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Drodzy Parafianie!

Ave, verum Corpus natum de Maria Virgine! Bądź pozdrowione prawdziwe 

Ciało Chrystusa narodzone z Maryi Dziewicy!  Nowe tabernakulum naszego kościoła. 

Ks. Proboszcz
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Więcej się modlić, zachować 
większe skupienie. Znaleźć czas 
na czytanie Pisma świętego. Nie 
dać się pochłonąć jedynie przez 
przedświąteczną bieganinę, 
przez szał zakupów. A jeśli myśli-
my o świątecznych prezentach, to 
pamiętajmy, że najlepszym upo-
minkiem jest dobroć, poświęco-
ny czas, a nie wystawność darów 
materialnych.

2. Czy w Adwencie mamy się 
umartwiać tak samo jak w Wiel-
kim Poście? 
Nie tak samo. W Wielkim Poście 
nasze umartwienia mają charak-
ter pokuty za grzechy, w Adwencie 
ma to być bardziej zwycięstwo du-

cha nad ciałem. Przez umartwie-
nia człowiek otwiera się na świat 
duchowy.

3. W tym roku pewnie znowu zo-
baczymy w naszym kościele wie-
niec adwentowy. Co on symboli-
zuje?   
Światło jest symbolem Chrystu-
sa, który sam powiedział: Ja je-

stem światłością świata, kto idzie 

za Mną nie będzie chodził w ciem-

nościach (Jan 8, 12) i symbolem 
Ducha Świętego – światłości su-
mień. Cztery świece symbolizują 
kolejne niedziele Adwentu – im 
bliżej Świąt, tym pełniejsza ogar-
nia nas światłość. Zieleń wieńca 
jest symbolem życia i dziewiczo-

Moim słowem w adwento-
wym numerze Maryjnej Wspól-
noty niech będzie odpowiedź na 
pytania, jakie postawiła mi Redak-
cja naszego pisma. Nie mogę jed-
nak nie pozdrowić Was wszystkich, 
a zwłaszcza chorych i strapionych. 
Za wszystkich się modlę, ale naj-
więcej właśnie za nich.

Pytania na Adwent

1. Niedługo rozpocznie się Ad-
went. Jak mamy go przeżyć?   
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Niech płonie nadzieja w sercach naszych.

Adwentowe 
śpiewanie

Już od XII wieku znana jest nam 
Msza święta ku czci Matki Bożej zwa-
na Roratami. Na staropolskiej wsi Ad-
went obchodzono inaczej niż dziś, co 
wynikało z pewnością z ogromnego 
poczucia wspólnotowości. Całymi ro-
dzinami, z sąsiadami, zbierano się, by 
naprawiać zniszczone ubrania, wysłu-
żone uprzęże, by tkać, piec... 

A przy tym wszystkim młodzi słu-
chali opowieści, pouczeń, rad i obycza-
jów z ust najstarszych w rodzie. Nic 
jednak tak nie jednoczy przy wspól-
nej pracy jak wspólny śpiew. I rze-
czywiście, na wsiach śpiewano bar-
dzo dużo: w drodze, na polu, wieczo-
rem gdy słońce chyliło się ku zacho-
dowi i w kościele.

Czyż nam również nie pomaga 
on tworzyć wspólnoty podczas Mszy 
świętej? Śpiew nie jest jedynie wypeł-
nieniem czasu podczas Liturgii, lecz 
może stać się najpiękniejszą modli-
twą, jeżeli tylko będziemy śpiewali.

Proponuję chwilę zadumy nad pie-
śniami adwentowymi, nad tymi, któ-
re rozbrzmiewają w naszym koście-
le. Warto zauważyć, iż wszystkie wy-
rażają ogromną radość oczekiwania na 
Zbawiciela oraz nieskończoną ufność 
w Panu ...wielka światłość w dzień ów 
będzie, Alleluja! Wysławiamy Go, od-
dajemy Mu cześć i prosimy: przybądź 
i naucz nas dróg roztropności, Wiecz-
na Mądrości!

Nie brak pieśni dawnych. Cieka-
wą jest Niebiosa rosę spuśćcie nam 
z góry, która jest przekładem z łaci-
ny Rorate coeli. W naszej parafii wy-
konujemy ją w  tłumaczeniu bardzo 
dawnym, dość swobodnym. Zwróć-

my uwagę na proszalny charakter tych 
słów, wielką nadzieję i ufność w Boże 
Miłosierdzie: o wstrzymaj zagniewa-
nie i grzechów naszych zapomnij już 
Panie... Kto jest autorem tego poetyc-
kiego tłumaczenia biblijnych słów, do-
kładnie nie wiadomo. Pełne przeciw-
stawień słowa pieśni Grzechem Adama 
to dzieło Franciszka Karpińskiego, ro-
mantycznego poety. Istnieje natomiast 
przypuszczenie, iż autorem pieśni Wy-
patrujcie tęsknie Pana może być Mi-
kołaj Kopernik! Warto delektować się 
staropolszczyzną pieśni Zdrowaś bądź 
Maryja – jej zwrotki zaczynają się od 
kolejnych słów modlitwy Zdrowaś Ma-
rio, pełne poetyckich epitetów wyra-
żających jakże wielką miłość i ufność 
wobec Najświętszej Maryi Panny!

