
ISSN 1233–7552

PISMO PARAFIAN KOŚCIOŁA MARYI KRÓLOWEJ w POZNANIU • MARZEC • NR 1(179) 2017

Głosić Chrystusa ukrzyżowanego – oto zadanie dla nas na okres Wielkiego Postu! By to zadanie 
wykonać, trzeba samemu i we wspólnocie Kościoła rozważać mękę Pana Jezusa. Na fotografii: 
XII stacja drogi krzyżowej w czasie parafialnej pielgrzymki na Jasną Górę, 16 października 2016.

Drodzy Parafianie!
Do Waszych domów trafił mój wielkopostny list. Dzisiaj po
nawiam zachętę do udziału w nabożeństwach męki Chrystusa.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu w naszym kościele gorz
kie żale będą odprawiane o godz. 16. Piękny  śpiew, w czasie 
którego będziemy rozmyślać o cierpieniach Pana Jezusa, i wspól
ną modlitwę wzbogacą kazania pasyjne. W tym roku będziemy 
rozważali mękę Chrystusa zapisaną przez św. Jana Ewangelistę. 

W piątki zapraszam na drogę krzyżową w naszym koście
le o godz. 8:30 dla starszych parafian, o godz. 10 dla małych 
dzieci, o godz. 17 dla dzieci ze szkół podstawowych, o godz. 18 
dla ogółu parafian, a o godz. 19:30 dla młodzieży. 

Każdorazowy udział w tych nabożeństwach łączy się z możli
wością uzyskania odpustu zupełnego. 

Niech rozważanie męki Pana Jezusa prowadzi nas do szcze
rego nawrócenia i niech doda nam odwagi w głoszeniu Chry
stusa Ukrzyżowanego.

Z serdecznym pozdrowieniem 
Ksiądz Proboszcz

Krzyż
Przylgnij do Krzyża, obejmij go mocno,
aż wzbudzi w tobie tęsknotę radosną,
pozwoli wargom dotknąć stopy Boga 
i czoło oprzeć na zranionych nogach.

Zapadniesz w ciszę i w spokój – choć boli,
zobaczysz sercem blask aureoli, 
która Mu głowę objęła cierniami, 
i szepniesz tylko: zmiłuj się nad nami!

A wtedy Krzyż się pochyli nad tobą 
wiernością prawdzie i prorockim słowom 
w ramionach swoich zamknie cię na zawsze, 
byś pił z kielicha łaski najłaskawszej. 

Maria Grabecka
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Z MARJĄ, MATKĄ BOŻĄ

Św. Jan Paweł II w rozmowie z siostrą Łucją
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Przesłanie z Fatimy
Od lat odprawiamy nabożeń
stwa fatimskie, a od stycznia 
uczestniczymy wspólnie w na
bożeństwie pierwszych pięciu 
sobót miesiąca. 

W tym roku minie 100. roczni
ca objawień w Fatimie. Od 13 
maja do 13 października 1917 r. 
w Portu galii, w zapadłej wiosce, 
w Fatimie, trojgu dzieciom: Łu
cji, Franciszkowi i Hiacyncie uka
zywała się Maryja, Matka Boża. 
W czasie ostatniego ob jawienia 
dziesiątki tysięcy ludzi sta ło się 
świadkami tzw. cudu słońca. 

Prorocze zapowiedzi z Fatimy 
spełniły się w zdumiewających 
szczegółach. Jednak istotą tamtych 
zdarzeń nie są proroctwa czy cuda. 
Istotą jest ewangeliczne wezwanie 
do nawrócenia, pokuty i modlitwy, 
zwłaszcza różańcowej. 

Jest jedno Boże Objawienie za
pisane na kartach Pisma Świętego 
i w całej pełni przekazane nam 
przez Jezusa Chrystusa. Wielu 
świętych doświadczało spotkań 
z Jezusem Chrystusem czy Mary
ją, Matką Bożą, które na zywamy 
objawieniami prywatnymi. Papieże 
wystosowali oficjalne dokumenty 
na temat niektórych z tych obja
wień prywatnych, zapewniając, 
że nie są  sprzeczne z nauką Ko
ścioła. Ich autentyczność potwier
dziła też oso bista świętość tych 
osób. Dotyczy to np. św. Bernadety 
z Lourdes, której w 1858 r. obja
wiła się Matka Boża, św. Faustyny 
Kowalskiej, naszej rodaczki, której 
objawił się Pan Jezus Mi łosierny. 
Objawienia Maryi z Fatimy rów
nież zostały uznane za autentycz
ne. Ich prawdziwość potwierdzili  
papieże: Pius XII, bł. Paweł VI, św. 
Jan Paweł II. Ojciec Święty Franci
szek ma odwiedzić Fatimę 13 maja, 
w 100. rocznicę objawień. Dzie ci 
fatimskie − Franciszek i Hiacyn
ta − zostały beatyfikowane przez 
św. Jana Pawła II 13 maja 2000 r. 
Proces be atyfikacyjny siostry Łu

cji jest już bardzo zaawansowany. 
Prawdziwość objawień prywatnych 
potwierdza także „zmysł wiary 
ludu Bożego” – przyjęcie ich przez 
wielu wiernych i liczne owoce na
wrócenia i pogłę bienia życia ducho
wego.

