzibą diecezji, a od 1475
archidiecezji, gdzie spoczywa papież Benedykt XII. W
sąsiedztwie katedry podziwialiśmy pałac i ogrody papieskie. Ciekawym miejscem było warowne, średniowieczne miasto Carcassonne, cenne i wyróżnione na
liście UNESCO. To perła pięknych i starych budowli architektury tamtych czasów.

fot. Anna Ulińska

Pielgrzymka do świętych
miejsc, gdzie Matka Boża
objawiła się dzieciom w
La Salette, Lourdes i Fatimie,
zostawiając im i nam
współczesnym chrześcijanom
orędzia o nawrócenie, skłoniła
nas pielgrzymów, m.in.
kilkanaście osób z parafii św.
Faustyny we Wrocławiu, aby
zatrzymać się u Jej Stóp.

Lourdes

Z Grenoble, gdzie zatrzymaliśmy się na nocleg,
udaliśmy się do sanktuarium w La Salette, położonym
w Alpach wysokich. Po Mszy św. w intencjach, z którymi udaliśmy się na pielgrzymkę, zatrzymaliśmy się
u stóp Matki Bożej Płaczącej, gdzie przed laty klęczało
dwoje pastuszków, 15-letnia Melania Calvat i 11-letni
Maksymin Giraud. Matka Boża ukazała się im tylko raz,
19 września 1846 roku, prosząc je o modlitwę różańcową i nawrócenie grzeszników. To orędzie ma dziś też

Fot. Anna Ulińska

La Salette

W czwartym dniu naszej pielgrzymki zatrzymaliśmy się w Lourdes, miejscu, gdzie człowiek uczy
się pokory. Poranna Msza św. przygotowała nas
duchowo do modlitwy przy Grocie Massabielskiej,
gdzie Matka Boża objawiła się Bernadecie Soubirous. W tym miejscu, gdzie z wiarą chorzy odzyskują
zdrowie i łaskę nawrócenia dla siebie i innych, przy
Grocie, gdzie odczuwa się obecność Maryi, prosiliśmy dla wszystkich parafian o błogosławieństwo
dla rodzin, o zdrowie dla kapłanów, modliliśmy się
za tych, którzy odeszli, za chorych i samotnych oraz
w osobistych intencjach. Po odprawieniu Drogi Krzyżowej, zwiedzaliśmy miejsca, gdzie żyła i mieszkała
Bernadeta Soubirous i jej liczna rodzina. To niezwykłe miejsce, gdzie ma się wrażenie, że św. Bernadeta
jest z nami u Matki Bożej z Lourdes. Świadectwem
cd. na str. 8
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cza. To tu spoczywa św. Jakub Większy, jeden z dwunastu
apostołów Jezusa. Stamtąd udaliśmy się do Portugalii.

Santiago de Compostella
Kolejnym etapem była Hiszpania. Po drodze do Santiago
de Compostella zwiedzaliśmy katedrę San Salvador w Oviedo w hiszpańskiej Asturii, gdzie przechowywana jest chusta,
w którą zawinięta była w grobie głowa Jezusa. W Santiago
de Compostella najważniejszym miejscem, do którego skierowaliśmy swoje kroki, była Bazylika św. Jakuba Apostoła,
trzecie po Ziemi Świętej i Rzymie miejsce kultu i cel pielgrzymowania w świecie chrześcijańskim od czasów średniowie-

Porto i Nazaré
Po wielkich duchowych przeżyciach był czas na wrażenia turystyczne. Zwiedzaliśmy Porto – piękne miasto
w północnej Portugalii, gdzie podziwialiśmy bujną roślinność, drzewa korkowe, oliwne i cytrusowe z mnóstwem
owoców. W malowniczej miejscowości Nazaré nad Oce-

Fot. Anna Ulińska

uzdrowień i cudów, które tu się dokonały, są piękne
świeże kwiaty przy Grocie Massabielskiej. Jest tu też
cudowne źródełko, które poprzez wiarę przynosi chorym uzdrowienie. Zwiedzaliśmy też Bazylikę Górną,
kryptę i Bazylikę Różańca św. i miejsca, gdzie żyła św.
Bernadeta, kościół parafialny i Młyn Bolly. Późnym
wieczorem uczestniczyliśmy w procesji ze świecami,
podczas której dziękowaliśmy Matce Bożej za wszystkie wyproszone łaski, zwłaszcza za błogosławieństwo
chorych.

W ósmym dniu naszej pielgrzymki byliśmy w wiosce Aljustrel, gdzie mieszkali Łucja Santos oraz Hiacynta i Franciszek Marto. Modliliśmy się w Kaplicy Objawień, zwiedzaliśmy
miejsca związane z objawieniami w dolinie Cova da Iria, m.in.
figurę Anioła Pokoju, który pokazał się pastuszkom. Podczas
nabożeństwa w istnym morzu zapalonych świec czuliśmy jedność kościoła Chrystusowego i ze łzami wzruszenia dziękowaliśmy Matce Bożej za wszystkie wyproszone łaski.

anem Atlantyckim zachwycaliśmy się urokami morza
i piaszczystej plaży, kulturą i pięknem architektury.

