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Ust. 1982 

PROBOSZCZ PARAFII 

KS. PRAŁAT DR CZESŁAW MAJDA 

Duchowy opiekun: 

• Rada Parafialna, 

• Stowarzyszenie „Si alla Vita”, 

• Akcja Katolicka, 

• Katolicki Klub Literacki „Źródło”, 

• Parafialny zespół Caritas, 

• Straż Honorowa Najświętszego Sakramentu. 



Ust. 2014 

KS. MARCIN KRAWCZYK 

Duchowy opiekun: 

• Schola dziecięca „Maksymilianki”, 

• Liturgiczna Służba Ołtarza, 

• Apostolat Zbawczego Cierpienia, 

• Domowy Kościół, 

• Ruch Światło-Życie – młodzież oazowa, 

• Spotkania modlitewne Taize, 

• Kandydaci do bierzmowania. 

 



Ust. 2014 

KS. BARTŁOMIEJ RADZIOCH 

Duchowy opiekun: 

• Ruch Rodzin Nazaretańskich, 

• Żywy Różaniec, 

• Wspólnota Wiara i Światło, 

• Apostolat Maryjny, 

• Krąg Biblijny. 

 



Ust. 2016 

KS. PAWEŁ KOTKOWSKI 

Duchowy opiekun: 

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Benedictus”, 

• Krucjata Wyzwolenia Człowieka, 

• Apostolat Margaretka, 

• Chór „Maksymilianum”, 

• Grupa Modlitwy o. Pio, 

• Przygotowanie do I Komunii Świętej 



Opiekun: ks. Proboszcz Prałat Czesław Majda 

RADA PARAFIALNA 

Rok powstania: 1982 r. 

 

Ilość osób: 14 

 

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu – realizacja  

            zadań z planu pracy rady 
 

 

Lider: Teresa Działa od 2009 r. 

 



RADA PARAFIALNA 

• Zakupiliśmy 

sztandar Rady 

oraz obraz 

św. Katarzyny ze 

Sieny – patronki 

Rady Parafialnej.  



RADA PARAFIALNA 

• Członkowie Rady opracowali, 

wydali 

i rozprowadzali cegiełki na 

pomnik św. Jana Pawła II.  

 

• Staraniem Rady powstał przy 

parafii piękny pomnik św. 

Jana Pawła II częściowo 

zafundowany przez członków 

Rady Parafialnej. 

 



RADA PARAFIALNA 

• Opracowanie merytoryczne i wydanie 

dużego Albumu zdjęciowego z okazji  

25-lecia parafii.  

 



RADA PARAFIALNA 

• Rada jest współautorem książki o parafii 

„Tobie Boże na wieczność”, która została 

wydana z okazji 35-lecia parafii.  

• Rada wydała na 2018 r. kalendarz 

jubileuszowy o parafii, z okazji 35-lecia jej 

istnienia.  

• Rada uhonorowała ks. Proboszczowi złotą 

różą, jako wdzięczność za 35 lat Jego 

duszpasterzowania wśród nas. 

 

 



RADA PARAFIALNA 

 • Członkowie Rady organizują raz w roku 

Dzień Patronalny Rady Parafialnej – 

kwiecień – św. Katarzyny.  

• Rada prowadzi kronikę parafialną oraz 

pomaga przy prowadzeniu internetowej 

strony parafialnej.  

• Rada organizuje raz w roku dużą 

wystawę zdjęciową z życia parafii.  

 



RADA PARAFIALNA 

• Rada na co dzień udziela pomocy 

księdzu Proboszczowi w rozwiązywaniu 

bieżących zadań i problemów parafii.  

• Rada jest głównym organizatorem 

wszelkich uroczystości parafialnych: 

opracowanie scenariuszy i praktyczne ich 

realizowanie.  

• Rada opracowuje plan pracy na każdy rok 

kalendarzowy i rozlicza go na koniec roku.  

• Rada organizuje spotkania z liderami grup 

parafialnych w celu dobrej współpracy i 

podejmowania wspólnych zadań dla 

parafii np. wspólne spotkania Wigilijne, 

odpust parafialny, dzień kapłana.  

• Członkowie Rady prowadzą 2 razy w roku 

Różaniec Fatimski.  

• Rada organizuje raz w roku Dzień Skupienia dla wszystkich grup parafialnych, 

przygotowuje także oprawę uroczystych Eucharystii po przez włączenie się do Liturgii 

Słowa. 



RADA PARAFIALNA 

• Mężczyźni z rady zbierają tace na Mszach Świętych.  

• Członkowie rady co miesiąc zbierają do puszek na Stowarzyszenie Si alla Vita – 

które pomaga ciężko chorym dzieciom.  

• Członkowie rady przygotowują jeden ołtarz na uroczystość Bożego Ciała. 