Melodia pieśni adwentowych opar-
ta jest na chorale gregoriańskim – skła-
niającym do medytacji śpiewie litur-
gicznym ukształtowanym w średnio-

ści Maryi Mat-
ki Bożej. W Ad-
wencie, zgodnie 
z dawną trady-
cją nie ozdabia 
się ołtarzy kwia-
tami.

4. Czym różnią 
się Roraty od 
normalnej Mszy 
świętej?  
W swej istocie 
niczym. Roraty 
to Msza świę-
ta, w której przy-
zywamy szcze-
gólnego wsta-
wiennictwa Ma-
ryi Matki Bożej, 
razem z Nią się 
modlimy, rozwa-
żamy Jej ocze-
kiwanie na na-
rodzenie Pana 
Jezusa. Rora-
ty mają swo-
ją szczególną 
oprawę – pięk-

ne śpiewy, czytania i modlitwy. 
W naszym kościele zaczynają się 
przy świecach, światło elektryczne 
zapalamy w czasie Alleluja przed 
czytaniem Ewangelii. 

5. Dlaczego Roraty w naszym 
kościele odprawiane są wcześnie 
rano? W wielu kościołach odby-
wają się po południu czy wieczo-
rem.  
Do końca lat czterdziestych XX 
wieku wszystkie Msze świę-
te były odprawiane tylko rano. 
Zgodnie z dawną tradycją Roraty 
odprawiano w Polsce o 6:15 rano 
– o tej godzinie w grudniu wscho-
dzi jutrzenka – gwiazda poranna. 
Jest ona symbolem Maryi. W co-
raz większej liczbie kościołów po-
znańskich wraca się do tej daw-
nej tradycji. Trud rannego wsta-
nia, zwycięstwo nad sobą, owo-
cuje wzrostem duchowym. 

6. Każdego roku Ksiądz Pro-
boszcz bardzo zachęca do przyj-
ścia na Roraty. Czy jeżeli nie przyj-
dziemy, to gorzej przygotujemy się 
na Boże Narodzenie? 
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Adwentowe czuwanie.

wieczu. Na potrzeby wspólnotowego 
śpiewu chorał ten upraszczamy i har-
monizujemy instrumentalnie.

Zachęcam, proszę, śpiewajmy! 
Czyż to nie jest cudowne – pielęgno-
wać zwyczaj i kulturę, a jednocześnie 
modlić się w artystyczny sposób?  

Grażyna Grobelna

Zadanie na  Adwent

Zapraszamy na Roraty - 
adwentową Mszę świętą 

o Matce Bożej
codziennie od poniedziałku 

do piątku o 6:15 

śpiew Godzinek o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o 5:55

przestąpić próg konfesjonału? 

Choć to Adwent, zawsze najlepszą 
modlitwą przed spowiedzią świę-
tą jest rozważanie Męki Pańskiej, 
modlitwa przed Chrystusem ukrzy-
żowanym.

Pytania przygotowały: 

Magdalena Młynarz 

i Małgorzata Wołyńska

W homilii bezpośrednio poprze-
dzającej rekolekcje adwentowe w 
kościele Dominikanów w Poznaniu, 
7 grudnia 2002, ksiądz profesor To-
masz Węcławski mówił do nas tak: 
Warto pomyśleć, jak bardzo sami po-
trzebujemy dobrego słowa, jak wielu 
wokół nas tak bardzo potrzebuje do-
brego słowa od nas. Warto to przeło-
żyć na najprostsze zadania, takie, któ-
re możemy jeszcze tego wieczoru, tej 
nocy, wypełnić.

I potem, w nauce rekolekcyjnej 
usłyszeliśmy: Dobre słowa nie muszą 
niczego udawać. Jesteśmy do tych 
słów naprawdę zdolni, jesteśmy do 
nich uzdolnieni. One są, można by tak 
powiedzieć, w samym rdzeniu nasze-
go życia, w samym sercu naszego ist-
nienia. Od nich wszystko się przecież 
zaczęło, dlatego mogą w każdej chwi-
li z naszego wnętrza się wydobyć, jeśli 
tylko im nie przeszkodzimy, jeśli tylko 
pozwolimy, żeby z nas wyszły, jeśli tyl-
ko pozwolimy im przedrzeć się przez 
to, co się na nie sypie z takich czy in-
nych okoliczności zewnętrznych, czy, 
jeszcze bardziej, wewnętrznych na-
szego życia.

Adwent jest chyba odpowiednim 
czasem na takie dobre słowa. Ksiądz 
Profesor przekonuje, że każdego z nas 
na nie stać. Spróbujmy więc teraz za-
cząć je wypowiadać.

Magdalena Młynarz

Nie ma obowiązku uczestnictwa 
w Roratach, tak jak jest obowią-
zek udziału we Mszy świętej nie-
dzielnej. Ale bez wątpienia, udział 
w Roratach jest bardzo dobrym 
przygotowaniem do Świąt.