Lizbona
Ostatnim miejscem naszej pielgrzymki była stolica
Portugalii. Zwiedzaliśmy m.in. kościół św. Antoniego,
zbudowany w miejscu, gdzie urodził się święty w 1195
roku, wieżę Belem (z listy UNESCO), pomnik Odkrywców, a także Most i Stauę Chrystusa Króla.

Podziękowania
W drodze powrotnej samolotem do Wrocławia dziękowaliśmy Matce Bożej Fatimskiej, która nas zaprosiła
do Jej świętych miejsc, kapłanom za duszpasterską opiekę, kierowcom, panu Andrzejowi – pilotowi pielgrzymki
z Biura Podróży „Camino” i nam samym za to, że wytrwaliśmy na tej obfitej w przeżycia duchowe drodze, która nas
też wzbogaciła w wiedzę historyczną i geograficzną.
Anna Ulińska

Fot. Anna Ulińska

Fot. Anna Ulińska

W drodze do Fatimy zwiedzaliśmy Bragę, jedno z najstarszych miast Portugalii o ponad 2000-letniej historii, gdzie
znajduje się Sanktuarium Dobrego Pasterza. Był jeszcze rejs
po rzece Duoro oraz okazja do degustacji miejscowego wina.
I tak dotarliśmy wreszcie do głównego celu naszej pielgrzymki,
gdzie w roku jubileuszowym 100-lecia Objawień Fatimskich
czekały nas głębokie przeżycia duchowe i wielka radość spotkania z Matką Bożą. Zwiedzaliśmy Sanktuarium i uczestniczyliśmy w Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, gdzie
pielgrzymi z całego świata dziękowali Maryi za wszystkie łaski
otrzymane za Jej pośrednictwem. Podczas nabożeństwa późnym wieczorem modliliśmy się, idąc z zapalonymi świecami
w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej, przyozdobioną białymi różami. Śpiew „Ave Maryja” jednoczył wszystkich pielgrzymów różnych narodowości, każdy bowiem oddawał cześć
Matce Bożej w swoim ojczystym języku.

Fot. Anna Ulińska

Fatima
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Pielgrzymki organizowane przez Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Poznajemy krajowe
sanktuaria
Cztery pielgrzymki do ośmiu
sanktuariów położonych
w różnych miejscach Polski
zorganizowało w 2017 roku
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
Maj
Wambierzyce
W centrum wznosi się barokowa bazylika z XII wieku,
której papież Pius XII nadał w 1936 roku tytuł bazyliki
mniejszej. 17 sierpnia 1980 roku figurka Matki Bożej została ukoronowana koronami papieskimi na Wambierzycką Królową Rodzin.

Czerwiec
Częstochowa
Czerwcowa pielgrzymka do Częstochowy obejmowała zwiedzanie dwóch sanktuariów – oprócz Jasnej Góry,
gdzie kierują swe kroku wszyscy pątnicy, zwiedzano oddalone o 4 km Sanktuarium Krwi Chrystusa, gdzie od
1988 roku znajdują się relikwie Krwi Pańskiej: ziemia
z Kalwarii nasączona Krwią Chrystusa oraz gąbka użyta
do napojenia konającego Jezusa zakwaszonym winem.
Sanktuarium zostało erygowane 21 października 1999
roku przez abp. Stanisława Nowaka. Każdy pielgrzym
otrzymuje osobiste błogosławieństwo relikwią Krwi Pańskiej. Kult relikwii Krwi Chrystusa opiera się na dwóch
„odnalezieniach” w 804 i 1048 roku.
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Wrzesień
Piotrków Trybunalski, Niepokalanów,
Kodeń, Kostomłoty
W Piotrkowie Trybunalskim zwiedzano kościół pw. św.
Franciszka Ksawerego i zespół klasztorny ojców jezuitów.
Od 1493 roku był przez ponad pół wieku miejscem obrad
sejmu. Jest to centrum modlitwy za sprawujących władzę. W Niepokalanowie, gdzie mieści się założony przez
św. Maksymiliana Kolbe klasztor franciszkański, zwiedzano świątynię pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki
Łask. Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, kolejne miejsce na trasie pielgrzymki, jest dla Podlasia niczym Jasna
Góra dla Polski. Cudowny obraz został przywieziony do
Kodna w 1631 roku przez Chorążego Wielkiego Księstwa
Litewskiego Mikołaja Sapiehę. W Kostomłotach koło
Kodna zwiedzano parafię pw. św. Nikity, jedyną na świecie katolicką parafię neounicką obrządku bizantyjsko-słowiańskiego.

