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Drodzy Parafianie!

ks. proboszcz Marcin Węcławski
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Figura Matki Bożej Niepokalanej w późnojesiennej scenerii, 

w parku Szpitala Ortopedycznego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 

Gołe gałęzie drzew mogą być symbolem nas, grzesznych ludzi 

i przypominają cytowane w liturgii adwentu słowa proroka 

Izajasza: My wszyscy byliśmy skalani, opadliśmy zwiędli jak 

liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. A jednak, Panie, Tyś 

naszym Ojcem, nie gniewaj się tak bezgranicznie i nie chowaj 

w pamięci naszej winy! Wejrzyj, prosimy: My wszyscy jesteśmy 

Twym ludem  (por. Iz 64,5.7.8). 

Od 2 grudnia rozpoczniemy Adwent. Cały 
jest skierowany ku Chrystusowi, jest wo-
łaniem o Jego przyjście i oczekiwaniem na 
łaskę Bożą. Jak najlepiej przeżyć Ad-
went? Najlepiej przeżyć ten czas z Ma-
ryją Matka Bożą, naśladując naszą Matkę.

Maryja w oczekiwaniu na Narodze-
nie Jezusa trwała na modlitwie, zasłucha-
na w słowo Boże. My też chciejmy wię-
cej się modlić i czytać Pismo Święte. 
Zapraszam na adwentową Mszę świętą 
o Matce Bożej – Roraty, będzie odprawia-
na codziennie od poniedziałku do piątku 
o godz. 6: 15, poprzedzona śpiewem Go-
dzinek od 5:55. Zachęcam do osobiste-
go, gorliwszego czytania zwłaszcza Ewan-
gelii i modlitwy w ciszy przed Najświęt-
szym Sakramentem. Szczególną tego oka-
zją, będzie całodzienna adoracja w naszym 
kościele 8 grudnia, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Maryja jest Niepokalana, to znaczy że 
została poczęta bez grzechu pierworodne-
go i nigdy w swoim życiu nie popełniła żad-
nego grzechu osobistego. My nie możemy 
być niepokalanie poczęci, ale jeśli odpra-
wimy dobrą spowiedź świętą, staniemy się 
do Niej podobni – będziemy wolni od grze-
chu. Bardzo serdecznie proszę wszystkich 
Parafian: przystąpcie do spowiedzi świę-
tej. Całodzienna spowiedź święta w na-
szym kościele będzie w piątek 21 grudnia.  

Przed Bożym Narodzeniem Maryja 
pomagała swojej krewnej Elżbiecie, któ-
ra w podeszłym wieku oczekiwała naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela. I my w tym 
czasie spełniajmy dobre uczynki, by 
łamany opłatek wigilijny, nie był pu-
stym gestem, ale znakiem naszego ser-
ca, którym potrafimy się dzielić z innymi.   

Pozdrawiam wszystkie rodziny, sa-
motnych i chorych. Wszystkim Parafia-
nom życzę błogosławionego adwentu!
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Na pielgrzymkę z gitarą

Ks. Adam Maćkowiak

Zza parawanu będącego namiastką przy-
mierzalni, pośród monotonnego terko-
tu maszyny do szycia, wśród niemych 
manekinów, mym oczom ukazuje się 
postać z nożycami w ręku. Ów sym-
bol krawieckiego fachu dzierży dum-
nie w dłoni pan Jan Nowak, 78-letni kra-
wiec, specjalizujący się w szyciu sutann.

Może na początku zapytam, od ilu lat 
mieszka Pan na Wildzie i od ilu lat pracu-
je w zawodzie?
Na Wildzie mieszkam od 53 lat, natomiast 
w zawodzie pracuję ogólnie 62 lata.

I jak widać nie znudziło się?

Od jak dawna można zwracać się do księ-
dza „księże”?
Księdzem jestem już od 4 lat. Są to cztery lata 
bogate w poznawanie nowych ludzi, ponieważ 
jak na tak krótki okres czasu, przeprowadza-
łem się dość często…

Parafia Wildecka jest zatem…
Czwartą moją parafią w życiu!