7. Dlaczego należy pójść do spo-
wiedzi przed Świętami Bożego 
Narodzenia? 
Po to, by przez Komunię świętą 
Chrystus narodził się, zamieszkał 
w naszych sercach. 

8. Co jeszcze możemy zrobić, aby 
dobrze przygotować się na Boże 
Narodzenie? 
Mniej oglądać programy telewi-
zyjne, mniej korzystać z zabaw 
komputerowych, z rozrywki, wcze-
śniej położyć się spać. Jeśli żyje-
my w rodzinie, pielęgnować trady-
cje przedświąteczne np.: wspól-
ne z dziećmi pieczenie pierników, 
przygotowywanie ozdób choinko-
wych.

9. Na Pasterkę przyjdą na pewno 
ludzie, którzy nie chodzą do spo-
wiedzi. Czy chciałby im Ksiądz 

Proboszcz 
coś powie-
dzieć? 
Jeśli jest to 
wynik ich 
zaniedba-
nia, chciał-
bym ich pro-
sić już teraz, 
by przeła-
mali sie-
bie i otwo-
rzyli serca 
dla Chry-
stusa. Jeśli 
nie pójdą do 
spowiedzi 
z  powodu 
niemożności spełnienia wszyst-
kich warunków sakramentu po-
kuty – np. żyją bez ślubu kościel-
nego, i nie mogą tego zmienić, za-
chęcam ich już teraz, by modlili 
się, żałowali za grzechy jak potra-
fi ą i pokutowali za nie. Niech du-
chowo przyjmą Komunię świętą. 

10. Jaką modlitwę poleciłby Ksiądz 
Proboszcz tym, którym trudno jest 
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RODZINA

Ognisko Świętej Rodziny w Poznaniu
Wielość ruchów i wspólnot w Ko-

ściele stanowi o jego pięknie, bogac-
twie i różnorodności. Wszystkie one są 
jak różnobarwne kwiaty na łące. Jedną 
z nich jest Wspólnota Świętej Rodziny. 
Założył ją w Łomiankach k. Warszawy 
w 1986 roku jeden z wielkich pasterzy 
Kościoła w Polsce, ks. arcybiskup Kazi-
mierz Majdański, przy pomocy świec-
kiej apostołki pani dr Moniki Wójcik. 
Charyzmatem – zadaniem tego dzieła 
jest opieka duszpasterska i praca z ro-
dzinami, a także praca naukowa – teo-
logia małżeństwa i rodziny. 

Wspólnota Świętej Rodziny, od sa-
mego początku  istnienia gromadzi 
rodziny. Szukały one wsparcia, opieki 
oraz pomocy duchowej. Pragnęły, by 
ich własne życie rodzinne mogło być 
kształtowane wg myśli Bożej, by rodzi-
ce wraz z dziećmi mogli dążyć do peł-
ni człowieczeństwa i chrześcijaństwa. 
Początkowo opieką otoczone były ro-
dziny studentów,  rodziny z Warszawy 
i okolic, a w późniejszym okresie także  
rodziny z innych części Polski. Organi-
zowane były comiesięczne dni skupie-
nia w Łomiankach, natomiast w okre-
sie letnim rekolekcje rodzinne. Każ-
dego roku wokół Wspólnoty Świętej 
Rodziny pojawiały się kolejne rodziny, 
które tutaj szukały wsparcia, niektóre 
szukały ratunku, inne natomiast pra-
gnęły, aby ich życie rodzinne nieustan-
nie mogło wzrastać. W 1999 roku, de-
cyzją Założycieli Wspólnoty, zostały po-
wołane Ogniska Świętej Rodziny, gro-
madzące  rodziny z różnych miejsco-
wości. Jednym z nich jest prężnie dzia-
łające Ognisko poznańskie. 

W Ognisku poznańskim spotykamy 
się na comiesięcznych dniach skupie-
nia, aby wzrastać duchowo i przybli-
żać się do ideału, jakim jest życie Świę-
tej Rodziny. Cechą charakterystyczną 
formacji podczas dni skupienia jest 
objęcie opieką całej rodziny: małżon-
ków i dzieci. W czasie comiesięczne-
go dnia skupienia słuchamy konfe-
rencji, adorujemy Najświętszy Sakra-

ment, przeżywamy Godzinę Małżeń-
ską, spotkanie rodziców oraz wspólny 
posiłek. Punktem centralnym jest za-
wsze Msza Święta. Podczas dnia sku-
pienia, rodziny mają możliwość sko-
rzystania z sakramentu pokuty i kie-
rownictwa duchowego. Równolegle 
do zajęć rodziców swoje zajęcia mają 
także dzieci. Bardzo zależy nam, aby 
dzieci rozwijały się możliwie najpeł-
niej, kształtowały zarówno ducha, jak 
i ciało. Organizowane są zatem różno-
rakie przedstawienia, jasełka, wieczor-
nice, jest sport, są tańce, gry i zaba-
wy. Jest oczywiście katecheza. Obok 
dni skupienia raz w miesiącu rodzice 
spotykają się w mniejszych grupach 
zwanych Płomykami. Spotkania służą 
pogłębieniu przyjaźni oraz dają moż-
liwość pochylenia się w mniejszym 
gronie nad różnorodnymi problema-
mi i zagadnieniami  dotyczącymi  życia 
rodzinnego i małżeńskiego - np. spraw 
wychowawczych.