Październik
Tyniec Mały
Podczas ostatniej w 2017 roku pielgrzymki zwiedzano kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Tyńcu Małym, gdzie w 1936 roku ufundowana
została figura Matki Bożej Fatimskiej (dzieło Brunona
Tschötschela) przez Marię Józefę von Ruffer. W 1997
roku figura została ukoronowana przez bp. Józefa Pazdura i otrzymała różaniec ofiarowany przez papieża
Jana Pawła II.
Teresa Grzebalska

W intencji Polski i świata

Różaniec do granic
Zgodnie ze słowami piosenki
„przeżyj to sam, nie zamieniaj
serca w twardy głaz, póki
jeszcze serce masz” staramy
się rodzinnie uczestniczyć
w wielkich uroczystościach
narodowych i religijnych.
I tak 15 października 2016 roku na zaproszenie świeckiej fundacji Solo Dios Basta znaleźliśmy się w stutysięcznym tłumie na Błoniach Jasnogórskich, aby uczestniczyć
w Wielkiej Pokucie za wszystkie grzechy popełnione
w Polsce.
Ci sami organizatorzy wystosowali do Polaków następujące zaproszenie:
„7 października 2017 roku w Święto Matki Boskiej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto,
gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą
flotę muzułmańską, ratując tym samym Europę przed islamizacją), w Pierwszą Sobotę miesiąca (gdy odprawiane
jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej,
o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata), w roku
140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienie Maryjne, Matka Boża
prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec), w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program
dla całego świata), w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana

i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni i niepodlegli). Tego dnia udamy się na granice
Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność
i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do
odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy
błagać, przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek, dla
Polski i świata.”
Ks. proboszcz Marek Dutkowski przychylił się do naszej prośby o zorganizowanie wyjazdu. Rankiem 7 października 2017 roku wraz z wiernymi z parafii św. Faustyny i parafii Matki Bożej Pocieszenia wyruszyliśmy
autokarem do wyznaczonego dla nas kościoła stacyjnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lądku
Zdroju. W ramach uroczystości odbyła się konferencja
wprowadzająca, Eucharystia i adoracja Najświętszego
Sakramentu. Po Mszy świętej, w której uczestniczyło
około 700 osób, pod przewodnictwem księdza udaliśmy się w procesji. W jej trakcie modliliśmy w intencji
Polski i świata, odmawiając różaniec. Ostatnią część
różańca świętego odmówiliśmy przed Najświętszym Sakramentem w specjalnie do tego celu przygotowanym
miejscu. Organizatorzy działający, jak wierzymy, z natchnienia Ducha Świętego, przypomnieli również o pragnieniu Matki Bożej, aby odmawiać różaniec i modlić się
w pierwsze soboty miesiąca.
Po powrocie uświadomiliśmy sobie, w jak historycznym przedsięwzięciu wzięliśmy udział i jak wielki miało
ono zasięg. Jego owoce poznamy dopiero w przyszłości.
Andrzej Gawlik
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Jak dzieci poznają Ewangelię

Inicjatywa wspólnoty Domowego Kościoła

Kredkami do
nieba

Bal Wszystkich
Świętych

Całe wydarzenie rozpoczęło się modlitwą w kościele.
Następnie, w barwnym korowodzie z lampionami w dłoniach i piosenką na ustach, święci – mali i duzi – przeszli
ulicami naszej parafii, dając świadectwo wiary i zaangażowania, aż do Szkoły Podstawowej nr 91, w której odbył się bal. Oprócz dobrej zabawy i tańców przy radosnej
chrześcijańskiej muzyce (np. Arka Noego, Małe TGD,
Magda Anioł) bal był także okazją do poznania świętych.

– Spotykamy się w piątki o godzinie 17 w salce pod
kościołem. Najpierw czytamy Ewangelię z najbliższej
niedzieli, chwilę rozmawiamy, a następnie wykonujemy
prace plastyczne na ten temat – mówi Karolina Rokita-Storta, która wraz z Marysią Tkaczyk zapoczątkowała
i prowadzi te zajęcia. Dzieła młodych artystów można
potem podziwiać w kościele.

Dzieci mogły przygotować plakat o swoim ulubionym
świętym i krótką opowieść o jego życiu, którą dzieliły się
podczas spotkań w małych grupkach. Nie zabrakło też
konkursów, zajęć plastycznych, gier i opowieści o zupełnie nietypowych świętych oraz słodkiego poczęstunku.
Inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem
wszystkich uczestników. Organizatorzy zapowiedzieli
kolejną, pełną nowych niespodzianek edycję w przyszłym roku, mając nadzieję na jeszcze większą liczbę
uczestników.

Prowadzące (związane ze wspólnotą Domowego Kościoła) są przekonane, że próby uchwycenia różnych
szczegółów i oddania ich na papierze są dla dzieci świetnym sposobem na przybliżenie treści Ewangelii. Podczas
zajęć najmłodsi uczą się różnych ciekawych technik plastycznych.

Elżbieta Woźniak-Łojczuk

– Zapraszamy, do grupy można jeszcze dołączyć.
Trzeba tylko wcześniej nas poinformować, żebyśmy
mogły przygotować odpowiednią ilość materiałów
dla uczestników – zachęca Karolina Rokita-Storta.
Udział dziecka można zgłosić pod adresem mailowym:
storta.karolina@gmail.com.
Fot. Ryszard Pydo

– Listopad to miesiąc, kiedy w sposób szczególny
wspominamy tych, którzy uprzedzili nas w wędrówce
do Domu Ojca – naszych świętych. Dlatego chcieliśmy
o nich przypomnieć i z radością pokazać, że mamy wielu
orędowników w niebie, przez wstawiennictwo których
możemy prosić Pana Jezusa o łaski – wyjaśniają członkowie wspólnoty Domowego Kościoła, którzy organizowali
bal.

