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Drodzy Parafianie!

ks. Proboszcz
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Modli się Psalmista: Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie! (Ps 
92,6). Minęły największe i najważniejsze święta roku ko-
ścielnego – Święte Triduum Paschalne. Warto wracać do 
tych wielkich przeżyć, wielkich dzieł, które pośród nas do-
konał Pan Bóg. Liturgia Kościoła pozwala nam, ludziom XXI 
wieku przeżyć to, co działo się w Wieczerniku, w Ogrój-
cu, na Golgocie i przy Grobie Naszego Pana. Pozwala sta-
nąć obok Chrystusa i Maryi Matki Bożej, przyłączyć się do 
tych, którzy Jezusowi Umęczonemu byli wierni. Nie wszy-
scy parafianie mogli być w tamtych dniach w kościele, ale 
wszyscy przez modlitwę mogą razem z nami dziękować za 
to, co wśród nas się dokonało i nieustannie dokonuje. Tridu-
um Paschalne jest jeden raz w roku, ale w każdym tygodniu 
jest niedzielna Msza święta – ona jest zawsze przeżyciem 
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, ona ma być zawsze 
najważniejszą godziną całego naszego tygodnia. 

Pan Bóg posługuje się ludźmi, im także należy się 
wdzięczność. Dziękuję z całego serca wszystkim Parafia-

Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami (Łk 22,15). Procesja na rozpoczęcie Mszy świętej Wieczerzy 

Pańskiej w Wielki Czwartek 5 kwietnia br.

nom i Gościom, którzy nabożnie i licznie uczestniczyli 
w modlitwie tamtych dni. Dziękuję za złożone ofiary na 
różne cele kościelne, także na wielkopostną daninę die-
cezjalną. Dziękuję Paniom z Caritas za przeprowadzenie 
zbiórki darów dla najuboższych parafian i tym, którzy dary 
przynieśli – pomoc otrzymało niemal 170 rodzin.  Dzięku-
ję p. Jackowi Antowskiemu i jego synom za przygotowa-
nie Ciemnicy i Grobu Bożego. Dziękuję organiście p. Mar-
cinowi Niedziałkowskiemu i zespołom śpiewaczym Ano-
nymus i Nazaret za śpiew w Wielki Piątek i w czasie Wi-
gilii Paschalnej. Dziękuję Ministrantom i panom Kościel-
nym. Szczególne podziękowanie kieruję do naszych Księ-
ży za gorliwą i ofiarną służbę w konfesjonale, na ambo-
nie i przy ołtarzu. 

Niech Chrystus, który dla nas prawdziwie zmartwych-
wstał pozwoli wszystkim, którzy Go kochają i Jemu słu-
żą uczestniczyć w liturgii zbawionych w niebie. On sam 
niech będzie nam nagrodą!  

Pozdrawiam wszystkich Parafian, szczególnie chorych 
i samotnych.
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Dzieło Zbawienia pośród nas

Droga Krzyżowa
Wielki tydzień w naszej parafii poprze-
dziła Droga Krzyżowa, która przy wy-
jątkowo licznym udziale parafian prze-
szła ulicami: Wierzbięcice, Chwiał-
kowskiego, Doliną i Czajczą. Rozwa-
żania były poświęcone cierpieniu Zba-
wiciela i cierpieniu człowieka. Była to 
także nasza publiczna pokuta za grze-
chy i wyznanie wiary. Pierwsza Dro-
ga Krzyżowa, ta, którą szedł Chrystus, 
była także na ulicach…

Droga Krzyżowa na ul. Wierzbięcice

Poświęcenie palemek w Niedzielę Męki Pańskiej

Umywanie nóg w Wielki Czwartek

Wywyższenie Krzyża w Wielki 

PiątekNiedziela Palmowa
Przed Mszą świętą o godz. 11: 00 spod 
gmachu Politechniki przy ul. Bergera 
wyruszyła procesja. Czytaliśmy Ewan-
gelię o wjeździe Chrystusa do Jero-
zolimy, był piękny śpiew, było wiele 
dzieci i rodziców. Jak co roku szedł 
też konik (o osiołka bardzo trudno), 
który wiózł przebranego ministranta. 
W kościele odczytaliśmy bez żadnych 
skrótów opis Męki Chrystusa wg św. 
Łukasza i poświęciliśmy palemki. Naj-

ważniejsza była jednak ofiara eucha-
rystyczna. 