Skąd do nas Ksiądz przywędrował?
Bezpośrednio przywędrowałem ze Skórze-
wa, ale zanim tam trafiłem, służyłem jeszcze 
w Śremie i Środzie Wielkopolskiej. W Skórze-
wie spędziłem najwięcej czasu – dwa lata. 

Opiekuje się Ksiądz ministrantami. Czy 
ma Ksiądz jakiś szczególny pomysł na 
prowadzenie tej formacji? 
Jeszcze nie przewidziałem jakichś wielkich 
zmian, ale bardzo chcę poznać wszystkich 
chłopców i dbać przede wszystkim o ich roz-
wój duchowy. Bardzo się cieszę, że udało 
nam się spotkać przy wspólnym, „ministranc-
kim” ognisku. Takie spotkania znakomicie nas 
spajają, mam nadzieję, że będziemy działać 
wspólnie, np. śpiewać. Pomóc mogę nawet 
grając na gitarze…

Rozmowa z naszym wikarym, ks. Adamem Maćkowiakiem

W naszej parafii od  końca sierpnia służy ks. Adam Mać-
kowiak. To Wikary, który opiekuje się grupą ministran-
tów. Zgodził się porozmawiać ze mną i opowiedzieć o sobie. 

A więc ksiądz gra, śpiewa? Czym się jesz-
cze ksiądz interesuje?
Rzeczywiście gram na gitarze, ale uczyłem 
się sam. Gitara kojarzy mi się z fantastyczny-
mi pielgrzymkami na Jasną Górę. Obecnie je-
stem przewodnikiem grupy 9-tej. Pielgrzymka 
to dla mnie wydarzenie duchowe, szczególna 
forma pobożności, ale również czas spędzony 
z ciekawymi ludźmi, z którym można się mo-
dlić, rozmawiać, śmiać i… śpiewać.
Interesuję się również informatyką, ale tym 
hobby dzielę się z moimi trzema braćmi. Je-
den z nich studiuje właśnie informatykę.

Jak się Ksiądz czuje w nowej parafii?
Spotkałem się z miłym przyjęciem. Wiem, że 
to dopiero początek mojej pracy i, że muszę 
być cierpliwy. Liczę jednak, że po roku będę 
już „swój”. Ksiądz, jak pielgrzym, przychodzi 
i odchodzi, ale kiedy jest, to po prostu służy. 

Dlaczego wybrał ksiądz drogę kapłań-
stwa?
Poważnie pomyślałem o tym w liceum, ale 
tak naprawdę była to bardzo naturalna kon-
sekwencja całego mojego dotychczasowego 
życia. Byłem ministrantem i lektorem, gra-

Kończący się rok duszpasterski przeżywaliśmy inspirowani słowami św. Pawła: Przypatrzcie się po-
wołaniu waszemu! Także praca zawodowa, nie tylko księży, lekarzy i nauczycieli może być przeży-
wana jako powołanie i droga uświęcenia. Oto świadectwo naszego Parafi anina z powołania krawca.

Ja się tą pracą delektuję…

łem w zespole młodzieżowym w mojej para-
fii. Chodziłem na pielgrzymki i na jednej z nich, 
w trzeciej klasie liceum zawierzyłem Matce 
Bożej moje życiowe plany. Tak nimi pokiero-
wała, że zostałem księdzem.

Czy podzieliłby się Ksiądz z Parafianami 
swym życiowym mottem?
Oczywiście! Są to słowa św. Josemarii Escri-
vy: Nawrócenie jest sprawą chwili, uświęce-
nie dziełem całego życia.

Dziękuję serdecznie za rozmowę. 

Rozmawiała Grażyna Grobelna

Nie! I jak miałbym jeszcze raz wybierać, zo-
stałbym znów krawcem, chociaż dzisiaj pew-
nie nie warto.

Co Pana skłoniło do wyboru takiego za-
wodu?
W młodości interesowałem się rolnictwem, 
ale gdy później, za Stalina, pozabierali lu-
dziom ziemię, to ojciec powiedział: „Idź chłop-
cze i czegoś się naucz”, a ponieważ dziad-
ka brat był krawcem, to i ja wyuczyłem się 
tego fachu.