W parafii św. Faustyny
powstało duszpasterstwo dla
najmłodszych „Kredkami do
nieba”. Na cotygodniowych
spotkaniach przedszkolaki
i dzieci z klas 1–3 rozmawiają
o Panu Bogu. Okazuje się, że
aby poznawać Biblię wcale nie
trzeba umieć dobrze czytać,
wystarczy uważnie słuchać,
ale też lubić rysować, malować,
kleić i wycinać.

Fot. Ryszard Pydo

Święta Faustyna, św. Mateusz,
św. Elżbieta Węgierska, św.
Brygida czy uwielbiany przez
najmłodszych św. Mikołaj
– te postacie pojawiły się
w sobotę, 18 listopada 2017,
na pierwszym parafialnym
Balu Wszystkich Świętych.
Inicjatywa, choć nowa, spotkała
się z ogromnym entuzjazmem –
w balu wzięło udział ponad 120
osób.
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Iwona Szajner

fot. Karolina Rokita-Szorta
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Wspólnota Żywego Różańca

Święta Mario, Matko Boża,
módl się za na mi grzesznymi
Grupa działa niemalże od samego początku istnienia
parafii św. Faustyny. Pierwszą liderką Żywego Różańca
była Lidia Przybysz, która podkreśla, że grupa różańcowa
zawsze aktywnie włączała się w różne kościelne inicjatywy, takie jak szycie obrusów, sprzątanie kościoła czy przygotowywanie jednego z ołtarzy na procesję Bożego Ciała.
To właśnie tej wspólnocie zawdzięczamy witraż Rafała Kalinowskiego w naszej świątyni.

– Modlitwa różańcowa towarzyszy mi przez całe życie. Mam różaniec, który dostałam ponad 50 lat temu od
mojego brata i do dziś się na nim modlę, chociaż jest już
trochę zużyty. Przez ten czas wyprosiłam u Matki Boskiej już wiele łask – uważa pani Lidia.

Ks. Marek Dutkowski
proboszcz
Wspólnota Żywego Różańca jest najliczniejszą
grupą modlitewną w naszym kościele. Wiele owoców
duchowych zawdzięczamy tym paniom i panom, bo
we wspólnocie są też panowie. Przynajmniej jedną dziesiątkę różańca odmawiają codziennie w intencjach kościoła i naszej parafii, zanosząc prośby
do Matki Najświętszej, która je wysłuchuje. Tym
wszystkim osobom jesteśmy bardzo wdzięczni za
nieustanne modlitwy za kościół, w intencjach, które
Ojciec Święty podaje, ale także w tych konkretnych,
naszych parafialnych. Zanoszą prośby do Boga za
wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca
Świętego.

Członkowie wspólnoty, podzieleni na grupy zwane
żywymi różami, codziennie odmawiają dziesiątkę różańca. Każda z róż składa się z 20 osób, czyli tylu, ile jest
tajemnic różańca. – Rozważając daną tajemnicę, powierzamy Panu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny, różne sprawy, ale przede wszystkim intencje Ojca Świętego, ojczyznę i naszych bliskich – wyjaśnia
Bożena Siudzik, obecna liderka wspólnoty.
W parafii modli się pięć róż, tj. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (której zelatorką jest Teresa
Sulkowska); Św. Siostry Faustyny (zelatorka – Helena Ślusarczyk); Matki Boskiej Częstochowskiej (zelatorką jest
Zofia Rączka); Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz
Matki Bożej Miłosierdzia (zelatorka – Zenobia Osetek).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9 sprawowana jest msza św. w intencji członków formacji i ich
rodzin. Wtedy następuje też zmiana tajemnic różańca.
– Różaniec to naprawdę piękna i prosta modlitwa –
przekonuje pani Bożena. – Nie wymaga wcale dużo czasu, a jedynie chwili skupienia. Modlić można się przecież w domu, ale też w drodze do pracy czy na spacerze.
Nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby Matka Boża mnie
nie wysłuchała – mówi liderka wspólnoty. Cieszy się, że
w ostatnim czasie widać większe zainteresowanie modlitwą różańcową wśród młodych. – To młodzi ludzie
zapoczątkowali tę piękną akcję, jaką był „Różaniec do
granic” – zaznacza.

Fot. Archiwum Wspólnoty Żywego Różańca

Żywy Różaniec to najliczniejsza
wspólnota w naszej parafii –
należy do niej blisko sto osób.
Są wśród nich zarówno kobiety,
jak i mężczyźni; starsi,
ale ostatnio też trochę
więcej młodych.