Siostra Łu cja, jako nowicjuszka 
zakonna, otrzy mała też w grudniu 
1925 r. objawie nia dotyczące na
bożeństwa pięciu pierwszych sobót 
miesiąca. Ci, któ rzy wiernie to na
bożeństwo odprawią, według swo
ich sił i możliwości, doświadczą re
alizacji obietnicy Maryi – nie odejdą 
z tego świata bez łaski uświęcającej, 
to znaczy nie zo staną potępieni, 
tylko pójdą do nie ba, choćby nawet 
mieli cierpieć w czyśćcu. 

Nabożeństwo pierwszych pięciu 
sobót miesiąca ma charakter wyna
grodzenia za grzechy przeciwko 
Nie pokalanemu Sercu Maryi i pole
ga na: 
1. Przystąpieniu do sakramentu po
kuty (spowiedź nie musi być dokład
nie w pierwszą sobotę). 
2. Przyjęciu Komunii św. 
3. Odmówieniu pięciu dziesiątek ró
żańca. 

4. Na rozważaniu przez 15 minut 
pozostałych tajemnic różańcowych. 

Zapraszam Parafian do wspólne
go odpra wienia tego nabożeństwa. 
Podjęliśmy je licznie od soboty, 
7 stycznia. Każdy może się do nie
go dołączyć w dowolną, kolejną 
pierw szą sobotę miesiąca. Święty 
Jan Paweł II w homilii wygłoszo
nej w Fati mie 13 maja 2000 r. po
wiedział: „Wy sławiam Cię, Ojcze, 
że objawiłeś te rzeczy prostaczkom 
(Łk 10,21). Pochwała Chrystusa 
przyjmuje dzi siaj uroczystą formę 
beatyfikacji pastuszków Franciszka 
i Hiacynty. Kościół chce przez ten 
obrzęd posta wić na świecznikach 
te dwa płomy ki, które Bóg zapalił, 
aby przyświe cały ludzkości w jej 
ciemnych i nie spokojnych godzi
nach”. 

Niech przesłanie z Fatimy bę
dzie dla nas w czasach duchowe
go udręczenia, zamętu i walki 
z pokusami pomocą w duchowym 
zwycięstwie. Niech uprosi naszej 
Parafii, naszym Rodzinom i nam 
samym szczególną opiekę Matki 
Bożej i naszej Matki! 

Ksiądz Proboszcz 
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o. Adrian Galbas SAC 

By Maryja, Matka 
Boża była bardziej 
znana i kochana 
Nasz tegoroczny rekolekcjoni
sta, o. Adrian Galbas SAC, jest 
przełożonym jednej z dwóch 
prowincji Stowarzyszenia Apo
stolstwa Katolickiego w Polsce. 
Zgromadzenie znane jest także 
jako pallotyni – od nazwiska za
łożyciela, św. Wincentego Pallot
tiego (17951850). 

Jaka była Ojca droga do kapłań
stwa? 
O. Adrian Galbas SAC: Święty Pa weł 
napisał, że zanim został stworzony 
świat, Bóg powołał nas do świętości 
i pew nie już wtedy miał zapisaną 
w swoim Sercu drogę życia każde
go z nas. Od zawsze wielką przy
jemność sprawiało mi prze bywanie 
w przestrzeni sakralnej. Pamiętam 
też pewną spowiedź, w czasie któ
rej nieznany mi ksiądz za pytał, czy 
nie myślę o kapłaństwie. To było dla 
mnie bardzo znamienne. 

Pochodzę z Górnego Śląska, 
z parafii zakonnej. Zawsze bardzo 
podoba ło mi się życie księży zakon
nych, szczególnie jego wspólnotowy 
wymiar. Stąd pierwsza myśl, by wy
brać wła śnie taką wspólnotę, ale mia
łem kolegę, którego brat był wówczas 
klerykiem, palloty nem. Zaprosił mnie 
on do seminarium. Podczas rozmo
wy otrzymałem obrazek z modlitwą 
i informacją, gdzie można złożyć 
dokumenty. Niewiele wiedziałem 
o pallotynach, ale wybór padł właśnie 
na nich. Później, w czasie rozmowy 
z przełożonym, zapytałem, czym wła
ściwie zajmują się pallotyni. Odpo
wiedział, że wszystkim. Pomyślałem, 
że skoro robią wszyst ko, to na pewno 
znajdę u nich coś dla siebie. 

Kim właściwie są pallotyni? Co 
oznacza, że jest to stowarzysze
nie, a nie zakon? 
Nasz założyciel, św. Wincenty Pal
lotti, nie zostawił nam jednego na
rzędzia, za pomocą którego mamy 

pracować – jak to bywa w zakonach. 
Natomiast pozostawił nam cel – dzia
łać dla nieskończonej chwały Bo żej, 
dla zniszczenia grzechu i dla zbawie
nia dusz. Mówił też, że do bro, które 
czynimy w pojedynkę, jest przemijają
ce, a dobro, które czynimy razem, jest 
trwałe. Na tej myśli oparta jest konsty
tucja zgro madzenia. Nie ma ono jed
nego apostolstwa, któremu się oddaje. 
Z tego też wynika, że nie jesteśmy ani 
ścisłym zakonem, ani księżmi diece
zjalnymi, tylko pewnym po mostem 
między nimi. Nasz styl życia bardziej 
podobny jest do zakonu, a styl pracy − 
bardziej do diecezji. 

Co jest najbardziej typo we dla 
działalności pallo tynów? Z czym 
ich posługa może się nam koja
rzyć?
W Polsce jesteśmy najbardziej koja
rzeni z Biblią Tysiąclecia i księgami 
liturgicznymi (wydawnictwa Pallot
tinum i Apostolicum) oraz z opieką 
nad sank tuarium Matki Bożej Fa
timskiej na Krzeptówkach w Zako
panem, które często bywa nazywa
ne „polską Fatimą”. Mamy parafie 
w całej Polsce, ponadto prowadzimy 
działalność rekolekcyjną, naukową 
oraz związaną z ruchem pielgrzym
kowym. Prowadzimy też misje zagra
niczne np. w PapuiNowej Gwinei, 
Korei Południowej czy w Meksyku. 

Co chciałby Ojciec pozosta
wić w naszych sercach poprzez 
rekolek cje wielkopostne? 
Nasz założyciel mówił, że jego wiel
kim pragnieniem jest to, by Matka 
Boża była bardziej znana i bardziej 
kocha na. To jest też moje pragnienie 
w odniesieniu do waszej parafii, któ
rej patronką jest Maryja. Na pewno 
w pa rafii, która ma wezwanie ma
ryjne, Matka Boża jest bardzo znana 
i kochana, ale zawsze można pogłę
biać tę miłość i cześć.

Święty Jan Paweł II i papież se
nior Benedykt XVI, kiedy odwie
dzali Fatimę, podkreślali, że orędzie 
fatimskie trwa, że jest ono nadal ak
tualne. Matka Boża sto lat temu kie
rowała swe słowa do trojga pastusz

ków, ale te same wezwania kieruje 
dziś do nas – w konkretnym czasie 
i miejscu, w którym żyjemy. I to jest 
drugi cel moich rekolekcji – żeby
śmy usłyszeli to orę dzie fatimskie, 
przyjęli je i się nim przejęli. 

Zapewne Ojciec był wiele razy 
w Fatimie. Czy ma Ojciec jakieś 
szczególne wspomnienie, prze
życie związane z tym miejscem? 
Ostatni raz odwiedziłem Fatimę 
na przełomie stycznia i lutego. To 
moje ulubione sanktuarium. Urzeka 
mnie zwłaszcza panująca tu cisza. 
Na szczęście udało się je uchronić 
przed komercjalizacją. Najistotniej
sze sprawy pozostały nienaruszone. 
Znamienne jest to, że mimo tłumów 
ma się tu poczucie, jakby się odpra
wiało rekolekcje w ciszy. W atmos
ferze modlitwy bardzo odczuwa się 
oddziaływanie Ducha Świętego. 

Z całego serca dziękujemy Ojcu 
za posługę słowa i życzliwość 
okazaną naszej parafii. 
To jedna z wyjątkowych parafii 
w Poznaniu. Piękna świątynia gro
madzi prawdziwą wspól notę pa
rafialną wraz z jej duszpasterzem, 
księdzem pro boszczem. Czuję się 
wyróżniony, że mogłem właśnie 
w tej parafii głosić rekolekcje.

Rozmawiała Anna Stępniak
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KATECHIŚCI

Patrzymy „z dołu”, 
a nie „z góry” 
W „Przewodniku Katolickim” (nr 
8, 19 lutego) zamieszczo no arty
kuł o naszej parafii. Publi kujemy 
obszerne fragmenty tego tekstu. 

Mówią o Bogu po ludzku. Są 
na pierwszej linii frontu. Prowadzą 
katechezy i rozmawiają. Są blisko. 
I to wystarczy, żeby zbliżyć ludzi 
do Jezusa. 

Poznańska Wilda. Dzielnica kon
trastów. Jedni się nią zachwycają, 
inni obawiają jej nie najlepszej sła
wy. Styl klasyczny miesza się z se
cesyjnym. Urocze stare kamienice 
przeplatają się z nowoczesnymi, 
szklanymi „plombami”. Na rogu 
ulic Sikorskiego i Przemysłowej – 
kapliczka z Panem Jezusem. Kilka 
metrów dalej tętniący życiem Rynek 
Wildecki. Zaraz obok rynku piękny 
neorenesansowy kościół z ciekawą 
historią. Parafia Maryi Królowej 
to jedna z najbiedniejszych i naj
trudniejszych poznańskich parafii. 
Jej proboszczem od 1993 roku jest 
ks. Marcin Węcławski. 

Komunijni 
Mieszkanie księdza proboszcza. W po
koju długi drewniany stół, na ścianie 
skromny krzyż i wymow ny obraz Ser
ca Jezusowego. Wokół stołu katechiści 
spotykający się z ro dzicami dzieci 
przygotowujących się do I Komunii 
św. Na stole starannie przygotowa
ne materiały do kolej nych zajęć. Jest 
układanka, rebus i ob razek – wszyst
ko dla rodziców, by pracowali z dziec
kiem w domu. Ma teriały autorskie. 
Modlitwa do Du cha Świętego. I dzie
lenie się doświadczeniem. – Na kate
chezie o przykazaniach uprzedziłem, 
że będziemy mieli gościa. I wyjąłem 
Mojżesza z plasteliny (śmiech). De
kalog mieści się w naszych dłoniach 
– 10 przykazań i 10 palców. A jeżeli 
dłonie odwrócimy, to wychodzi nam 
serce – miłość, sedno przykazań – 
dzieli się doświadczeniem katechezy 
Tomasz Bukowski. 

Krzysztof i Elżbieta Szulczykowie 
są małżeństwem od 6 lat. Prowadzą 
katechezy w swoim mieszkaniu. 
Tworzą atmosferę zaufania. Krzy siek 
na spotkanie przyniósł zrobio ne przez 
siebie naklejki. Na nich uśmiechnięty 
Bóg Ojciec patrzy na ziemię i powta
rza: „Jak Ja ich ko cham!”. Do obrazka 
dodał 10 przy kazań. Rozdał je rodzi
com, aby dali dzieciom. 

Na odwrót 
180 stopni – o tyle zmieniło się 
przygotowanie dzieci do I Komu nii 
św. w wildeckiej parafii. To brzmi 
szokująco, ale przestaliśmy przy
gotowywać dzieci do I Komunii 
św. – mówi ks. Marcin – czu łem, 
że wpadliśmy w duszpasterskie ko
leiny. Moje doświadczenie jest takie: 
wkład najbardziej gorliwe go księdza 
to 5%. Wkład najlepszej katechet
ki to drugie 5%. Wkład ro dziców 
to 90%. I bardzo często tych 90% 
brakuje. Opracowaliśmy nowy pro
gram katechez. Ksiądz arcybi skup 
wyraził zgodę, aby w wildec kiej pa
rafii I Komunia św. jednak się odbyła 
i pobłogosławił to dzieło. Prosił, by 
informować, jak ono się rozwija. 

Katechezy nie są skierowane 
do dzieci, ale do rodziców, którzy 
mają katechizować swoje dzieci 
w domu. – To jasne, że dzieci wzo
rują się na rodzicach. Jeżeli oni nie 
chodzą do kościoła, to dzieci też nie 
będą. Jeżeli rodzice permanent nie ła
mią przykazania, to co z tego, że pani 
katechetka poprowadzi świetną kate
chezę o przykazaniach, a ksiądz wy
głosi na ten temat świet ną homilię. 
Dzieci nie pójdą za tym, co powie ka
techetka. Pójdą za tym, co pokazują 
rodzice − tłumaczy ks. Węcławski. 

Wielu rodziców w anonimowej 
ankiecie wyraziło wdzięczność, 
że nauczyli się rozmawiać z dziećmi 
tak, jak nigdy nie rozmawiali z nimi 
ich rodzice. 

Szkoła Katechistów 
Szkoła Katechistów powstała w sto
licy Wielkopolski prawie 7 lat temu. 
Obecnie 210 świeckich w całej archi
diecezji prowadzi ka techezy dla do

rosłych przed przyjęciem sakramen
tów. 25 z nich pracuje na Wildzie 
i prowadzi spo tkania dla rodziców 
przed chrztem oraz przed I Komu
nią św. dzieci. Więk szość z nich 
należy do Domowego Kościoła. To 
przede wszystkim ludzie młodzi 
i w średnim wieku: – To się świetnie 
sprawdza, jeżeli ktoś jest już zaan
gażowany w jakąś wspólnotę w Ko
ściele, a potem zostaje katechistą. Ja 
modlę się i pytam Jezusa o to, kogo 
mam zaprosić do tej pracy. Proszę 
o światło – wyjaśnia ks. Marcin. 

Po ukończeniu trzech semestrów 
nauki katechista otrzymuje misję. 
Uroczyście − w katedrze. Uroczyście 
– bo z rąk ks. arcybiskupa. 

Chrzest 
Przed chrztem dziecka są trzy kate
chezy. Dwie prowadzą katechiści, 
a jedną, liturgiczną – ksiądz. Jeżeli 
para żyje w związku niesakramen
talnym, uczestniczy także w tzw. 
katechezie zerowej, gdzie mówi się 
o miłości Boga do człowieka. – Dla
czego ci ludzie nie mają i nie chcą 
sakramentów? Bo nie wierzą. Mają 
jakieś abstrakcyjne pojęcie o Panu 
Bogu. On im się kojarzy tylko z za
kazami i nakazami. Nie doświad
czyli tego, że Bóg jest Ojcem, który 
kocha – mówi ks. Węcławski. 

Świeccy odwiedzają każdą rodzi
nę w jej domu. Tworzy się klimat 
otwartości. Teoretycznie każda z ka
techez powinna trwać maksymalnie 
30 minut. Praktycznie – wydłużają 
ją pytania ze strony rodziców. Czę
sto mówią: nie mamy z kim poroz
mawiać, nie mamy kogo zapytać 
o Boga. 

Basia Nadolna to pracująca stu
dentka. Za dwa miesiące zostanie 
żoną: – Jestem związana z tą parafią 
całe moje życie – tłumaczy. – Po
dobnie z ks. proboszczem, który 
mnie chrzcił i udzielał kolejnych 
sakramentów. Kiedyś poprosił mnie 
o to, abym została katechistką. My
ślę, że widział, że umiem rozma wiać 
także z ludźmi niewierzącymi. 

Jest potrzeba, by mówić o Bogu 
w prosty i taki codzienny sposób. 
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Spotkanie formacyjne katechistów z ks. proboszczem

→

Chcę pomagać innym w spotkaniu 
z Nim. Nie mam wielkiego daru mó
wienia, ale najważniejsze jest świa
dectwo. Duch Święty działa, a nie 
ja, i na tym się opieram. 

Katechistka dodaje, że jej młody 
wiek skraca dystans. – Są rodziny, 
które proszą mnie o warto ściowe 
książki, a gdy spotykamy się na ulicy, 
to szczerze się uśmiechają – dodaje. 

Anna i Janusz Witkowscy są kate
chistami od kilku lat. Tak wspomina
ją jedno ze spotkań: – Para niesakra
mentalna. Czwórka dzieci. Każde 
dostało kolorowankę, żeby nam nie 
przeszkadzało. Świeca stała na tabo
recie, bo jedyny stół był w kuchni. 
Ojciec dziecka w ogóle się nie od
zywał, ale coś mu się kłębiło w my
ślach, bo przytakiwał. Znak krzyża 
na rozpoczęcie robił niepewnie. 
Matka była bardziej aktywna. Za
dawała pytania. Najstarsze z dzieci 
chętnie uczestniczyło w kateche
zie. Na koniec podziękowali nam 
i bar dzo się cieszyli z tych spotkań, 
bo − jak przyznali − rzadko mie
li okazję z kimś tak po rozmawiać 
o Bogu. Ponieważ za kil ka dni mieli 
ślubować, dostali od nas prezent − 

Pismo Święte Nowego Te stamentu. 
Wręczał je Janusz ojcu dziecka. Jak 
mężczyzna − mężczyź nie. Ten Pan 
był zaskoczony, ale… oboje mieli łzy 
w oczach. 

Trudy i radości 
Na spotkaniach nie zawsze jest „ró
żowo”. Jest dystans, obojętność, cza
sami silne emocje. Marlena Orłow
skaStrzelec spotyka się w małych 
grupach z rodzicami przed I Komu
nią ich dziecka. Przyznaje, że nie
którym mężczyznom trudno jest 
nauczyć dziecko modlitwy. Jednak 
i oni się przełamują. Jeden z ojców 
na spotkaniu stwierdził: – Tego się 
nie da nauczyć. Trzeba po prostu 
dać przykład. 

Beata Nadolna, katechistka i dy
rektorka parafialnego Przedszko la 
im. św. Aniołów Stróżów, o swoich 
spotkaniach z rodzicami mówi ze 
wzruszeniem: – Od jakiegoś czasu 
mam problem, aby o nich mówić. 
Nawiązała się między nami niezwy
kła więź. Rodzice się otwierają, a ja 
przyznam, że traktuję ich jak part
nerów. Te spotkania chyba bardziej 
ubogacają mnie niż ich. Ludzie chcą 

konkretów. „Nie mów fałszywego 
świadectwa” – to jest kosmos. Jak 
rodzic ma to zrozumieć i jeszcze 
wytłumaczyć dziecku? Oni potrze
bują prostego komunikatu. Kiedyś 
zachęciłam, aby starali się spotykać 
Jezusa w codzienności. Jedna pani 
od razu zapytała: − Ale jak, kon
kretnie? Powiedziałam, żeby we
szła do kościoła, gdy nikogo nie ma, 
usiadła w pierwszej ławce, spojrzała 
na Jezusa w tabernakulum i mówiła 
do Niego, jak do najlepszego przyja
ciela. Po miesiącu usłyszałam: − Wie 
pani, to działa! 

Co spotkania dają samym kate
chistom? Krzysiek przyznaje, że gdy 
słyszy, jak modlą się niektórzy rodzi
ce, to „szczęka mu opada”. – Ktoś 
mówi: „modlę się codziennie rano”, 
a ja sobie myślę, jak mi jest trudno 
się zmobilizować. My nie wiemy 
wszystkiego i czasami musimy po
wiedzieć, że coś sprawdzimy i do
powiemy na następnej katechezie. 
Trzeba być uczciwym. 

Marlena dodaje: – To, że je
stem katechistą, ma duży wpływ 
na moją rodzinę. Więcej ze sobą 
rozmawia my, nasze więzi są moc
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ŻYCIE PARAFII

→

Odpowiadając na apel papieża Franciszka w Roku Miłosier-
dzia, nasza parafia zaprosiła do Polski uchodźców z Ukrainy. 
Zobowiązaliśmy się do pomocy przez rok, to jest do końca 

czerwca 2017. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarę. 
Darowizny można wpłacać na konto:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań

Bank Zachodni WBK SA Nr
70 1090 1362 0000 0000 3602 2297

Tytułem: Uchodźcy z Ukrainy
Pieniądze można przekazywać też do biura parafialnego.

Z góry dziękujemy za przekazane środki materialne 
na ten cel, które można też odpisać od podatku.

Miła, Maksym, Weronika i Marek Masłowowie

Fo
t. 
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niejsze, choć czasami obraca się to przeciwko mnie. 
Kiedy proszę dzieci, żeby posprzątały pokój, to potra
fią od powiedzieć: – Mamuś, jakie to ma znaczenie 
wobec wieczności…? (śmiech). 

Nie straćmy ich 
Proboszcz wildeckiej parafii cie szy się, że w Polsce nawet 
ludzie oddaleni od Boga proszą o chrzest: – W Niemczech 
w wielu parafiach robią tak, że starają się dowiedzieć, czy 
na jej terenie urodziło się ja kieś dziecko. Po trzech mie
siącach idą i pytają rodziców, czy chcieliby to dziecko 
ochrzcić. Często słyszą, że nie. A u nas nawet ludzie pogu
bieni sami przychodzą. Dawajmy im Jezusa. Nie chcę ich 
stracić. 

Katecheza to nie produkcja, któ rą da się policzyć: 
wyprodukowano tyle, przy takim a takim wysiłku. 
W parafii widać, że osoby katechi zowane częściej przy
chodzą do ko ścioła, ale czy to jest efekt katechezy? Nie 

da się na to pytanie jasno odpo wiedzieć. Katechiści sieją, 
a Pan Bóg daje wzrost. Jego tajemnicą jest to, co dzieje 
się w duszy człowieka. 

Na koniec spotkania z katechi stami przygotowujący
mi rodziców do chrztu dziecka ks. proboszcz roz waża 
słowo o Zacheuszu. – Módlcie się przed każdą kateche
zą, abyście mieli wzrok Jezusa, słowa Jezusa i z miłością 
patrzyli na wszystkich, tak jak Jezus patrzył na Zache
usza: nie z góry, ale z dołu. 