D o p e ł n i e -
niem pracy w cią-
gu roku są tak-
że rekolekcje ro-
dzinne, odbywa-
jące się w pięk-
nym Ośrodku 
Rodzin w Wiseł-
ce na wyspie Wo-
lin. Co roku co-
raz więcej nas ko-
rzysta z  tych re-
kolekcji. Uczest-
nicy bardzo czę-
sto wyrażają chęć 
powrotu do Wi-
sełki w kolejnych 
latach,  aby móc 
na nowo przeżyć 
spotkanie z Je-
zusem, Mar yją 
i świętym Józe-
fem. Rekolekcje 
są organizowane 
tak, aby obok for-
macji duchowej 

rodziny mogły wypocząć i spotkać się 
z sobą oraz między sobą. 

Duchowość w naszej Wspólno-
cie jest wyznaczana i kształtowana  
przez  Świętą Rodzinę. Ona jest wzo-
rem i Ikoną - obrazem każdej rodziny. 
To od Niej uczymy się miłości Boga 
i miłości wzajemnej. W centrum tej 
najświętszej Rodziny jest Jezus i On 
ma stać się także centrum każdej z na-
szych rodzin. Na drzwiach celi św. Te-
reski z Lisieux był napis: „Jezus moją 
największą Miłością”. Pragnieniem 
założycieli Wspólnoty Świętej Rodzi-
ny jest to, by Jezus stał  się największą 
Miłością również naszych rodzin i by 
przez to stawały się one prawdziwymi 
wspólnotami życia  i miłości.

Drodzy małżonkowie, rodziny na-
szej parafii! Jeśli chcecie wraz z inny-
mi podążać śladami Rodziny z Nazare-
tu, serdecznie zapraszamy na wspól-
ną drogę. Bliższe informacje: tel. 
833-45-39.

Kamilla i Adam Wiczarscy 

15 stycznia 2006 w naszej parafi i 

NIEDZIELA  
JUBILEUSZY  MAŁŻEŃSKICH 

zapraszamy 

na uroczyste 

Msze święte

 małżeństwa 
zawarte: 

w 1951 i 1956 r. na 8:00; 

 w 1961 i 1966 r. na 12:15; 

w 1971 r. na 18:30; 

w  1976 r. na 9:30; 

w 1986 r. na 17:00, 

w 1991 r. na 11:00;  

w 1996 r. na 15:00; 

w 2001 r. w sobotę 

na 18:30. 

Małżeństwa zawarte 

w 1981 – jubileusz 25 lat 

ślubu, będą miały spe-

cjalną uroczystość 

21 maja. 
Przyjmij tę obrączkę, jako znak 
mojej miłości i wierności. 

Fot.: arch.
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Jakie zabawki?
Zaczyna się czas przedświątecz-

nych zakupów. Przed rodzicami staje 
pytanie: jakie prezenty przygotować 
naszym dzieciom pod choinkę? Ry-
nek oferuje nam ogromną różnorod-
ność zabawek, w wielu wypadkach 
drogich i kiepskiej jakości, a musi-
my dokonywać wyboru. Co wybrać? 
O czym warto pamiętać?

- Po pierwsze: jeszcze w adwencie 
zorganizujmy wspólną zabawę domo-
wą – przyjemne z pożytecznym – pie-
czenie pierników ( radość ich wykra-
wania i aromat pieczenia dzieci zapa-
miętają na całe życie), przygotowy-
wanie ozdób na choinkę ( te wycię-
te, sklejone,  ulepione własnoręcznie 
będą dumą i radością dzieci przez cały 
okres świąteczny).

- Po drugie: zróbmy z dzieckiem 
selekcję zabawek, które już posiada, 
zazwyczaj jest ich nadmiar, a to zabija 
ich wartość wychowawczą. „Zaprzyjaź-
nić” się z „własnym dzieckiem - lalką” 
i rozwinąć uczucia opiekuńcze pozwo-
li dziecku nie 20 różnych, bezimien-

„....miłość, która oprócz rzeczy 
materialnych, nie daje również 

Boga... daje zawsze za mało”
Józef Kardynał Ratzinger 

DZIAŁANIE
W stosunku do roku ubiegłego 

zwiększyła się liczba rodzin i osób sa-
motnych będących w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej. Są to często ro-
dziny, które ze względu na duże za-
ległości czynszowe straciły prawo do 
mieszkania spółdzielczego w nowych 
osiedlach. W tej sytuacji zostały zmu-
szone do przeprowadzenia się na te-
ren naszej parafii do mieszkań o niż-
szym standardzie. W dalszym ciągu za-
uważamy wzrost bezrobocia spowodo-
wany upadkiem małych warsztatów 

W naszym parafi alnym przedszkolu św. Aniołów Stróżów nie ma 
nadmiaru zabawek, ale są dobrej jakości, uczymy też dzieci, 
aby dbały o nie, umiały się nimi dzielić, utrzymywały porządek 
na półkach i w kącikach zabaw. Fot. Ł. Pietura

Z działalności 
parafialnej CARITAS

nych lalek (przy-
padek wcale nie 
odosobniony), ale 
jedna, dwie. Ra-
dością dla dziecka 
nie jest 15 pluszo-
wych zwierzątek, 
ale jedno, dwa. 
Jeśli jest ich za 
dużo, może warto 
podzielić się z in-
nymi i pozwolić 
dziecku odkryć ra-
dość dawania. 