Od niedawna w naszej parafii zawiązała się też
wspólnota rodziców modlących się na różańcu. – Róża
Rodziców to wspaniały dar, który mogę podarować każdego dnia nie tylko moim własnym dzieciom, ale także chrześniakom, z którymi nie mam kontaktu na co
dzień – mówi Monika Durkiewicz, inicjatorka powstania róży, mama małej Dominiki i Agnieszki. Dodaje, że
na różańcu zaczęła się systematycznie modlić dopiero
niedawno pod wpływem próśb Matki Bożej Fatimskiej.
– Wiele osób, z którymi rozmawiam o różańcu, mówi

mi, że nie potrzebuje być we wspólnocie, żeby się modlić. Jednak wydaje mi się, że modlitwa wspólnotowa
ma zupełnie inny wymiar. I jest to też duża mobilizacja, żeby codziennie pamiętać o odmówieniu dziesiątki.
Przyznaje, że chociaż w codziennym zabieganiu bywa
jej czasem trudno skupić myśli na słowach modlitwy, to
jednak różaniec szybko wchodzi w krew. – Mam głębokie przekonanie, że jest to najlepsza obrona w walce ze
złem. Chciałabym, żeby wszyscy należeli do tej wspólnoty.
Opiekunem Żywego Różańca jest ksiądz Marek
Dutkowski.
Iwona Szajner

Ks. Marek Dutkowski
proboszcz
Chciałbym też zaakcentować wkład wszystkich grup
parafialnych i bardzo im wszystkim podziękować.
Każda grupa zgodnie ze swoim charyzmatem chwali
Boga i buduje nasz kościół.
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Czeladnicy św. Józefa

W charyzmacie Czeladników św. Józefa jest uświęcanie siebie i pomoc kościołowi poprzez konkretne
prace, takie jak zawieszanie wieńca adwentowego,
ustawianie choinek, przygotowywanie dekoracji na
Boże Narodzenie, Wielkanoc, ołtarza na Boże Ciało
czy malowanie ławek albo zagospodarowanie terenu
przed plebanią. Ci panowie wykonują te wszystkie prace i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Jednocześnie
prosilibyśmy, aby do grupy Czeladników św. Józefa
zgłaszali się następni, bo oni są już wiekowi, ich siły są
ograniczone.

Czeladnicy uczestniczyli 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 drzwi i ławki,
sadzili żywopłot otaczający działkę parafialną, uczestniczyli w zagospodarowaniu terenu przed plebanią.

Do ich stałych obowiązków należy sezonowe otwieranie i zamykanie otworów wentylacyjnych w stropie kościoła i dbanie o sprawne działanie wszystkich
punktów oświetlenia. Panowie włączają się też w prace
związane z montażem i demontażem okolicznościowego wystroju kościoła. – Przygotowujemy co roku
wieniec adwentowy, stawiamy choinki, a także pomagamy w budowie bożonarodzeniowej szopki i Grobu
Pańskiego – wymienia pan Kazimierz. – Mamy niewielki warsztat w podziemiach kościoła, który wyposażony jest w narzędzia i materiały niezbędne do

naszej działalności – dodaje. Także ołtarz na procesję
Bożego Ciała powstaje przy ich aktywnym udziale.
Czeladników prawie codziennie można spotkać na
mszy świętej o godzinie 7 rano. Dodatkowo w każdą
drugą sobotę miesiąca nie tylko uczestniczą w Eucharystii, ale też powierzają się swojemu patronowi w litanii do św. Józefa. Opiekunem grupy jest ksiądz Marek Dutkowski. To głównie on zleca czeladnikom prace
do wykonania.
Nadchodzący rok został przez papieża Franciszka
ogłoszony Rokiem Świętego Józefa. Będzie on celebrowany aż do 6 stycznia 2019 roku. Miejscem szczególnego kultu patrona czeladników jest Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu.
– Modlimy się pracą i daje nam to dużo radości.
Szkoda tylko, że nie zgłaszają się do nas kolejni chętni. Mamy już swoje lata, a sił niestety nam nie przybywa – przyznaje Kazimierz Chmielewski. – Zapraszamy
mężczyzn chętnych do pomocy, aby się do nas zgłaszali. Wiek i zawód nie mają znaczenia, dla każdego
znajdzie się jakieś zajęcie – zachęca majster.
Iwona Szajner

Fot. Archiwum Czeladników Św. Józefa

Ks. Marek Dutkowski
proboszcz

Wspólnota Czeladników Świętego Józefa zawiązała
się w marcu 2010 roku w dniu wspomnienia jej patrona.
Tworzą ją mężczyźni w większości będący już na emeryturze. – Mamy trochę więcej czasu, dlatego możemy poświęcić go na rzecz parafii. A robimy wszystko to, co akurat jest potrzebne – mówi Kazimierz Chmielewski, który
w tym roku pełni rolę majstra, czyli lidera wspólnoty.

Fot. Archiwum Czeladników Św. Józefa

Na chwałę Boga i pożytek ludzi
– grupa kilkunastu parafian tej
maksymie jest wierna od wielu
lat. Nie boją się oni ciężkiej
pracy fizycznej, bo wiedzą,
że ktoś musi ją wykonać. Swoją
wiedzę, czas i siły angażują
w działania, dzięki którym
nasza parafia może sprawnie
funkcjonować. Ich zawołanie
brzmi: „Święty Józefie
wspomagaj nas!”.

Fot. Archiwum Czeladników Św. Józefa

Wspólnota
do zadań
specjalnych
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wi, Filipowi Muszyńskiemu, Katarzynie Polowczyk 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 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 Panu organiście Stanisławowi Gmyrkowi,
chórowi parafialnemu „Faustinum” oraz scholi dziecięcej za prowadzenie śpiewu podczas Mszy św. i nabożeństw, za uświetnienie naszej liturgii.