Słyszałem, że również małżonka trudniła 
się krawiectwem.
Owszem, też pracowała, zresztą przy stole 
krawieckim 54 lata temu myśmy się poznali.

Czyli przy stole krawieckim wszystko co 
ważne w Pana życiu się zaczęło.
Tak, bo i nauka się zaczęła i małżeństwo, 
i spotkania z ludźmi.

A jak to się stało, że specjalizuje się Pan 
w szyciu sutann kapłańskich? Jest Pan 
bardzo szanowany i ceniony w środowi-
sku księży.
Byłem już samodzielny w pracy. Sława kra-
wiectwa dla księży w Poznaniu p. Jan Prałat 
z Chwaliszewa niemogąc obsłużyć wszyst-
kich klientów, zaczął przesyłać ich do mnie, 
zwłaszcza o mniej typowych figurach, np. bar-
dzo tęgich. Po śmierci p. Prałata tak to się sta-
ło, że większość klientów z Chwaliszewa przy-
wędrowała na Wildę.
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No właśnie, pewnie wielu zainteresuje 
z kogo miał Pan okazję zdejmować mia-
rę, proszę wymienić jakichś szczególnie 
zacnych klientów.
Trochę ich było. Na przykład biskupi: Bal-
cerek, Wojtuś, Muszyński, prałaci i kanoni-
cy z Poznania, Gniezna, Inowrocławia a na-
wet z Westfalii. Nie mówiąc już o naszym Pro-

Jan Nowak przy swoim warsztacie

z Janem Nowakiem

rozmawiał Jarosław Tomaszewski

boszczu, któremu kilka sutann uszyłem, bo 
chętnie je nosi.

Okazuję się zatem, że ma Pan nawet mię-
dzynarodową renomę, że nawet z zagra-
nicy do Pana przyjeżdżają.
No tak, prawie po całym świecie rozeszły się 
moje sutanny, bo i dla Chrystusowców przez 
20 lat pracowałem.

Czyli wiele pokoleń kapłańskich przewinę-
ło się przez Pana maszynę krawiecką.
Oj tak, ale zawsze najbardziej lubiłem i lubię 
obszywać kleryków.

A dlaczego właśnie kleryków?
Bo jak staną przed lustrem w swej pierw-
szej sutannie, cieszą się, zawsze są zado-
woleni i ładnie wyglądają. Potem wracają do 
mnie i mówią „W Pana sutannie, to można 
nawet w piłkę grać.” Polecają mnie też swo-
im kolegom.

Mówi Pan o klerykach, więc przy tej 
okazji włącza się wątek powołania. 
Czy swoją pracę traktuje Pan jak powo-
łanie?
Ja lubię tę pracę, ja się tą pracą delektu-
ję, mimo że jest żmudna i przypomina dłu-
baninę. 

Czyli, jakby nie patrzeć uświęca się Pan 
przez nią.

No tak, tak jest.

A jak z Pana wzrokiem, bo przecież to 
tyle lat w zawodzie, tyle sutann, tyle na-
wleczonych igieł?
Do pięćdziesiątki szyłem bez okularów, a póź-
niej wzrok się posypał. Najważniejsze jednak, 
że wciąż widzę jak ludzie cieszą się efektami 
mojej pracy, jak uśmiechają się do mojego lu-
stra – i jest to dla mnie największą zapłatą.

A co jeszcze oprócz krawiectwa Pana in-
teresuje?
Specjalnie to nic innego, ale kiedyś pracowa-
łem w teatrze, szyłem też służąc w wojsku, 
jednak nic nie może się równać z moją co-
dzienną pracą od 7:00 do 23:00.

Patrzę na kolejne Pana dzieło i zastana-
wiam się ile czasu trzeba poświęcić na 
uszycie sutanny?
Dobry krój to podstawa. Sutanna musi „spa-
dać jak dzwonek”. Potrzebuję na to około 45 
godzin.

Jak trafi Pan kiedyś do nieba, to aniołkom 
pewnie będzie szył.
Oj tak, pewnie listki figowe dla nich, ale nie 
otrzymałem jeszcze zamówienia.

•   25.08. w naszej parafii posługę duszpasterską rozpoczął nowy wikariusz, 
ks. Adam Maćkowiak, a od września na roczną praktykę przybył ks. dia-
kon Paweł Nowak.