Wielki Czwartek
Msza święta Wieczerzy Pańskiej roz-
poczęła Święte Triduum Paschalne. 
W każdej eucharystii Słowo Ciałem 
się staje – słowem kapłana chleb i wi-
no są przemienione w Ciało i Krew 
Zbawiciela, ale Msza święta Wielkiego 
Czwartku wzbogacona jest o niezwy-
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kły gest. Kapłan na wzór Chrystusa 
z Wieczernika obmywa nogi 12 męż-
czyznom. Mszy świętej nie kończy bło-
gosławieństwo, lecz procesyjne prze-
niesienie Najświętszego Sakramen-
tu do bocznego ołtarza, tzw. Ciem-
nicy. A po liturgii adoracja, przeżycie 
z Chrystusem Ogrójca.  

Wielki Piątek
W godzinie śmierci Jezusa na Krzyżu, 
odprawiliśmy w kościele Drogę Krzy-

Adoracja przy Grobie Pańskim

Ognisko przed kościołem 

żową. Liturgię na cześć Męki Pańskiej 
sprawowaną o godz. 18:30 poprze-
dził przepiękny śpiew zespołu Ano-
nymus: wszystkie 16 zwrotek pieśni 
pasyjnej ułożonej w XV wieku przez 
bł. Władysława z Gielniowa Jezusa Ju-
dasz przedał. Po dramatycznym geście 
księży – upadnięcia na twarz, po od-
czytaniu Męki wg św. Jana, najważ-
niejszą częścią wielkopiątkowej litur-
gii jest wywyższenie i adoracja Krzy-
ża Chrystusa. Towarzyszył jej śpiew 
Święty Boże i Ludu mój ludu – wyko-
nany w języku greckim i łacińskim. Po 
Komunii świętej przeżyliśmy tzw. Po-
grzeb Chrystusa – przeniesienie Naj-
świętszego Sakramentu do Grobu 

Bożego. Do godz. 24:00 wielu wier-
nych trwało na modlitwie przy Chry-
stusie.

Wigilia Paschalna
Ta najbardziej uroczysta Msza święta 
całego roku, obok liturgii słowa Bo-
żego wzbogaconej o dodatkowe czy-
tania ze Starego Testamentu i liturgii 
eucharystii, ma dwie dodatkowe czę-
ści: liturgię światła i liturgię chrzciel-
ną. Przy rozpalonym ognisku kapłan 
święci paschał i wnosi z uroczystym 
śpiewem do pogrążonego w ciemno-
ściach kościoła. Po dojściu do ołtarza 
i zapaleniu przez wszystkich wiernych 
świec, następuje wspaniały wielkanoc-

Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego

Procesja Rezurekcyjna
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Odeszli do Pana 

Ochrzczeni 

Miesięcznik poświęcony sprawom Parafi i Ma-

ryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafi a 

Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Pozna-

niu. Redakcja: Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Grażyna Grobelna, Ma-

ria Lewandowska, Magdalena Młynarz, Jarosław Tomaszewski, ks. Marcin Wę-

cławski (p.o. red. naczelnego), Małgorzata Wołyńska, Maciej Zimnicki.  Adres re-

dakcji: 61–558 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biuro Parafi alne, www.parafi a–ma-

ryi–krolowej.poznan.pl Druk: Edica S.A. Nakład: 3200. Pismo nie ma ceny. Re-

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

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

smo należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafi alnej.