Sprawozdanie

Dziękuję Panu Zbigniewowi Ciesielskiemu za prace
porządkowe w kościele i placu kościelnym.
Pani Teresie Fiołce dziękuję za dbałość o prezbiterium i zakrystię. Dziękuję także pani Teresie i Pani
Krystynie Czechowskiej za dekoracje kwiatowe w kościele.

z życia Parafii św. Faustyny w 2017 r.
Był to czternasty rok działalności naszej parafii.
Posługę duszpasterską pełniło trzech księży:
• ks. Marek Dutkowski (proboszcz),
• ks. Mariusz Sobkowiak (wikariusz),
• ks. Igor Urban (wikariusz).

1. Życie religijne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

w każdą niedzielę odprawialiśmy 7 mszy św., w dni
powszednie 3 msze św.,
rozdano ok.160000 Komunii św.,
sakrament chrztu przyjęło 48 dzieci,
do I Komunii św. przystąpiło 64 dzieci klas III,
sakrament bierzmowania przyjęły 24 osoby,
do sakramentu małżeństwa przystąpiło 10 par,
zmarło 95 parafian,
do ponad 50 osób starszych i chorych udają się
kapłani w pierwsze soboty miesiąca z posługą sakramentalną,
renowację Misji Świętych przeprowadzili Ojcowie
Redemptoryści,
rekolekcje adwentowe głosił ks. Bartosz Trojanowski,
zorganizowano pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w Europie ( z racji 100 rocznicy objawień
Matki Bożej w Fatimie), a także do miejsc kultu
religijnego w Polsce. Szczególne podziękowanie za
organizacje pielgrzymek krajowych składam pani
Teresie Grzebalskiej.
Uczestniczyliśmy w modlitwie Polaków „Różaniec
do Granic”.

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

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

•
•
•
•
•
•

zakup chrzcielnicy,
zainstalowanie monitoringu kościoła (cztery kamery),
założenie balasek w kaplicach bocznych,
założenie nowego witraża św. Urszuli Ledóchowskiej,
naprawa organów,
zakup materiałów budowlanych do prac na wieży
kościoła.

4. Zamierzenia na rok 2018
•
•
•
•

wykonanie i założenie witraża św. Jana Pawła II,
dalsze prace przy witrażu w ołtarzu (wykonanie mozaiki z napisem „Jezu ufam Tobie”),
prace na wieży kościoła i w piwnicach,
prace przy wystroju kaplicy chrzcielnej.

5. Drodzy Parafianie!
3. Dokonania gospodarcze
•
•
•
•

prace na wieży kościoła: tynkowanie ścian, położenie płyt granitowych na schodach, prace w sali nad
chórem, pomalowanie ścian,
wykonanie balustrady na schodach wieży,
położenie płyt z poliwęglanu na szczycie wieży, aby
osłonić ją od deszczu i śniegu,
wykonanie i zamocowanie balustrady nad chórem,

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 w pracach prowadzonych w kościele i na plebanii.
Szczególne podziękowania składam Paniom Katechetkom: mgr Annie Zagórskiej, Michałowi Siudziko-

6. Drodzy Parafianie!
Rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2018. Jest to
bardzo ważny rok 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zawierzamy naszą Ojczyznę Panu
Bogu i Matce Najświętszej słowami modlitwy ks. Piotra Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Proboszcz
ks. Marek Dutkowski
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Chrzest

I Komunia Św.
Przystąpili
do I Komunii Świętej (21 maja)

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.

Jacek Sebastian Knychas (22 stycznia)
Tymon Marek Długosz (22 stycznia)
Helena Teresa Wrzalik (5 lutego)
Joanna Sobolewska (5 marca)
Alicja Sylwia Paciorek (5 marca)
Mikołaj Łukasz Simiczyjew (12 marca)
Karolina Wanda Matusz (19 marca)
Franciszek Paweł Dutkowski (26 marca)
Kazimierz Jan Furdykoń (2 kwietnia)
Jagoda Ada Paterek (8 kwietnia)
Maja Paterek (8 kwietnia)
Kuba Jacek Hołub (16 kwietnia)
Aleksander Jacek Demko (17 kwietnia)
Sara Róża Kasprzak (20 maja)
Janina Gita Dela (21 maja)
Aleksandra Marta Wcisło (27 maja)
Karol Ignacy Świebocki (4 czerwca)
Maria Ewa Brunini (4 czerwca)
Władysław Marek Pietruszka (18 czerwca)
Gabriel Janusz Tofiluk (23 czerwca)
Ignacy Pawlak (2 lipca)
Julia Lidia Zasępa (8 lipca)
Ignacy Henryk Wesołowski (30 lipca)
Oliwier Zbigniew Sudak (6 sierpnia)
Mikołaj Janusz Jerzmański (6 sierpnia)
Ludwik Kotkowski (15 sierpnia)
Olivia Stefania Rea (20 sierpnia)
Oliwia Gabriela Niemiec (3 września)
Robert Mieczysław Kupczyk (10 września)
Natalia Anna Kupczyk (10 września)
Joanna Agnieszka Frankl (17 września)

