
 W minioną niedzielę gościem naszej parafii był o. Jan Piątkowski, domini-
kanin, który pochodzi z Koszęcina. Swoją posługę zakonną pełni w Fastowie na 
Ukrainie. Jest to miasto położone kilkadziesiąt kilometrów na południowy za-
chód od Kijowa. Liczy około 44 tys. mieszkańców . A do XIX wieku oficjalna 
nazwa miasta to „Chwastów”.  
 Nad miastem góruje wieża kościoła katolickiego, o którym w mieście mó-
wi się "polski kościół". Jest to kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża. 
Na początku trzeba zauważyć, że parafia katolicka w Fastowie istniała już od 
XVI wieku, ale duży kamienny kościół  został wybudowany w latach 1903-1911 
z żółtej cegły według projektu polskiego architekta W. Dąbrowskiego. Architek-
tura kościół stanowi unikatowy przykład połączenia stylu romańsko-gotyckiego z 
elementami modernizmu.  
 Kościół został konsekrowany w 1911 roku. A pierwszym proboszczem 
był ks. Leon Zieliński. Niestety świątynia działała do tylko 1934 roku, ponieważ 
komuniści odebrali kościół katolikom i zamienili go na magazyn. Kościół został 
zwrócony wspólnocie w 1990 roku. Na uroczystość przyjechał  dominikanin ks. 
Zygmunt Jan Kozar, który wkrótce został proboszczem. Rozpoczął on pracę 
nad odbudową zniszczonej przez reżim sowiecki świątyni.  
 Pierwsze msze odprawiano w piwnicach kościoła, a księża mieszkali w do-
mu parafianki. W późniejszym czasie plebanię również udało się odzyskać i 
otworzyć w niej przytułek dla ubogich i osieroconych dzieci. 

 Obecnie posługę w parafii rzym-
skokatolickiej sprawują dominikanie, 
którzy w 2005 r. otworzyli i prowadzą 
ośrodek pomocy – Dom św. Marcina de 
Porres dla dzieci zaniedbanych środowi-
skowo i dzieci ulicy. Jest to  jedna z naj-
bardziej zaawansowanych placówek tego 
typu na Ukrainie, 
 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, jego plebania i teren naokoło 
tak się przeistoczyły, że stały się niemal-

że największą ozdobą Fastowa. W 2003 
r. wieloletni proboszcz, inspirator i 

wykonawcą tego odrodzenia ks. Zyg-
munt Kozar odszedł do wieczności. Na 
jego życzenie został pochowany na sta-
rym „polskim” cmentarzu miasta, a plac 
przed kościołem i jedna z ulic miasta 

noszą obecnie jego imię. 
Źródło: http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=miejsca&id=2052&lang=pl 
https://slowopolskie.org/historia-parafii-rzymskokatolickiej-w-fastowie/ 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/  Dn 7, 13-14; Królestwo Syna Człowieczego 
Ref : PAN BÓG KRÓLUJE, PEŁEN MAJESTATU 
2/  Ap 1, 5-8; Chrystus władcą królów ziemi 
3/ J 18, 33b-37; Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata 

 



 
W intencji Aleksandry i Grzegorza Kaczok z okazji 30 rocznicy ślubu 

17.30 
18.00 

  
18.00 

Za + matkę Urszulę Kluba (10 rocznica +), ojca Reinharda, dziadków z 
obu stron, ciocie, wujków, kuzyna Horsta, ++ z rodzin Gad, Kluba, 
Mudrak, John, dusze w czyśćcu cierpiące. Za żyjących i ++ członków 
chóru, orkiestry i organistów za wstawiennictwem św. Cecylii 

22.11.2021; wsp. św. Cecylii 

21 LISTOPADA: MSZE ŚWIĘTE ; 7.30; 10.30;  

Za + matkę, teściową, babcię Ingrid Koch (80 ur.), ++ z rodziny i 
pokrewieństwa prosząc o życie wieczne 

23.11.2021  

 
18.15 

27.11.2021 

Za + ojca Witolda, teścia Huberta, szwagierkę Urszulę, ++ z rodzin 
Zych, Włoch, Kowalskich, Materna, Woźniczko, Podgórski, Nowak, 
Pszonka, Stotko, Cepok, Pilarski, dusze w czyśćcu cierpiące, prosząc o 
dar nieba 

24.11.2021 

7.00 
 

7.00 
17.00 

Za + Teresę Burda (od mieszkańców bloku 11) 
Msza szkolna: Za + męża Tadeusza Budziałowskiego prosząc o ła-
skę nieba 

 25.11.2021 

26.11.2021 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

 
18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Modlitwa do MB Objawiającej Cudowny Medalik 
Za wstawiennictwem Matki Bożej Cudownego Medalika o po-
trzebne łaski dla żyjących i życie wieczne dla ++ członków 
Apostolatu Maryjnego 

7.30 
 

10.30 
 

15.15 
 
 
 

 
 

28.11.2021; I NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 
1. Witamy wnaszej  parafii Ks. Szymona Zurka i życzymy mu wiele błogo-

sławieństwa i siły w trudnej pracy misyjnej. 
2. W czwartek - Msza szkolna, po niej spotkanie ministrantów, a o 16.00 

spotkanie Dzieci Maryi. 
3. 2.12. w przychodni „SAWMED” przy ul. Głównej 11 w Krupskim 

Młynie od 9.00 odbędą się badania USG doppler przepływów szyjnych 
i kończyn dolnych, USG tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo 
serca. (badania płatne, informacje w przychodni). 

4. Jutro wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim 
naszym parafianom, którzy mają związek z muzyką kościelną składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

5. Decyzją Episkopatu dziś do skarbony zbiórka na uchodźców. 
6. W naszym sklepiku są już do nabycia świece Caritas. 
7. Bóg zapłać za pracę przy kościele, pielęgnowanie zieleni, złożone ofiary 

i sprzątanie kościoła. Sprzątanie za tydzień: Kasprowicza 
10,12,14,16 

 Gość Niedzielny: Film o ks. Janie Macha, nowenna przed rocznicą ob-
jawień Cudownego Medalika. Jest także Mały Gość Niedzielny z lam-
pionem roratnim. 

KANCELARIA PĄTEK PO MSZY 