• Rada współpracuje ze szkołami z terenu parafii (angażowanie uczniów  

w programy artystyczne i konkursy podczas festynów i innych uroczystości 

parafialnych).  

• Raz w roku Rada organizuje wyjazd formacyjno–integracyjny  wszystkich członków 

Rady. 

Spotkanie Rady Parafialnej z liderami grup. 



Opiekun: ks. Proboszcz Prałat Czesław Majda 

 

STOWARZYSZENIE SI ALLA VITA 

Rok powstania: 2013.  

   
Ilość osób: 12 
 

Częstotliwość spotkań: raz w  miesiącu spotkanie Zarządu, 
dwa razy w miesiącu Zebrania Ogólne wszystkich członków.
   

 

 
 

Lider: Teresa Działa, od 2013 r. 

 
 

 



• Stowarzyszenie współpracuje z: Fundacją 

Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu, 

Fundacją Serce Dziecka w Warszawie, 

Fundacją Mam Serce. 

• Zarząd na kwartalnych spotkaniach ustala 

wysokość dotacji dla ciężko chorych dzieci 

których rodzice złożyli wniosek. Miesięcznie 

udzielana się pomocy dwójce dzieci. 

• Najczęściej występujące schorzenia dzieci 

to: złożona ciężka wada serca, mózgowe 

porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa 

– dzieci na wózku inwalidzkim, padaczka 

lekooporna i niepełnosprawność ruchowa, 

zespół Downa, zespół Aspergera, bliźniaki 

z jednokomorowym sercem. 

STOWARZYSZENIE SI ALLA VITA 
 

• Przekazywane fundusze dla danego dziecka, poprzez Fundację w której dziecko ma 

subkonto, wykorzystywane są na: częściowe zrefundowanie drogich operacji wykonywanych 

poza granicami Polski, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, drogie leki oraz na codzienne 

środki pielęgnacyjne. 

• Dotychczas pomogliśmy piętnastce zgłoszonych dzieci – 70 razy.  

• Fundusze pozyskujemy ze zbiórek oraz działalności gospodarczej. 



PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ 

Rok powstania: 1998 r. 

 

Ilość osób: 15 

 

Częstotliwość spotkań: co miesiąc oprócz wakacji,  

            oraz na hasło. 

 

 

Lider: Krzysztof Marszałek  od 2011 r. 

 

 

 

Opiekun: ks. Proboszcz Prałat Czesław Majda 



PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ 

• Współpraca z księdzem 

Proboszczem w zakresie 

pomocy przy sprawowaniu 

liturgii i budowie kościoła.  

• Współpraca z Radą 

Parafialną w zakresie 

pomocy w różnych 

uroczystościach 

kościelnych np. Boże Ciało, 

Odpust, Rezurekcja, Dzień 

skupienia grup 

parafialnych.  

 • Pogłębianie naszej formacji chrześcijańskiej. Formacja w wymiarze 

parafialnym prowadzona jest na zebraniach POAK przez Asystenta 

Kościelnego. Treść katechez jest zgodna z materiałami formacyjnymi 

otrzymywanymi z Krajowego instytutu Akcji Katolickiej. Materiały 

formacyjne na rok 2018 mają tytuł; „Otrzymaliście w darze Ducha 

Świętego”. 

 

Akcja grillowania podczas festynu parafialnego. Na zdjęciu Prezes POAK 

Krzysztof Marszałek wraz z synem Eugeniuszem oraz dwie panie z POAK 



PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ 

• Prowadzenie działalności charytatywnej poprzez współpracę 

z parafialnym  oddziałem Caritas.  

• Działalność pielgrzymkowa mająca na celu pogłębienie naszej wiary 

i integrację z innymi oddziałami AK. 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Asystentem Kościelnym  

przy pomniku Św. Jana Pawła II 



PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ 

• Jako członkowie AK mamy odwagę mówić, że jesteśmy ludźmi 

wierzącymi, którzy swoje życie związali z Chrystusem i Nową 

Ewangelizacją. Czujemy się współodpowiedzialni za kościół. 

 

Uczestnictwo w corocznej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę.  

Czwarty od lewej sztandar parafialny Akcji Katolickiej.  

Poczet to; prezes K. Marszałek; skarbnik W. Golub; członek J. Radzik. 



Opiekun: ks. Proboszcz Prałat Czesław Majda 

KATOLICKI KLUB LITERACKI „ŹRÓDŁO” 

Rok powstania: 1999 r. 

 

Ilość osób: 18 

 

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu – realizacja  

            zadań z planu pracy rady 

 

 

Lider: Zofia Fajkowska (od 1999 r.). 

 



KATOLICKI KLUB LITERACKI „ŹRÓDŁO” 

• Wydaliśmy 9 zbiorków 

poetyckich. 

 

• Zorganizowaliśmy około 

350 Wieczorów 

Poetyckich w Klubie 

Muzyki i Literatury. 

 

• Przeprowadziliśmy 11 Konkursów Recytatorskich i 6 Literackich dla dzieci i młodzieży 

miasta Wrocławia  oraz okolic (w tym jeden ogólnopolski pt. „Święty Maksymilian 

Maria Kolbe wzorem wczoraj i dziś”. Pokłosiem Konkursów Literackich były zawsze 

zbiorki poetyckie, które zawierały nagrodzone wiersze laureatów. 

Poeci z laureatami Konkursu 



KATOLICKI KLUB LITERACKI „ŹRÓDŁO” 

• Ze swoją działalnością 

poetycką wychodziliśmy do 

różnych środowisk, zarówno 

kościelnych jak i  świeckich. 

Byliśmy w Seminarium 

Duchownym  w Henrykowie, 

w  sanktuarium w Licheniu,            

w Sulistrowiczkach, W kościele 

św.  Anny w Praczach 

Odrzańskich a we Wrocławiu               

w naszym kościele, w kościele 

św. Rodziny, św. Faustyny, 

w kościele na Osobowicach,        

w Szkole Podstawowej 

w Mrozowie. Prezentowaliśmy 

tam, z  różnych okazji,  nasze 

programy słowno–muzyczne. 

Wieczór Poetycki połączony z wystawą obrazów 



KATOLICKI KLUB LITERACKI „ŹRÓDŁO” 

• Od sześciu lat bierzemy udział w organizowanym co roku , w kościele Najświętszej 

Marii Panny  na Piasku – Ostrów Tumski,  Letnim Festiwalu  Kultury „Polonia 

Cantans”, którego głównym organizatorem jest  Fundacja  „Polskie Gniazdo”.  

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom Konkursu 

Recytatorskiego 



KATOLICKI KLUB LITERACKI „ŹRÓDŁO” 

• Swoją  poezją  zawsze pragniemy  wielbić Boga, służyć Kościołowi, Człowiekowi 

i Ojczyźnie.  

Poetycki Opłatek w Klubie Muzyki i Literatury 

Świętowanie 18 rocznicy Urodzin Klubu 



KATOLICKI KLUB LITERACKI „ŹRÓDŁO” 

Wieczór w Klubie Muzyki i Literatury 



Rok powstania: 1982 r. 

(w latach 1982-2011 jako „Komisja Charytatywna”) 

 

Ilość osób: 31 

 

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu. 
 

 

Lider: Bolesław Stembalski, od 2002 r. 

 

Opiekun: ks. Proboszcz Prałat Czesław Majda 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 



PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

 

Pomoc  dzieciom  i  młodzieży: 

• opłacanie obiadów w 4 szkołach 

dla 22 - 35 uczniów (5 tys. 

obiadów rocznie za ok. 13 tys.), 

• dofinansowanie wypoczynku:  

kolonie, obozy, rekolekcje dla 

43osób w roku, 

• nagrody: roraty, festyny, 

konkursy, 

• paczki z okazji św. Mikołaja  -  60 

paczek, 

• wyposażenie tornistra dla  

„Żaka”  -  14 szt. (w tym 3 na 

Białoruś), 

• zakup przyborów szkolnych i 

podręczników, odzieży i obuwia, 

• stypendium dla 3 studentów, 

• wspomaganie Stowarzyszenia    

„Si Alla Vita”. 

Niedziela Caritasu w parafii 



PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

 

Pomoc  potrzebującym: 

• paczki świąteczne 2 razy w roku 

oraz comiesięczne paczki 

żywnościowe -  30 szt. 

• bony żywnościowe dla 20 osób 

miesięcznie, 

• realizacja recept, 

• opłata za media, 

• odwiedziny z podarunkami 

i chwilą rozmowy u 60 osób 

z okazji „Dnia Chorego”, 

• comiesięczna Msza św. za 

ofiarodawców oraz za osoby 

niemające z znikąd pomocy            

i najbardziej potrzebujące 

ratunku. 

 

 

 

 

 

Wydawanie dań w dniu odpustu parafialnego, 2017 r. 



PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

 

Pomoc  innym: 

• pomoc poszkodowanym          

w klęskach żywiołowych, 

• wsparcie finansowe 

hospicjum w Pucku, 

• pomoc więźniom, 

• wsparcie finansowe parafii    

pw. św. Jana Pawła II we 

Lwowie, 

• przekazywanie paczek 

świątecznych rodakom            

na wschodzie, 

• wspieranie akcji „Mogiłę 

Pradziada Ocal od 

Zapomnienia”, 

• udział w akcji adopcja na 

odległość – 3 osoby 

w Indiach. 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa z okazji 10-lecia Parafialnego Zespołu Caritas 



PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

 

Pozyskiwanie środków na naszą działalność: 

 

• przygotowywania i rozprowadzanie: kredy i kadzidła, palm, bukiecików 

z kwiatów i ziół, sianka, świec, zniczy, chlebków, kartek świątecznych, 

ozdób okolicznościowych itp. 