•   W niedzielę 2.09. po Mszy św. o 15:00 błogosławieństwo otrzymały rocz-
ne dzieci.

•   Dla rodziców dzieci i młodzieży odbywały się 3., 4. i 5.09 specjalne spo-
tkania katechetyczne.

•   Caritas parafialna w pierwszym tygodniu września zorganizowała zbiór-
kę przyborów szkolnych dla najuboższych dzieci naszej parafii – obdaro-
wano 140 dzieci.

•   W Klubie Seniora: 8.08 p. Stanisław Odrakiewicz przedstawił obraz Mat-
ki Bożej z Guadelupe; 5.09 na temat „Mój Przewodnik Katolicki” mówił 
ks. Waldemar Hanas, były redaktor naczelny pisma; 12.09 „Recepta na 
zdrowie” to temat wykładu w Klubie Seniora p. dr Katarzyny Hofman, 
specjalistki od spraw rehabilitacji; 10.10 ks. Roman Pioterek przedstawił 
swoją książkę „Przez Sybir do kapłaństwa”, a 17.10 nasi seniorzy zorga-
nizowali modlitewne spotkanie przy figurze Matki Bożej obok kliniki orto-
pedycznej.

•    9.09 po Mszy św. niedzielnej o 18:30 p. Michał Wachowiak wykonał kon-
cert muzyki organowej Cezara Franca.

•   Rodzice dzieci przygotowujących się do I. Komunii św. uczestniczyli 11.09 
w spotkaniu katechetycznym; 15.09 o 16:00 sprawowana była specjalna 
Msza św.

•   Parafialna Schola śpiewu gregoriańskiego rozpoczęła swoje cotygodnio-
we próby 12.09, młodzież związana z Ruchem Światło-Życie ma spotka-

nia w czwartki od 13.09, a dla młodzieży szkół średnich odbywają się spo-
tkania modlitewne ze śpiewami z Taizé w piątki – od 14.09.

•   W niedzielę 16.09 obchodzony był 41. Światowy Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu. Po Mszach św. w tym dniu zbierano do puszek ofiary na 
KUL i WT UAM. W następną niedzielę, 23.09, można było złożyć ofiary 
po Mszach św. na archidiecezjalne katolickie radio „Emaus”. 

•   Po Mszy św. wieczornej 24.09 odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej. 

•   Koło Misyjne miało swoje spotkania 27.9 i 24.10.
•   Pierwszy tydzień października obchodzony jest jako Tydzień Miłosierdzia, 

w związku z tym w niedzielę 30.09 po Mszach św. zbierano do puszek 
ofiary na Caritas Archidiecezjalną.

•   1.10 i 5.11 odbyło się spotkanie grupy biblijnej prowadzonej przez ks. doc. 
Janusza Nawrota.

•   8.10 nasi parafianie uczestniczyli we Mszy św. odpustowej ku czci MB 
Nieustającej Pomocy w poznańskiej Farze. W tym też dniu rozpoczął się 
w parafii kolejny kurs przedmałżeński. 

•   Niedziela 14.10 była Dniem Papieskim, poświęconym Słudze Bożemu 
Janowi Pawłowi II z okazji rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Po 
Mszach św. w tym dniu zbierano ofiary na Dzieło Trzeciego Tysiąclecia 
– na pomoc zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

•   Powstające w naszej parafii Duszpasterstwo Akademickie 16.10 zaprosi-
ło studentów na wykład p. psycholog Bogny Białeckiej pt. „Triki efektyw-
nej nauki”.

•   Młodzież oazowa w piątek 19.10 o 20:00 zorganizowała w domu parafial-
nym projekcję filmu o Słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim.

•   Składka zbierana podczas Mszy świętych w drugie niedziele września, 
października i listopada przeznaczona była na nową instalację grzewczą 
i zewnętrzne oświetlenie kościoła.

Z ostatnich tygodni
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CARITAS

Ochrzczeni 
1.09: Maja Serwańska, ul. Sikorskiego 6a, Szymon Bodak, ul. Św. Czesła-
wa 11a; 15.09: Sandra Klensporf, ul. