
 

 

INFORMATOR O PARAFII ŚW. JACKA 
ul. Miłoszycka 20 A – 51-502 Wrocław-Swojczyce 

 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. JACKA we Wrocławiu-Swojczycach powstała 
w 1948 roku. Wierni Swojczyc i Kowal oraz Strachocina zatroszczyli się o kościół 
poprotestancki. Obecnie terytorium Parafii tworzą nowopowstałe osiedla a szczególnie 
mieszkańcy części Kowal, Swojczyc i nowych osiedli: Olimpia Port, Nowy Port, 
Green Port, Polana Miłoszycka i Murowana. Mamy tworzyć wspólnotę Ludu Bożego, 
która podejmuje praktyki religijne i daje świadectwo katolickiej wiary. 
Msze św. codziennie o 18:00 a niedzielne: sobota o 18:00; w niedzielę o 9:00 – 
11:00 – 13:00 – 18:00. Prosimy o rodzinny udział we Mszach św. aby rodzice mogli 
religijnie wychowywać dzieci poprzez świadectwo osobistej żywej modlitwy i postawy 
wiary. Pół godziny przed każdą Mszą św. można skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania. Po każdej Mszy św. niedzielnej można w zakrystii zamówić Msze św. w 
okolicznościowych intencjach: jubileusz małżeński, o błogosławieństwo dla rodziny 
lub konkretnej bliskiej osoby, w kolejną rocznicę urodzin czy Chrztu św., o 
nawrócenie i przemianę w życiu, o miłość w rodzinie, czy też dziękczynno-błagalną w 
szczegółowych intencjach. 
Kancelaria Parafialna jest czynna: wtorek i czwartek po Mszy św. od 18:30. W 
kancelarii można zamówić intencje Mszy św. za żywych lub zmarłych, rodzice mogą 
prosić o Chrzest św. dla swoich dzieci, kandydaci na chrzestnych mogą uzyskać 
zaświadczenie do innej parafii, narzeczeni mogą podjąć czynności związane z 
przygotowaniem do zawarcia sakramentu małżeństwa. Ks. Proboszcza można pytać 
o wszystkie sprawy związane z prowadzeniem parafii i duszpasterstwem. 
Nowi mieszkańcy naszej Parafii przynależą do niej z racji zamieszkania. Powinni 
zgłosić swoją przynależność w kancelarii parafialnej wypełniając podstawowy 
formularz kartoteki parafialnej. Dane z kartoteki nie są nigdzie przetwarzane i 
nikomu się ich nie użycza. Dane są dla wyłącznej wiadomości proboszcza, który jest 
zobowiązany poznać swoich parafian i zatroszczyć się o ich potrzeby duchowe. 
Parafia jest zobowiązana otoczyć troską posiadane dobra materialne: budynek 
kościoła, plebanii, cmentarz parafialny. Korzysta w tym wyłącznie z ofiar wiernych, 
którzy uczestniczą we Mszach św. niedzielnych i składają ofiary na tacę, ofiary na 
rzecz parafii z racji Chrztu, zawarcia małżeństwa czy pogrzebu oraz dobrowolne ofiary 
przekazywane na konto parafii. Z tych darów możemy podejmować inwestycje 
parafialne: np. remont chóru kościelnego, kaplicy cmentarnej, nagłośnienie kościoła, 
nowe oświetlenie, remont placu kościelnego czy wykonane przyłącza kanalizacyjnego. 
Od 1 XI Parafia będzie musiała uiszczać dodatkowe opłaty za odprowadzenie wód 
deszczowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej. Czujmy się odpowiedzialni za 
Parafię. 

  



 

 

NABOŻEŃSTWA KOLĘDOWE PARAFIAN 
w 2022 ROKU 

 
W 2022 roku ze względu na kolejną falę pandemii COVID 19 nie będzie jeszcze 
tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich – kolędy w naszych mieszkaniach i domach. 
Natomiast zapraszam członków Rodzin i mieszkańców naszej Parafii do uczestnictwa 
w nabożeństwach kolędowych od 3 do 16 stycznia 2022 r. Centrum spotkania 
kolędowego będzie sprawowana Msza św. w intencji Parafian z poszczególnych 
ulic. Po Komunii św. i błogosławieństwie przedstawiciele rodzin otrzymają 
pamiątkową pocztówkę z wizerunkiem św. Jana Pawła II lub św. Jacka z modlitwą 
wstawienniczą i modlitwą na poświęcenie mieszkania/domu. Będzie możliwość 
zaczerpnięcia wody święconej do pojemniczka, który otrzymaliśmy w ubiegłym roku 
lub otrzymanie nowego pojemniczka z wodą święconą dla osobistego pokropienia 
pomieszczeń pobłogosławionych. Na zakończenie nabożeństwa kolędowego lub w 
niedziele stycznia będzie można złożyć do skarbony lub na tacę ofiarę na rzecz 
inwestycji i dzieł parafialnych wykonanych w 2021 roku i planowanych w 2022 roku. 
 

PLAN NABOŻEŃSTW KOLĘDOWYCH 
 
3 stycznia   - ul. Swojczycka – Ludowa – Monopolowa 
4 stycznia  - ul. Miłoszycka – Ożarowska  – Gospodarska  
5 stycznia   - ul. Byczyńska – Murowana 
7 stycznia   - ul. Chałupnicza (bloki), stare bud. i Green Port 
8 stycznia   - ul. Chłopska – Lechitów – Działdowska 
10 stycznia  - ul. Kowalska – Niborska – Węgoborska 
11 stycznia  - ul. Tczewska – Gołdapska – Szczycieńska 
12 stycznia  - ul. J. Cooka – Vasco da Gamy – A.Vespucciego 
13 stycznia  - ul. Marca Polo 
14 stycznia  - ul. Krzysztofa Kolumba 
15 stycznia  - ul. Ferdynanda Magellana od nr. 1 do 55 
16 stycznia  - ul. Ferdynanda Magellana od nr. 2 do 30 
 
Do udziału w Nabożeństwach KOLĘDOWYCH w świątyni parafialnej pw. 

ŚW. JACKA i na wspólne kolędowanie serdecznie 
zapraszam 

 
Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz, proboszcz Parafii 