Caritas  Parafi i  Maryi  Kró lo wej 
nr konta:  60 1020 4027 0000 1902 0046 9650

W Wielki Czwartek o godz. 17:00 i w Niedzielę Zmartwych-
wstania o godz. 12:15 54 dzieci przystąpiło do wczesnej 
I Komunii świętej. Jaka była ich radość! Mieliśmy wszyscy 
poczucie sprawiedliwości. Najpierw sprawiedliwości wo-
bec Chrystusa. Jemu należą się serca dzieci, On sam po-
wiedział: Dozwólcie dzieciom przyjść do Mnie i bierzcie 
i jedzcie wszyscy, to jest Ciało Moje. To jest wola Boża po-
twierdzona przez nauczanie Kościoła, że także serca dzieci 
sześcioletnich mogą być darowane Chrystusowi euchary-

13 marca  Marcin Andrzejewski, noworodek, Robocza 21b
24 marca  Bogdan Lissek, l. 53,  Wierzbięcice 36
25 marca  Scholastyka Lisek, l. 85,  Chwiałkowskiego 12a
29 marca  Maria Szantruczek, noworodek,  Chwiałkowskiego 13 

29 marca  Maria Szantruczek, Chwiałkowskiego 13
31 marca  Natalia Patalas, Chwiałkowskiego 26
8 kwietnia  Wiktoria Hanna Terlikowska, Powstańcza 6
8 kwietnia  Klaudia Anastazja Baranowska, Sikorskiego 14
8 kwietnia  Marika Józefa Frąckowiak, Kilińskiego 5
8 kwietnia  Magdalena Anna Mikołajczak, Robocza 21b
8 kwietnia  Amelia Zofia Kudłacik,  Górna Wilda 100
8 kwietnia  Hanna Urszula Snęła,  Kilińskiego 1
8 kwietnia  Michał Gabriel Prokop, Przy Dolinie 3
8 kwietnia  Jagoda Teresa Kusz, Poplińskich 12
9 kwietnia  Maurycy Jakub Mytych, Dolina 13
9 kwietnia  Kacper Krzysztof Stelmaszewski, Sikorskiego 13
14 kwietnia  Wiktoria Maria Lepska, Poplińskich 11
14 kwietnia Piotr Karłowski, Sikorskiego 9

Wczesna Komunia święta

stycznemu. Dalej sprawiedliwości wobec dzieci. One i ich 
rodzice prosili o Komunię świętą. Czy można takiej proś-
bie odmawiać? Po niemal rocznej katechezie dzieci z wiel-
kim przejęciem przystąpiły dwa razy do spowiedzi świętej 
i spełniły wszystkie warunki, jakich Kościół wymaga przed 
przyjęciem Ciała Chrystusa. Z dziecięcą wiarą i żarliwą mi-
łością przyjęły Go w Komunii świętej do swego serca.

Niech jak największa liczba dzieci naszej parafii stanie 
się chwałą Chrystusa i przez częstą Komunię świętą doj-
dzie do świętości. 

ks. prob. Marcin Węcławski

Homilia dla dzieci w Niedzielę Zmartwychwstania

Komunia święta małego dziecka

1 kwietnia  Danuta Szplit, l. 80,  Dolina 20
4 kwietnia  Henryka Dembińska, l. 50,  Przemysłowa 25
5 kwietnia Henryk Kujawski, l. 75, Żupańskiego 3
10 kwietnia  Anna Rzadkiewicz, l. 69,  Chwiałkowskiego 25
12 kwietnia Anna Lipka, l. 58, Czajcza 11

ny śpiew: Weselcie się już zastępy aniołów w niebie… Po 
liturgii słowa, po Ewangelii o Zmartwychwstaniu, nastę-
puje chwila, do której przygotowywaliśmy się cały Wielki 
Post – odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego i pokro-
pienie wodą chrzcielną. W tym roku, po raz pierwszy, ta 
część Wigilii Paschalnej odbywała się przy starej – nowej 

chrzcielnicy, pośrodku kościoła przed ołtarzem. Na zakoń-
czenie liturgii eucharystii, przy śpiewie Wesoły nam dzień 
dziś nastał, przy dzwonach i zapalonych świecach z kościo-
ła, wokół Rynku Wildeckiego przeszła procesja rezurekcyj-
na. Naszą radością jest Chrystus Zmartwychwstały!

ks. prob. Marcin Węcławski 
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