Jeden katechista „na kamienicę” to jedno z ma
rzeń ks. Węcławskie go. Chciałby, aby w każdej bramie 
i w każdym bloku odbywały się krę gi biblijne prowadzo
ne przez świec kich. W planach są także spotkania dla 
rodziców młodzieży przygoto wującej się do bierzmo
wania. Do tego jednak potrzeba wielu kolej nych serc, 
gardeł i rąk do pracy. Wie lu nowych oczu, które będą 
patrzyły na ludzi z miłością. 

Joanna Mazur

Wam wszystkim Bóg zapłać! 
Od początku lipca nasza parafia gości rodzinę pań stwa 
Masłowów z Ukrainy. Napisali do nas kilka słów. 

Nasza rodzina chciałaby serdecznie wszystkim po
dziękować za umożliwienie przyjazdu do Poznania. 
Jeszcze rok temu nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić, 
że będziemy mogli mieszkać w Polsce. 

Obecnie mąż ma stałą pracę i chodzi na kurs MPK. 
Po złożeniu egzaminów pod koniec lutego będzie praco
wać jako motorniczy tramwaju. Ja też, z Bożą pomo cą, 
od maja będę miała stałą pracę. Nasz syn Marek bardzo 
lubi chodzić do szkoły ojców pijarów, a córka Weronika 
do parafialnego przedszkola. Mają tam wielu przyjaciół. 
Marek jest ministrantem w parafii i wraz z Weroniką 
przygotowuje się do wczesnej I Komunii św. Czujemy 
się tu dobrze i bezpiecznie. Jesteśmy spokojni i rado
śni. Jest to zasługa wszystkich, którzy nam pomogli.  
Od pierwszego dnia naszego pobytu w Polsce nie czuli
śmy się samotni. 

Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi za przyję
cie nas do parafialnej rodziny. Dziękujemy za opiekę, 
wszelką pomoc, za ciepłe słowa wsparcia i za ciche mo
dlitwy. 

Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które otworzy
ły swoje serca dla nas i bardzo nam pomagają i nas 
wspierają. Dziękujemy za każdą złotówkę, każdą ofiarę, 
za każde dobre słowo, uśmiech, za każdą rzecz, za każ
dy prezent dla dzieci, za zrozumienie, za serdeczne roz
mowy i za Wasze modlitwy. 

Nie wymieniamy nikogo z imienia i nazwiska, aby 
nikogo nie urazić i o nikim nie zapomnieć. Wam wszyst
kim i za wszystko Bóg zapłać! 

Miła i Maksym Masłowowie
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

Miesięcznik poświęcony sprawom Para-
fii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydaw-

ca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Adres redak-
cji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 1 700. 

• Z okazji przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla Polski 
w naszej parafii odbyło się nabożeństwo pokutne (19.11). 
W czasie wszystkich Mszy Świętych uroczyście wypo
wiadaliśmy akt oddania Chrystusowi Królowi (20.11).

• Młodzież roznosiła opłatki do domów parafian (26.11).
• W Adwencie, od poniedziałku do piątku, uczestniczy

liśmy w Roratach o godz. 6:05 oraz Godzinkach o Nie
pokalanym Poczęciu NMP o godz. 5:45. Dodatkowo 
dla dzieci odbywały się nabożeństwa roratnie w po
niedziałki, środy i piątki o godz. 17:30 (28.1123.12).

• Odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci, które przy
gotowują się do Pierwszej Komunii św. z księdzem 
proboszczem (7.12).

• Odbyły się spotkania dla małżeństw naszej parafii: ze 
specjalistami od naprotechnologii, czyli naturalnej re
gulacji poczęć (12.12), oraz na temat dialogu między 
żoną i mężem (14.12).

• Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę 
żywności i innych darów dla najuboższych parafian. 
Obdarowano 110 rodzin (18.12).

• Całodzienna adwentowa spowiedź święta odbyła się 
w ostatni czwartek Adwentu (22.12).

• Młodzież odwiedziła chorych naszej parafii z życze
niami oraz świątecznym upominkiem (23.12).

• Księża odwiedzili parafian z błogosławieństwem i sło
wem Bożym. Kolędą objęliśmy całą parafię. Przyjęło ją 
2150 rodzin (27.1227.01).

• Wielu parafian włączyło się w nabożeństwa różańco
we odprawiane w pierwsze soboty miesiąca w duchu 
przesłania fatimskiego (7.01 i 4.02).

• Obchodziliśmy niedzielę jubileuszy małżeńskich (15.01).
• Caritas parafialna zorganizowała w czasie ferii pół

kolonie dla uczniów szkół podstawowych, w których 
uczestniczyło 40 dzieci (30.0110.02).

• W Tygodniu Ekumenicznym w ramach Parafialnego 
Klubu Seniora odbyło się spotkanie pt.: Sytuacja ruchu 
ekumenicznego (18.01).

• W Światowy Dzień Chorego Msza Święta o godz. 12 
połączona była z udzieleniem sakramentu namaszcze
nia chorych (11.02).

• Młodzież ze środowiska Tradycji Katolickiej w Pozna
niu zorganizowała spotkanie formacyjne (14.02).
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SPRAWY MATERIALNE

Inwestycje w naszym kościele
Dzięki nadzwyczajnej ofiarności Parafian, za którą skła
dam serdecznie podziękowanie, nie tylko utrzymujemy 
materialnie naszą parafię, ale też mogliśmy w minionych 
latach podjąć bardzo kosztowne inwestycje. Przypomnę: 
został generalnie wyremontowany dach kościoła, zosta
ły z zachowaniem starych witraży wymienione okna 
w kościele na energo i dźwiękoszczelne. W minionym 
roku odmalowane zostało wnętrze kościoła. 

Zapowiedzieliśmy przed kolędą dalsze plany inwesty
cyjne. Chcemy sprawić nowe, dźwiękoszczelne kon
fesjonały do naszego kościoła. Trwają prace projektowe 
w pracowni architekta Michała Ankiersztajna. Musimy 
„wpasować się” w niewielką kubaturę naszego kościoła. 
Uwzględniamy doświadczenia z takimi konfesjonałami 
zamontowanymi w innych poznańskich kościołach. 
Obok zamieszczamy szkic konfesjonału do naszego ko
ścioła. O taką inwestycję prosił nas ks. bp Grzegorz Bal
cerek w dekrecie po wizytacji parafii w minionym roku. 
O takie konfesjonały proszą też usilnie nasi parafianie. 
Coraz częściej spotykamy się z niedosłuchem, a przede 
wszystkim z potrzebą większej intymności w czasie spo
wiedzi i izolacji od grających organów czy głośno prowa
dzonych modlitw. Dlatego zapowiedź ufundowania no
wych konfesjonałów spotkała się wręcz z entuzjazmem 
wielu parafian.

Drugim bardzo trudnym zadaniem jest remont or
ganów naszego kościoła. I ten projekt spotkał się ze 
zrozumieniem. 

Użyję porównania motoryzacyjnego. Organy naszego 
kościoła są jak bardzo dobrej klasy samochód marki np. 
mercedes. Tyle, że ten samochód ma dwadzieścia lat i 2 
miliony kilometrów przebiegu (nasze organy zostały zbu
dowane przed niemal pięćdziesięciu laty i są wyjątkowo 
intensywnie używane). Mechanik bezradnie rozkłada 
ręce i ostrzega: może ten samochód będzie jeszcze jakiś 
czas jeździł, ale może za najbliższym zakrętem stanie. 

Konieczny jest pilny remont generalny organów na
szego kościoła. Bardzo dobra renomowana firma Marka 

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie! 

W trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia, 
27.12.2016, po długim cierpieniu, 
zasnęła w Bogu nasza Parafianka 

śp. Aleksandra Kononowicz
żona i matka, przez wiele lat aktywna i ofiarna 

członkini Parafialnego Zespołu Caritas. 
Niech Bóg wynagrodzi dobro, jakie w swoim życiu 

uczyniła wielu ludziom i naszej parafii! 

Z wielką wdzięcznością i modlitwą ks. Proboszcz

22 lutego 2017 odeszła do Domu naszego Ojca

śp. Jadwiga Kulesza 
żona, matka Bartka Kuleszy – ministrantaseniora, 

pracującego na Rynku Wildeckim 
i ofiarna babcia. 

Kobieta wielkiej życzliwości, pokory i żywej wiary. 
Niech Bóg będzie Jej radością 
po trudnym i ciężkim życiu! 

Z serdeczną pamięcią i modlitwą ks. Proboszcz

Cepki z Wronek gotowa jest podjąć prace. Najpierw je
sienią zostanie zbudowana w jego warsztacie najważ
niejsza część instrumentu tzw. „wiatrownica”. Bezpo
średnie prace remontowe w kościele zostaną podjęte 
wiosną przyszłego roku. Koszt to 180 000 zł.! Ufam, 
że dzięki ofiarności i oszczędnościom uda się i to trud
ne zadanie przeprowadzić. A może zdarzy się cud… 
i zdobędziemy pieniądze na nowe organy. Jak informo
wałem potrzebna by była suma 900 000 zł. 

Codziennie na kolanach odmawiam litanię do św. 
Józefa prosząc tego wielkiego świętego o pomoc dla 
naszej parafii w sprawach materialnych. Zachęcam, by 
wielu z Parafian to samo czyniło.

Bóg zapłać za zrozumienie i stałą ofiarność Parafian!

Ksiądz Proboszcz

Odręczny szkic nowego konfesjonału