- Po trzecie: 
dobra zabawka 
nie musi być dro-
ga i skomplikowana, lecz rozwijać wy-
obraźnię, pamięć, myślenie i uczucia. 
Często najlepsze pomysły są najprost-
sze.

- Po czwarte: nie ulegać reklamie, 
nie kupować dzieciom zabawek, które 
nauczą ich złego – np. własnego tele-
wizora, gier komputerowych (jeśli jed-
nak gry, to wcześniej dokładnie spraw-
dzone, czy nie uczą egoizmu, agresji 
i innych złych postaw).

- Po piąte: dzieci bardziej od dro-
gich, wyszukanych i emocjonujących 
zabawek potrzebują i oczekują miło-
ści rodziców, poświęconego czasu, 
zainteresowania, wspólnego space-
ru, wspólnej zabawy, spokojnej roz-
mowy.

Życzę dzieciom i rodzicom wspa-
niałych zabawek i jeszcze wspanial-
szej nimi zabawy.

Beata Nadolna

oraz brakiem pracy dla absolwentów 
również wyższych uczelni. Przeprowa-
dzane w okresie wakacyjnym zmiany 
w trybie przyznawania wszelkich za-
siłków rodzinnych zaburzyły budżety 
wielu rodzin w trudnym okresie po-
czątku roku szkolnego.

1. Pomoc materialna
 W chwili obecnej uaktualniamy 

informacje o budżetach [przychody 
i rozchody] naszych podopiecznych. 
Uzyskane dane pozwolą nam na udzie-
lanie najbardziej właściwej pomocy 
wszystkim potrzebującym poprzez 
umożliwienie darmowych zakupów 
podstawowych artykułów, wydawa-
nie artykułów spożywczych otrzyma-
nych z Caritas Archidiecezjalnej w ra-
mach pomocy UE, w szczególnie trud-
nych sytuacjach pomoc w wykupie le-
ków, opłatach energii, itp.

 Dzięki życzliwości p. Czaprańskie-
go w dalszym ciągu odbieramy pieczy-

wo ze „Złotego Rożka” - jest ono prze-
znaczone dla świetlicy parafialnej oraz 
dla najbardziej potrzebujących. Sklep 
„Katarzynka” wydaje także pieczywo 
ok. 10 rodzinom. Cenną pomocą dla 
świetlicy jest możliwość zakupu na 
Rynku Wildeckim po cenach hurto-
wych nabiału u p. Eli w kiosku, cie-
szy darmowe przekazywanie warzyw 
przez p. Jadzię oraz wyrobów wędli-
niarskich przez pp. Frankusów.

2. Akcje świąteczne i okoliczno-
ściowe

 Zorganizowana przed świętami 
zbiórka artykułów żywnościowych 
i środków czystości pozwoliła na 
przygotowanie paczek dla naszych 
podopiecznych - na Boże Narodzenie 
132, na Wielkanoc 125. Przed Pierw-
szą Komunią św. pomoc żywnościową 
otrzymały rodziny 10 dzieci. Akcja ta 
była możliwa dzięki ofiarności jednej 
z parafianek. W nowym roku szkol-
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Dzieci z pomocą wolontariuszy odrabiają lekcje w świetlicy.

nym około 150 dzieci otrzymało zeszyty, przybory szkol-
ne, plecaki i tornistry. 

3. Punkt wydawania i przyjmowania odzieży
Wzrosła liczba parafian korzystających z tej pomocy 

– w tym roku do chwili obecnej było ich ok. 500. W dal-
szym ciągu dzielimy się odzieżą dla dorosłych z parafią 
z dekanatu Oborniki szczególnie dotkniętą bezrobociem. 
Nawiązaliśmy również współpracę ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Ukrainy przy parafii Matki Bożej Pocieszenia na 
Podolanach, gdzie przekazaliśmy odzież oraz czasopisma 
i książki o treści religijnej.

4. „Złota Rączka”
W dalszym ciągu poszukujemy uczciwych i rzetelnych 

Panów chętnych do wykonywania darmowych napraw 
sprzętu AGD, drobnych prac malarskich, ślusarskich, hy-
draulicznych osobom potrzebującym takiej pomocy. Prosi-
my o zgłaszanie się chętnych w czasie dyżurów Caritas.

5. Poradnie
W ramach Caritas działają poradnie: prawna, psycho-

logiczna i logopedyczna. Korzystają z nich nie tylko nasi 
parafianie.