• organizowanie zbiórek żywności w dużych sklepach spożywczych (3 razy 

w roku) - zebrano 1 tonę, 

• zbiórka do puszek w 4-tą niedzielę miesiąca oraz 13-go każdego miesiąca. 

 

 

 

Uwrażliwianie parafian, zachęcanie ich do dzielenia się z potrzebującymi, 

włączanie młodzieży w dzieło miłosierdzia. 

 

 

 

 

 

 

 



Opiekun: ks. Marcin Krawczyk, 

      dk. Arkadiusz Krzeszowiec. 

SCHOLA „MAKSYMILIANKI” 

Rok powstania: 2002.  

   
Ilość osób: 18 
 

Częstotliwość spotkań: cztery razy w  miesiącu. 
  

 

 
 

Lider: Krzysztof Garczarek (organista), od 2012 r. 

 
 

 



• W szczytowym okresie 

działalności do scholii należało 

ponad 40 osób.  

• Oprócz prób muzycznych, 

odbywają się także spotkania 

formacyjne dotyczące Mszy 

świętej, roli śpiewu podczas 

liturgii.  

• Maksymilianki wykonują śpiewy 

podczas niedzielnej Mszy 

świętej o godzinie 11:00. 

• W Wielkim Poście schola 

włącza się w prowadzenie 

śpiewów i rozważań podczas 

nabożeństwa drogi krzyżowej, 

w Wielki Piątek schola 

prowadzi adorację w tzw. 

Ciemnicy.  

 

SCHOLA „MAKSYMILIANKI” 
 



• Wraz ze Służbą Liturgiczną 

oraz Oazą Młodzieżową 

organizujemy spotkania 

opłatkowe, zabawy 

andrzejkowe i inne 

okolicznościowe spotkania.  

• W wakacje wyjeżdżamy na 

wspólny wypoczynek.  

• Po opuszczeniu scholii 

dziecięcej scholanki nadal 

angażują się w życie 

parafii: śpiewają w scholii 

młodzieżowej, wstępują do 

Oazy, angażują się w takie 

wydarzenia jak Światowe 

Dni Młodzieży.  

 

SCHOLA „MAKSYMILIANKI” 
 



Opiekun: ks. Marcin Krawczyk 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

Rok powstania: 1982.  

   
Ilość osób: 40 
 

Częstotliwość spotkań: cztery razy w  miesiącu. 
  

 

 
 

Lider: ks. Marcin Krawczyk, od 2015 r. 

 
 

 



• Liturgiczna Służba 

Ołtarza to osoby od 

pierwszej klasy szkoły 

podstawowej, po 

mężów rodzin. 

W posługach 

uczestniczą również 

Szafarze Nadzwyczajni 

Komunii Świętej. 

• Uczestniczymy 

w spotkaniach 

formacyjnych 

organizowanych cztery 

razy w miesiącu, które 

pomagają w lepszej 

organizacji służby 

w parafii. 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 
 



• Wspólnie wyjeżdżamy na 

wakacje, również dwa 

wyjazdy w trakcie roku 

szkolnego.  

• Pomagamy przy 

organizacji i budowie 

Szopki 

Bożonarodzeniowej 

i Bożego Grobu. 

• Wspólnie wychodzimy do 

kina, wyjeżdżamy na 

zawody sportowe 

organizowane w diecezji. 

• Pomagamy w akcjach 

Caritasu, Stowarzyszenia 

Si Alla Vita, zbiórkach na 

różne cele charytatywne. 

 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 
 

Boże Ciało, 2001 r. 



Opiekun: ks. Marcin Krawczyk. 

 

APOSTOLAT ZBAWCZEGO CIERPIENIA 

Rok powstania: 1995.  

   
Ilość osób: 10 
 

Częstotliwość spotkań: jeden raz w  miesiącu. 
  

 

 
 

Lider: Bogumił Maszewski, od 1995 r. 

 
 

 



• Ochotnikami Cierpienia są osoby 

chore, niepełnosprawne, 

misją Ochotników Cierpienia jest 

być żywymi narzędziami Kościoła, 

tzn. dobrowolnie jednoczyć się 

z Chrystusem, aby nadać wartość 

swojemu cierpieniu: dobrowolnie 

ofiarowując swój ból Niepokalanej 

jako zadośćuczynienie za grzechy.  

 

APOSTOLAT ZBAWCZEGO CIERPIENIA 
 

• Modlimy się na spotkaniach oraz indywidualnie o nawrócenie grzeszników, za 

papieża, za kapłanów. 

• Bierzemy udział w rekolekcjach dla chorych, w turnusach rehabilitacyjnych. 

• Spotykamy się na corocznej pielgrzymce diecezjalnej dla osób 

niepełnosprawnych w Henrykowie.  

• W maju 2017 r. uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej pielgrzymce Centrum 

Ochotników Cierpienia na Jasną Górę. 

• Grupa z naszej parafii, była pierwszą w diecezji i przyczyniła się do powstania 

kolejnych grup w innych parafiach archidiecezji wrocławskiej, których jest obecnie 

sześć wspólnot. 

 



Opiekun: ks. Marcin Krawczyk, 

ks. Jacek Olszewski z Cerekwicy 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
TO OBECNIE TRZY GRUPY PARAFIALNE 

 

Rok powstania:  

Krąg 1: 2009 

Krąg 2: 2013 

Krąg 3: 2018 

 
Ilość osób: 7 małżeństw członków + 6 małżeństw kandydatów, 

 
 

Częstotliwość spotkań: jeden raz w  miesiącu 

 
 

Liderzy:  Krąg 1: Zofia i Władysław Walscy                  . 

  Krąg 2: Izabela i Zbigniew Grodziccy 

Krąg 3: Maja i Wojciech Pietkiewicz 

 
 

 



Małżeństwa podejmują stałe 

praktyki tzw. Zobowiązania, które 

służą budowaniu jedności w 

małżeństwie i rodzinie: 

• codzienna modlitwa osobista 

(Namiot Spotkania), 

• regularne spotkanie ze słowem 

Bożym, 

• codzienna modlitwa małżeńska, 

• codzienna modlitwa rodzinna, 

• comiesięczny dialog małżeński, 

• reguła życia (systematyczna praca 

nad sobą i małżeństwem), 

• uczestnictwo, przynajmniej raz 

w roku, w rekolekcjach 

formacyjnych. 

 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ  
REALIZUJE WEZWANIE DO WZAJEMNEGO UŚWIĘCANIA MAŁŻONKÓW ORAZ DO 

ODNOWY KATECHUMENATU RODZINNEGO 

W KRĘGACH DK SĄ RODZICE LSO ORAZ DWÓCH OBECNYCH KLERYKÓW: MATEUSZA 

I MARCINA, CZŁONKÓW RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE  

 
 

Sł. B. Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel DK 

Ikona Św. Rodziny –   

II symbol Domowego Kościoła 



DOMOWY KOŚCIÓŁ 
MAŁŻEŃSTWA BIORĄ UDZIAŁ W REKOLEKCJACH, WARSZTATACH I DNIACH SKUPIENIA, KTÓRE 

POMAGAJĄ IM LEPIEJ BUDOWAĆ JEDNOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ REALIZOWAĆ PROCES WYCHOWANIA 

DZIECI DO ŻYWEJ WIARY ORAZ SAME JE WSPÓŁTWORZĄ 

 

Małżeństwa z DK prowadziły dla parafii: 

• Kurs „Komunikacja w małżeństwie”.  

• Warsztaty multimedialne „Nawigacja 

w rodzinie”.  

• Rekolekcje zamknięte dla rodziców LSO. 

Obecnie prowadzą: 

• Konferencje dla 

narzeczonych 

przygotowujące do 

Sakramentu Małżeństwa. 

• Stronę internetową 

wspierającą małżonków 
www.wyzwanie-małżeńskie.pl 

http://www.wyzwanie-małżeńskie.pl/
http://www.wyzwanie-małżeńskie.pl/
http://www.wyzwanie-małżeńskie.pl/


DOMOWY KOŚCIÓŁ 
 
JAKO RODZINNA GAŁĄŹ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE WŁĄCZA SIĘ  W DZIEŁA RUCHU M.IN. W KRUCJATĘ 
WYZWOLENIA CZŁOWIEKA ORAZ EWANGELIZACYJNE I MISYJNE 
WSPÓŁFINANSUJĄC DZIAŁANIA MISYJNE W CHINACH, NA FILIPINACH, W KONGO, NA UKRAINIE, 
BIAŁORUSI, LITWIE, CZECHACH, WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII, USA, KANADZIE, 

Małżeństwa z DK naszej parafii prowadziły: 

• spotkania i pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka; 

• nabożeństwa różańcowe i Drogi Krzyżowej; 

• coroczne rekolekcje dla rodzin letnie i weekendowe; 

• Triduum Paschalne w formie rekolekcji 

zamkniętych w Ligocie Polskiej ; 

• Rekolekcje Ewangelizacyjne dla rodzin 

w sąsiednich parafiach (Pracze, 

Stabłowice, Leśnica, Smolec, N. Dwór); 

• W kręgach parafialnych są także rodziny 

spoza naszej parafii, które chętnie 

włączają się w życie swoich 

macierzystych parafii jako szafarze 

nadzwyczajni, członkowie LSO, scholii 

parafialnych i doradcy rodzinni. 

 



REJON III DOMOWEGO KOŚCIOŁA ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ 

 
• Nasza parafia jest obecnie 

siedzibą rejonu III DK 

obejmującego 20 kręgów 

z parafii: Gądów 1, Gądów 2, 

Nowy Dwór, Żerniki, Złotniki, 

Kozanów, Stabłowice, 

Pracze, Leśnica, Lutynia, 

Kąty Wr., Środa Śl. I 

miejscem formowania 

animatorów kręgów 

 
• Opiekun rejonu: ks. Marcin Krawczyk,  

• Para Rejonowa: Dorota i Wiesław Fuchsig 



Opiekun: ks. Marcin Krawczyk. 

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – MŁODZIEŻ OAZOWA 

Rok powstania: 2006.  

   
Ilość osób: 20 
 

Częstotliwość spotkań: cztery razy w  miesiącu   
         plus spotkania w małych grupach.
   

 

 
 

Lider: Asia Story, od 2016 r. 

 
 

 



• Oaza jest ruchem młodzieżowym 

działającym w Kościele 

Katolickim, zainicjowanym 

w połowie dwudziestego stulecia 

przez ks. F. Blachnickiego - 

gorącego zwolennika młodzieży 

i pracy z nią.  

• Młodzież spotyka się raz 

w tygodniu na spotkania 

w mniejszych grupach 

formacyjnych, podczas, których 

animator spotyka się 

z uczestnikami swej grupy 

i prowadzi rozmowy i rozważane 

jest Słowo Boże.  

• W piątki mamy spotkania całej 

wspólnoty, na których wspólnie 

modlimy się, bawimy się lub 

spędzamy czas razem w inny 

sposób.  

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – MŁODZIEŻ OAZOWA 
 



• Pomagamy w zbieraniu 

pieniędzy na cele 

charytatywne, pomagamy 

przy organizacji świąt, 

prowadzimy ciemne jutrznie 

w wielki Piątek i Wielką 

sobotę.  

• Prowadzimy spotkania 

w małych grupach dla 

przygotowujących się do 

sakramentu bierzmowania.  

• Organizujemy dzieła 

ewangelizacyjne dla dzieci 

niepełnosprawnych w ZOL-u 

w Jaszkotlu. 

• Posługujemy także w scholii, 

oraz czynne uczestniczymy 

w Liturgii Świętej i innych 

nabożeństwach.  

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – MŁODZIEŻ OAZOWA 
 



Rok powstania: 1999. 

 

Ilość osób: 15 

 

Częstotliwość spotkań: jeden raz w  tygodniu. 
 

 

 

Lider: Ewa Plewińska-Cześniewicz 

Opiekun: ks. Bartłomiej Radzioch 

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH 



RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH 

 

 

 

• W życiu staramy opierać 

się na modlitwie, 

Eucharystii, adoracji, 

poście, wspieramy też 

ludzi znajdujących się 

w różnych kryzysowych 

sytuacjach życiowych.  

• Otaczamy modlitwą 

kapłanów 

posługujących  w naszej 

parafii oraz kierowników 

duchowych naszej grupy.  

• Corocznie uczestniczymy 

w rekolekcjach zimowych 

w Licheniu lub Bystrej koło 

Wisły oraz rekolekcjach 

letnich organizowanych 

w Jastarni i Małym 

Cichym.  



RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH 

 

 

 

• Uczestniczymy w pielgrzymkach 

centralnych organizowanych 

w Częstochowie.  

 

• Uczestniczymy 

w comiesięcznych dniach 

skupienia organizowanych 

w parafii Opieki św. Józefa 

u ojców Karmelitów Bosych, 

oraz bierzemy udział 

w rekolekcjach adwentowych 

i wielkopostnych.  

 

• Każdego roku jesteśmy 

głównym organizatorem 

spotkania opłatkowego 

wszystkich członków Rodzin 

Nazaretańskich w Archidiecezji 

Wrocławskiej.  



RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH 

 

 

 

• Dwa razy w roku 

prowadzimy Różaniec 

Fatimski. 

 

 

• Należymy do Żywego 

Różańca i Apostolatu 

Margaretka. Włączamy 

się w prace Caritasu.  



Opiekun: ks. Bartłomiej Radzioch 

ŻYWY RÓŻANIEC 

Rok powstania: 1983.  

   
Ilość osób: 124 
 

Częstotliwość spotkań: jeden raz w  miesiącu. 
  

 

 
 

Lider: Helena Buła, od 1986 r. 

 
 

 



ŻYWY RÓŻANIEC 
 

Opłatek, 2008 r., Ks. W. Tyrcha. 

• Spotykamy się  raz w miesiącu 

na zmianie tajemnic 

różańcowych i rozdzielamy 

intencje modlitewne na kolejny 

miesiąc.  

• Każdego miesiąca zamawiamy 

Mszę Święte w intencjach 

w których modlimy się na 

różańcu.  

• Bierzemy udział w 

pielgrzymkach do miejsc 

świętych.  

• Dwa razy w roku prowadzimy 

Różaniec Fatimski w naszej 

parafii. 

 • Omadlamy różne intencje nadane prze Ojca Świętego, biskupów oraz w intencjach 

naszej parafii np. o dobre przygotowanie parafii do świat poprzez prowadzone 

rekolekcje, o nawrócenie grzeszników, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

 



Rok powstania: 1999 r. 

 

Ilość osób: 19 

 

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu. 
 

 

 

 

Lider: Grażyna i Janusz Kozyra 

Opiekun: ks. Bartłomiej Radzioch 

WSPÓLNOTA WIARY I ŚWIATŁA „NAZARET” 



WSPÓLNOTA WIARY I ŚWIATŁA „NAZARET” 

 

 

• Wszystkie nasze spotkania 

rozpoczynają się Mszą Świętą. 

• Po Mszy Św. Jest czas na 

wspólne przeżywanie np. świąt 

Bożego Narodzenia czy 

Wielkanocy. 

• Robimy np. pisanki czy kartki 

okazjonalne i wysyłamy do 

innych wspólnot. 

• Organizujemy dni skupienia, 

rekolekcje. 



WSPÓLNOTA WIARY I ŚWIATŁA „NAZARET” 

 

 

• Organizujemy różne bale: 

karnawałowe, „Andrzejki”, 

Wszystkich Świętych – 

wypominki. 

 

• Pracujemy na bazie 

„Drogowskazów”, które są 

wydawane na dany rok. 

• Do 2009 r. regularnie jeździliśmy 

na obozy do Antoniowa. 



WSPÓLNOTA WIARY I ŚWIATŁA „NAZARET” 

 

 



Rok powstania: 1994 r. 

 

Ilość osób: 26 

 

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu. 
 

 

 

 

Lider: Urszula Kozioł, od 2016 r. 

Opiekun: ks. Bartłomiej Radzioch 

APOSTOLAT MARYJNY 



APOSTOLAT MARYJNY 

 

 

• Praca grupy jest duchowa, 

oparta na modlitwie do Matki 

Bożej. 

 

 

 

• Otrzymujemy Łaski Boże Matki 

Bożej. 



Opiekun: ks. Paweł Kotkowski 

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „BENEDICTUS” 

Rok powstania: 1990 r. 

 

Ilość osób: 40 

 

Częstotliwość spotkań: co tydzień w środę 

 

 

Lider: Wioletta Grochowska od 2016 r. 

vice liderzy: Justyna Lisoska i Rafał Niżnik od 2016 r.  

 

 



WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „BENEDICTUS” 

• Coroczna organizacja 

letniego wypoczynku 

z Bogiem dla 

kilkudziesięciu osób. 

• Co dwa lata 

przeprowadzane jest, 

w parafii, Seminarium 

Odnowy Wiary w formie 

sześciu spotkań, raz 

w tygodniu. 
• Comiesięczne modlitwy o pokój na świecie, cotygodniowe odwiedziny 

Domu Samotnej Matki. 

• Prowadzenie modlitw w schronisku dla bezdomnych mężczyzn. 

• Współpraca z innymi grupami parafialnymi. 



WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „BENEDICTUS” 

• Prowadzenie modlitw 

uwielbienia we Wrocławskim 

Seminarium i w parafiach 

Wrocławia.  

• Prowadzenie księgarnio-

kawiarni parafialnej.  

• Coroczne budowanie ołtarza 

na Boże Ciało.  

• Prowadzenie przygotowań dla parafii przed Światowymi Dniami 

Młodzieży.  

• Organizacja corocznych pielgrzymek do Niepokalanowa i na Jasną Górę.  

• Organizowanie comiesięcznej Mszy Św. z nabożeństwem o uzdrowienie 

i wiele innych. 



Rok powstania: 1990 r. 

 

Ilość osób: 25 

 

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu. 
 

 

 

 

Lider: Urszula i Krzysztof Kozioł, od 2017 r. 

Opiekun: ks. Paweł Kotkowski 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA 



KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA 

 

 

• Duchowa praca grupy oparta na 

modlitwie o wyjście Polaków 

z różnych uzależnień. 

 

• Członkowie grupy ofiarowują 

abstynencję od alkoholu. 

 

• Regularnie uczestniczymy 

w pielgrzymkach. 

 

• Nasza ukierunkowana modlitwa 

i abstynencja daje siłę innym do 

wyjścia z nałogów. 



Rok powstania: 2010 r. 

 

Ilość osób: 110 

 

Częstotliwość spotkań: 2 razy w miesiącu, co 3 miesiące 

           spotkania formacyjne. 
 

 

Lider: Irena Biernat 

Opiekun: ks. Paweł Kotkowski 

APOSTOLAT MARGARETKA 



APOSTOLAT MARGARETKA 

 

 

 • Propagujemy muzykę sakralną. 

• 110 osób w 38 „Margaretkach” 

obejmuje  wieczystą modlitwą 

23 kapłanów. 

 

• W pierwsze czwartki miesiąca 

zamawiamy msze święte 

w intencji kapłanów, nowych 

powołań kapłańskich i zakonnych. 

 

• W ostatnie czwartki miesiąca 

prowadzimy Adorację 

Najświętszego Sakramentu 

z modlitwą w intencji kapłanów 

i nowych powołań kapłańskich. 

 

Łagiewniki, 2016 



APOSTOLAT MARGARETKA 

 

 

 

• Co 3 miesiące odbywamy 

spotkania formacyjne 

z ks. opiekunem. 

 

• Odbywamy pielgrzymki do 

polskich Sanktuariów  

z równoczesnym słuchaniem 

katechez prowadzonych przez 

ks. Pawła. Do tej pory odbyliśmy 

8 pielgrzymek. 

 

 

Świebodzin, 2017 



Rok powstania: 1990 r. 

 

Ilość osób: 30 

 

Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu. 
 

 

 

Lider: Grażyna Radzik (prezes) 

Krzysztof Stefański (dyrygent), od 2015 r. 

Opiekun: ks. Paweł Kotkowski 

CHÓR MAKSYMILIANUM 



CHÓR MAKSYMILIANUM 

 

 

 

• Propagujemy muzykę sakralną. 

 

• Zespół służy śpiewem 

uczestnicząc w liturgiach oraz 

występuje w ramach uroczystości 

i koncertów kościelnych oraz  

świeckich  wydarzeń muzycznych.  

 

• Reprezentujemy nasza Parafię 

podczas wyjazdów. 

Koncertowaliśmy w wielu 

świątyniach wrocławskich, na 

Dolnym Śląsku, a także w licznych 

miejscowościach całej Polski.  

• Uczestniczyliśmy w 14 podróżach 

zagranicznych, m. in. do Niemiec, 

Czech, Włoch oraz na Węgry. 

 

Krzysztof Stefański, dyrygent 



CHÓR MAKSYMILIANUM 

 

 

 

• Chór współuczestniczył 

w wielkich wydarzeniach 

wrocławskich – Wizyta Ojca 

Świętego w 1997 roku  

i poświęcenie i Konsekracja 

Kościoła – Pomnika 

Międzynarodowego Kongresu 

Eucharystycznego, Msza 

Milenijna, Inauguracja 

Odbudowy Organów Kościoła 

św. Elżbiety. 

• Najważniejszym wydarzeniem 

w życiu chóru był w maju 2001 

roku był udział w audiencji 

generalnej na placu św. Piotra 

w Rzymie, gdzie Maksymilianum  

śpiewał wobec  40 tyś. 

pielgrzymów i dostąpił  

zaszczytu osobistego spotkania 

z  papieżem Janem  Pawłem II. 

 



CHÓR MAKSYMILIANUM 

 

 

 

• Nasi śpiewacy to w większości osób amatorzy, reprezentujący różne 

zawody. Śpiewają tu inżynierowie, lekarze, nauczyciele, rzemieślnicy, 

technicy. 

 



Opiekun: ks. Paweł Kotkowski 

GRUPA MODLITWY O. PIO 

Rok powstania: 2017,  

        listopad. 

Ilość osób: 25 

 

Częstotliwość spotkań: jeden raz w  miesiącu, 

           drugi piątek miesiąca 

 

 

Lider: Krystyna Leszczak 

 

 

 



• Wspólnota dopiero rozpoczęła swoją 

działalność. Jesteśmy grupą 

formacyjną i modlitewną. Członkowie  

muszą być  apostołami przynoszącymi  

dobre owoce. 

 

• Będziemy dawać przykład  

chrześcijańskiego życia w głębokiej 

wierze, pobożności  i miłości. 

 

• Umocni nas w tym planowana  w  VI br. 

pielgrzymka do grobu Św. Ojca PIO 

oraz zainstalowane w naszej Parafii już 

w grudniu 2017 roku relikwie św. o. Pio. 

 

GRUPA MODLITWY O. PIO 