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Hanna Maria Broda (24 września)
Jerzy Paweł Lochyński (24 września)
Emilia Joanna Brylewska (24 września)
Mikołaj Maciej Jakielaszek (1 października)
Marcel Grzelak-Baran (8 października)
Maksymilian Broniszewski (8 października)
Michał Janusz Popowicz (8 października)
Agata Dołowy (22 października)
Maja Jakóbczyk (29 października)
Stanisław Gawlak (12 listopada)
Hanna Maria Kowalczyk (19 listopada)
Antoni Tymoteusz Szewczyk (17 grudnia)
Anna Maria Przystaś (17 grudnia)
Olivier Kornel Piotrowski (17 grudnia)
Franciszek Cezary Kunc (30 grudnia)
Ignacy Stanisław Kunc (30 grudnia)
Alan Stanisław Kirchner (30 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.

Natasza Brzezińska
Julia Bubel
Stanisław Buchman
Kornelia Ciężka
Filip Czajkowski
Maria Dela
Igor Frycz
Bartosz Gajdul
Maja Gawlikowska
Rafał Giblak
Julia Giebel
Katarzyna Glądała
Natalia Głąb
Szymon Izbiński
Jessica Janson
Anna Janusz
Zuzanna Jurczyk
Zuzanna Jurowicz
Anna Klonecka
Miłosz Kłaczyński
Judyta Krzciuk
Maria Licznerska
Gabriela Łachajczyk
Witold Łotoczko
Nikola Machynia
Dawid Malarz
Lena Marzec
Michał Medwid
Natalia Miodyńska
Antoni Mirski

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Nina Mroczek
Mikołaj Nowak
Jakub Olejniczak
Karolina Olejnik
Martyna Onyszkiewicz
Franciszek Orzeszyna
Kamila Paśnik
Aleksander Piastowski
Szymon Plisiński
Aleksandra Poprawa
Atalia Preś
Stanisław Radecki
Natalia Rosiek
Lena Rudnicka
Jan Schindler
Jakub Skoczylas
Szymon Skopp
Antoni Stankiewicz
Kaja Stryczek
Jakub Syta
Jan Szczuraszek
Piotr Szpilewski
Szymon Walczak
Tymon Węglowski
Krzysztof Widuch
Kamil Wodziński
Bartłomiej Wójcik
Damian Wójcik
Monika Wrona
Lidia Zajdel
Julianna Zychla
Mikołaj Bałowski
Julia Blecharczyk
Alicja Bloch
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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.

Sakramentu bierzmowania
1 czerwca udzielił bp Jacek Kiciński.

Anna Weronika Betiuk
Szymon Piotr Broniszewski
Bazyli Tomasz Czarnecki
Dominika Denes
Marcin Stanisław Drutko
Zofia Joanna Frej
Anita Fuchs
Dawid Marcin Gorczycki
Gabriele Zofia Kalmarczyk
Małgorzata Aleksandra Kaminiarz
Bartosz Klugiewicz
Monika Ewa Korzeniewska
Kamila Dominika Kresali
Jakub Andrzej Kubiak
Paulina Leśniak
Paulina Maria Mazurek
Gabriela Milejska
Weronika Anna Ploch
Maria Helena Radoman
Roksana Jadwiga Rynowiecka
Filip Sekieta
Michał Sylwester Skorupa
Julia Witczak
Zuzanna Julia Zielińska
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Sakrament małżeństwa
Zawarli sakrament małżeństwa*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grzegorz Zdzisław Kasprzak i Marta Wietrzych (20 maja)
Tomasz Sudak i Agnieszka Anna Chudecka (3 czerwca)
Konrad Gołacki i Angelika Ewa Jakowczuk (17 czerwca)
Robert Marek Belina i Agnieszka Maria Buraczyńska (24 czerwca)
Zdzisław Stefan Jezioro i Bogumiła Romualda Juźwiak (24 czerwca)
Mateusz Oktawian Bartosik i Maja Agnieszka Charatonik (15 lipca)
Bartosz Tajduś i Małgorzata Senator (11 sierpnia)
Tomasz Wojciech Łopusiewicz Sylwia Maria Kromer (12 sierpnia)
Łukasz Grzegorz Sudak i Daria Gracja Stasiewicz (9 września)
Paweł Grzegorz Cibis i Ewa Maria Łapowuchow (23 września)

* w nawiasach data zawarcia sakramentu małżeństwa

Rok 2017 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

Odeszli do Pana*
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.

1. Andrzej Skotnicki (3 stycznia)
Zbigniew Dudziak (4 stycznia)
Janina Orzechowska (6 stycznia)
Jadwiga Pasierb (11 stycznia)
Zofia Michalak-Pietroska (15 stycznia)
Maria Podgórska (16 stycznia)
Elżbieta Gąsiorowska (19 stycznia)
Stefania Kukawka (20 stycznia)
Alina Maria Gaj (21 stycznia)
Anna Koch (23 stycznia)
Wiesława Bem-Kempisty (24 stycznia)
Grażyna Janina Zygarlicka (27 stycznia)
Stanisława Antonina Ignaszewska(30 stycznia)
Krystyna Olszewska (4 lutego)
Józef Kurczab (2 lutego)
Stefania Aniela Fisior (3 lutego)
Anna Żmijewska (3 lutego)
Henryk Bukacki (9 lutego)
Józef Romanowski (9 lutego)
Marek Grzegorz Krzesiek (13 lutego)
Władysław Korczowski (14 lutego)
Irena Janowska (16 lutego)
Tadeusz Janicki (17 lutego)
Czesława Rutkowska (20 lutego)
Halina Jadwiga Gudz (20 lutego)
Danuta Janina Wierzbicka (21 lutego)
Henryk Stanisław Żebrowski (26 lutego)
Bogumiła Maria Orłowska (5 marca)
Kazimierz Marchlewski (6 marca)
Zuzanna Próchniewicz (8 marca)
Emilia Jońska (8 marca)
Zdzisława Owczarek (8 marca)
Stefan Henryk Przybysz (11 marca)
Bożena Makarczuk (13 marca)
Brunon Richter (18 marca)
Jadwiga Władysława Skomorowska (20 marca)
Jadwiga Halina Gołębiowska (22 marca)
Franciszek Pisiak (29 marca)
Józef Siciński (31 marca)
Krystyna Wiktoria Bernacka (4 kwietnia)
Józef Jęsior (4 kwietnia)
Alina Kujawa (11 kwietnia)
Władysław Józef Słaboszewski (18 kwietnia)
Halina Jadwiga Kapuściarek (20 kwietnia)
Jacek Bartnicki (25 kwietnia)
Jarosław Kazimierz Poźniak (26 kwietnia)
Wojciech Ludwik Nowicki (4 maja)
Lidia Maria Wołczańska (6 maja)
Maria Janina Jarzębowicz (8 maja)

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.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
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Edward Szyma (14 maja)
Wanda Monika Stojanowska (21 maja)
Jerzy Antoni Kolibski (25 maja)
Maria Ciesielczyk (26 maja)
Zbigniew Zajdel (4 czerwca)
Zdzisław Mieczkowski (7 czerwca)
Anna Kozłowska (10 czerwca)
Marian Kaczorowski (10 czerwca)
Magdalena Monika Adaszek (13 czerwca)
Cezary Wójcik (15 czerwca)
Rudolf Szydełko (17 czerwca)
Tomasz Juliusz Chmielewski (24 czerwca)
Andrzej Karol Piętka (5 lipca)
Stanisława Maria Strojna (5 lipca)
Alina Anna Klus (8 lipca)
Danuta Zofia Kopeć (18 lipca)
Roma Leśniewski (22 lipca)
Elżbieta Chmielewska (2 sierpnia)
Jadwiga Kuczyńska (8 sierpnia)
Jan Kaczmarek (dziecko nienarodzone,
pogrzeb 16 sierpnia)
Ewa Kaczmarek (dziecko nienarodzone,
pogrzeb 16 sierpnia)
Mieczysław Adamczyk (18 sierpnia)
Stanisław Świderski (20 sierpnia)
Lucjanna Siczek (21 sierpnia)
Ludmira Krzesiek (22 sierpnia)
Barbara Engel (27 sierpnia)
Konstant Bal (1 września)
Janusz Pasalski (2 września)
Jerzy Leś (3 września)
Jadwiga Ciesielska (7 września)
Genowefa Woźna (12 września)
Krystyna Semik (15września)
Waldemar Andrzej Boni (21 września)
Bolesław Potyrała (23 września)
Janina Aleksandra Stojanowska (26 września)
Czesława Zofia Sienkiewicz (30 września)
Teresa Krystyna Eliasiewicz (4 października)
Zofia Czaczkowska (11 października)
Tadeusz Marian Majewski (19 października)
Janusz Donat Kozłowski (3 listopada)
Sławomir Grzegorz Ławrynowicz (17 listopada)
Krystyna Józefa Dziubińska (23 listopada)
Henryk Domaradzki (24 listopada)
Anna Maria Jarzębska (26 listopada)
Konstanty Bartnicki (1 grudnia)
Wojciech Giel (24 grudnia)

* w nawiasach data śmierci
Wieczne odpoczywanie
racz im dać Panie

Opracowanie na podstawie ksiąg parafialnych: Jolanta i Urszula Mularonek
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Mszy św. z okazji 25-lecia SP 91 przewodniczył bp. Jacek Kiciński

Misterium Wielkopostne w wykonaniu Chóru Fenix pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny

Rekolekcje adwentowe – ks. Bartosz Trojanowski

Renowacja Misji św. – o. Jarosław Krawczyk CSsR

Rok 2017 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu
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Oktawa Bożego Ciała

Nabożeństwo fatimskie

Rok w obiektywie
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Msze Święte

Rok 2017 w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

Niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.00*, 12.00, 18.00, 21.00
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
każdy piatek: 9.00–18.00
Kancelaria parafialna
czynna
w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 16.00–17.00

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Faustyny
ul. Jackowskiego 42-46, 51-665 Wrocław | tel. 71 348 27 33
e-mail: faustyna@archidiecezja.wroc.pl | www.faustyna.archidiecezja.wroc.pl
www.facebook.com/faustynawroclaw/
Bank Zachodni WBK SA 26 1500 1793 1217 9004 4741 0000