6. Świetlica parafialna
Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 

popołudniowych. Korzysta z niej ok. 27 dzieci, w większo-
ści chłopców z 4 i 5 klas szkoły podstawowej. Mają w tym 
czasie zapewnioną opiekę wychowawców, pomoc w odra-
bianiu lekcji oraz ciepły posiłek. Szczególną uwagę opieku-
nowie zwracają na kształtowanie dzieci w duchu katolic-
kim. Zachęcają dzieci do udziału w niedzielnej Mszy świę-
tej, nabożeństwach różańcowych, comiesięcznej - pierw-
szopiątkowej Spowiedzi i Komunii świętej. 

Z radością informujemy, że dzięki ofiarności parafian 
oraz sympatyków naszej parafii możliwe było założenie 
boazerii w salach świetlicy. Przeprowadzona inwestycja 
bardzo podniosła estetykę tych pomieszczeń, z których 
oprócz dzieci „świetlicowych” korzysta wielu innych użyt-
kowników, jak klub AA, chórek dziecięcy, „NAZARET”, 
grupa „TAIZÉ”.

 7. Wolontariat nauczycielski 
 Od nowego roku szkolnego wolontariatem nauczy-

cielskim kieruje p. Krystyna Sztyma. Z wielką ofiarnością 
32 nauczycieli różnych specjalności pomaga ponad ok. 42 
dzieciom ze szkół różnych typów. Jednak do chwili obec-
nej poszukiwani są nauczyciele matematyki i j. niemiec-
kiego, aby wszystkim potrzebującym dzieciom zapewnić 
pomoc w nauce. 

8. Półkolonie
 W czasie każdych wakacji organizujemy półkolonie dla 

dzieci szkół podstawowych z naszej parafii. Zimą dwa tur-
nusy, latem 5 dwutygodniowych. W każdym uczestniczy 
50 dzieci, którym zapewniamy ciekawy wypoczynek.

ŚRODKI MATERIALNE
Działalność parafialnej Caritas jest możliwa dzięki ofia-

rom naszych parafian składanych do skarbony św. Antonie-
go oraz darowizn wpłacanych na specjalne konto. Finanse 
księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami są pod 
stałą kontrolą zarządu Zespołu Caritas. 

POTRZEBY
Nasza pomoc najuboższym nie jest możliwa bez Pań-

stwa ofiarności, dlatego apelujemy, aby Państwo nie usta-
wali w wspieraniu duchowym i materialnym naszej dzia-
łalności. Przede wszystkim prosimy o modlitwę w in-
tencji naszych podopiecznych, którzy niejednokrot-
nie przygnębieni bardzo trudną sytuacją materialną 
oraz pogmatwanymi drogami życia utracili żywą wiarę 
i zniechęcają się do uczestnictwa w życiu Kościoła. 

Ofiary pieniężne prosimy składać do skarbony św. An-
toniego, odzież, bieliznę pościelową, sprzęt AGD itp. moż-
na przynosić do punktu „na wieży” w każdą środę w go-
dzinach popołudniowych.

Z przykrości stwierdzamy, że nie zmniejsza się pro-
blem uzależnień od wszelkich używek. Uzależnienie 
od alkoholu w wielu rodzinach dotyka już drugie i trze-
cie pokolenie. Spora grupa osób pomimo możliwości po-
mocy w leczeniu, finansowanej przez państwo, nie chce 
z  iej korzystać, lub co gorsza po leczeniu powraca do na-
łogu. Żony i  matki w bardzo wielu przypadkach tolerują 
ten stan rzeczy, ukrywając fakt uzależnienia oraz niekie-
dy związanej z tym przemocy w rodzinie. Nikotynizm to 
również ogromny problem zarówno finansowy jak i zdro-
wotny wśród naszych podopiecznych, dlatego zamierza-
my zorganizować cykl spotkań na te tematy. Osoby, któ-
re nie będą chciały skorzystać z tego rodzaju poradnictwa 
i nie rozpoczną pracy nad sobą, nie będą mogły liczyć na 
dalszą pomoc „Caritas”. 

Wszystkim, ofiarodawcom, dobrodziejom niech 
Bóg wielekroć wynagrodzi dobroć serca. W ich in-
tencji zostanie odprawiona Msza św. 15.12.2005 r. 
o godz. 615. 

Elżbieta Marszałek, Ewa Tuszewska 
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Z ostatnich tygodni

Odeszli do Pana 

Ochrzczeni 

Zawarli związek małżeński

Miesięcznik poświęcony sprawom Parafi i Maryi 

Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafi a Rzym-

skokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Redakcja: Katarzyna Deskur (sekretarz 

redakcji), Grażyna Grobelna, Maria Lewandowska, Magdalena Młynarz, Jarosław 

Tomaszewski, ks. Marcin Węcławski (p.o. red. naczelnego), Małgorzata Wołyńska.  

Adres redakcji: 61–558 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biuro Parafi alne, www.para-

fi a–maryi–krolowej.poznan.pl Druk: Edica S.A. Nakład: 4000. Pismo nie ma ceny. 

Redakcja i współpracownicy pracują społecznie. Koszty druku pokrywamy ze zło-

żonych ofi ar. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów. Pismo 

należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafi alnej.

Świąteczna zbiórka żywności, 
słodyczy, środków czystości

NIEDZIELA 18.12.2004
Prosimy o pomoc dla najuboższych naszych parafian.
Oczekujemy w domu parafialnym od 8:00 do 16:00

Msze œwięte za parafian

Caritas  Parafi i  Maryi  Kró lo wej 

60 1020 4027 0000 1902 0046 9650

27.11 – g. 18:30;  4.12 – g. 9:30; 11.12  – g. 15:00; 18.12 – 
g. 9:30; 24.12 – Boże  Narodzenie g. 22:00 i 24:00; 1.1 – Nowy 

Rok – g.12:15; 6.1 – Objawienie Pańskie g.12:00; 8.1 – g. 12:15; 
15.1 – jubileusze małżeńskie 22.1 – g.9:30;  29.1 – g.9:30.

□  Z okazji Tygodnia Miłosierdzia w niedzielę 9.10 po 
Mszach św. zbierano do puszek ofi ary na dzieła Cari-
tas Archidiecezjalnej.

□  Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczął się przy naszej 
parafi i 11.10.

□  12.10 w Klubie Seniora p. Elżbieta Prus mówiła o ży-
ciu Jana Kiepury, a 19.10 twórczość Michała Anioła Bu-
onarotti przedstawiła p. Danuta Gazińska.

□  Na spotkaniu POAK 13.10 p. Zofi a Piotrowska omówi-
ła materiały Komisji do spraw Ewangelizacji 69. Syno-
du Archidiecezjalnego.

□  15 i 16.10 stuosobowa grupa parafi an pod duchową 
opieką ks. Proboszcza uczestniczyła w dorocznej piel-
grzymce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i na Ja-
sną Górę.

□  18.10 odbyło się pierwsze spotkanie grupy biblijnej po-
wstałej dzięki ks. dr. Januszowi Nawrotowi, który na 
Mszach św. 16.10 głosił kazania na temat Pisma św.

□  Po Mszy św. o g. 1830 w niedzielę 23.10 stare polskie 
i łacińskie pieśni maryjne śpiewał zespół muzyki daw-
nej Anonymus.

□  Spotkanie katechetyczne dla rodziców dzieci klas pierw-
szokomunijnych było 25.10; w sobotę 30.10 o g. 6 dla 
tych dzieci i ich rodziców sprawowana była Msza św. 
połączona z poświęceniem książeczek.

□  27.10 gośćmi Koła Misyjnego byli: misjonarz z Kame-
runu ks. Marek Jaskier, oblat, ks. senior Zenon Patel-
ski i ks. Aleksander Helios, misjonarz Świętej Rodzi-
ny.

□  Na zebraniu POAK 28.10 ks. Proboszcz omówił Kom-
pendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

□  Niedziela 30.10 obchodzona była jako Rocznica Po-
święcenia Kościoła Parafi alnego. Po Mszy św. o g. 1215 
wokół kościoła przeszła procesja eucharystyczna, po 
Mszy św. o g. 15 błogosławieństwo otrzymały roczne 
dzieci, a o g. 1915 p. Michał Wachowiak wykonał kon-
cert muzyki organowej J.S. Bacha.

□  Przez cały listopad modliliśmy się za naszych zmarłych 
– w Dzień Zaduszny, 2.11, w ich intencji sprawowane 
były Msze św., a w pozostałe dni o g. 18 odmawiali-
śmy różaniec połączony z czytaniem wymienianek.

□  Po Mszach św. 1.11 zbierano do puszek ofi ary na po-
szkodowanych przez trzęsienie ziemi w Pakistanie.

□  9.11 w Klubie Seniora p. Kazimiera Artiemiew mówiła 
o „Maryi, Matce Kościoła”.

□  W Święto Niepodległości 11.11 Msza św. o g. 12 spra-
wowana była w intencji naszej Ojczyzny.

□  W drugie niedziele miesiąca – 9.10 i 13.11 składka ze 
Mszy świętych przeznaczona była na inwestycje para-
fi alne. 

8 października, Antoni Maćkowiak, ul. Sikorskiego 37
15 października Wiktor Wołoszczak, ul. Prądzyńskiego 14

8 października Tomasz Małecki, ul. Czajcza 12
       Joanna Jasnowska, ul. Czajcza 12
8 października Mariusz Stasik, ul. Różana 9
       Klaudia Szymkowiak, ul. Głogowska 72

11 października Marceli Kujawski, ul. Robocza 17c
13 października Kazimierz Niewolak, ul. Kilińskiego 8
17 października Felicja Krzymińska, ul. Sikorskiego 12a
22 października Halina Dolińska, ul. Dolna Wilda 42
22 października Franciszka Masztalerz, ul. Przemysłowa 13
3 listopada Henryk Manyś, ul. Wierzbięcice 41
8 listopada Marek Mucha, ul. Górna Wilda 97
14 listopada Maria Kegel, ul. Sikorskiego 10
15 listopada  Aleksandra Wagner, ul. Wierzbięcice 15

29 października Maria Szubert, ul. Przy Dolinie 7
       Jan Kotz, ul. Kilińskiego 10
       Jeremi Tumasz, ul. Przemysłowa 64
12 listopada Karolina Kerber, ul. Św. Czesława 18a
       Martyna Szmyt, ul. Poplińskich 2
       Jakub Kierzkowski, ul. Wierzbięcice 42
       Natalia Piana, ul. Chwiałkowskiego 25
       Weronika Karolewska, ul. Sikorskiego 12a
       Oliwiusz Kaczmarek,ul. Czarnieckiego 2
       Jakub Hołda, ul. Wierzbięcice 19
20 listopada Katarzyna Walewska, ul. Dolna Wilda 88
       Martyna Nowicka, ul. Wierzbięcice 37a
       Julia Micek, ul. Wierzbięcice 65
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Poświęcenie nowego 
tabernakulum i kolęda

Moment poświęcenia  nowego tabernakulum.

Przedszkole 
parafialne
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Już piąty rok działa przy naszej parafii 
przedszkole imienia św. Aniołów Stróżów, 
do którego uczęszcza 40 dzieci, podzielo-
nych na dwie grupy. Za każda grupę od-
powiedzialna jest nauczycielka – wycho-
wawczyni. Od grudnia 2002 roku przed-
szkole jest zarejestrowane w Wydziale 
Oświaty jako placówka niepubliczna, or-
ganem prowadzącym jest  nasza parafia. 
Dzieci uczestniczą w różnych formach 
zajęć, realizujemy program dydaktycz-
no-wychowawczy, ale przede wszystkim 
wychowujemy dzieci w duchu Ewangelii. 
Uczymy je miłości Boga i bliźniego. Chce-
my pomóc rodzicom wychować dzieci tak, 
by były dobrymi ludźmi, by umiały się od-
naleźć, gdziekolwiek trafią po opuszcze-
niu naszego przedszkola. To oznacza wy-
chowanie do ofiarności, stawianie wyma-
gań, kształtowanie woli, a jednocześnie 
bezwarunkową akceptację dziecka i oka-
zywanie miłości. Współpracujemy ściśle 
z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu przedszkola, a także prowadzimy 
stałą formację pedagogiczną i religijną dla 
nich. Staramy się rozwijać, nie popadać 
w rutynę. Od tego roku oprócz rytmiki 

i religii, jest jeszcze jedno zajęcie do-
datkowe – język angielski. Nie chcemy 
jednak mnożyć zajęć dodatkowych, an-
gielski ma być jeszcze jedną formą za-
bawy dla dzieci, bo zabawa jest dzie-
ciom w tym wieku potrzebna niemal 
tak, jak oddech, jest wpisana w rozwój 
dziecka. Mam na myśli zabawę warto-
ściową, taką, w której dziecko odkry-
wa siebie, innych i cały świat. Od przy-
szłego roku szkolnego planujemy pew-
ne zmiany. Chcemy, by jedna z grup 

była pełnowymiarową 8 godzinną, druga 
z dotychczasowym 5 godzinnym czasem 
zajęć.  Myślimy o zorganizowaniu w cza-
sie wakacji półkolonii dla przedszkolaków. 
Ufamy, że te plany się powiodą z Bożą po-
mocą. Dlatego dzieląc się radościami i pla-
nami bardzo prosimy dorosłych Parafian 
o modlitwę w intencji owocnej pracy wy-
chowawczej i apostolskiej wśród naszych 
najmłodszych Parafian.

Beata Nadolna 

dyrektorka przedszkola

W niedzielę 30.10 w czasie Mszy świę-
tej o godz. 12:15 zostało uroczyście po-
święcone nowe tabernakulum dla naszego 
kościoła. Jeszcze raz dziękujemy wszyst-
kim ofiarodawcom i wykonawcom.

 27 grudnia rozpocznie się kolęda. 
Z Bożym błogosławieństwem chcemy 
odwiedzić mieszkania wszystkich Pa-
rafian. Obok daru duchowego - modli-
twy i błogosławieństwa, darem material-
nym będzie w tym roku książeczka Zdro-
waś Mario – modlitwy maryjne. W tru-
dzie odwiedzin kolędowych obok ks. Pro-
boszcza będą uczestniczyli: księża wika-
riusze Mirosław Musiał i Piotr Twardy, 
ks. senior Zenon Patelski, o. Aleksander 
Helios, ks. Marian Sikora i ks. diakon Łu-
kasz Grys. Prosimy o życzliwe ich przyję-
cie. W wyjątkowych, uzasadnionych wy-
padkach można prosić o zmianę terminu 
wizyty księdza.

 Ofiary kolędowe przeznaczymy na 
dalsze wyposażenie prezbiterium na-
szego kościoła. W pierwszej kolejno-
ści chcemy wykonać boazerie i ławy 
dla ministrantów na bocznych ścia-

nach prezbiterium. Niech piękno nasze-
go kościoła będzie na chwałę Panu Bogu 
i radość naszych Parafian.

ks. prob. Marcin Węcławski

Dzieci z naszego przedszkola w czasie wycieczki.


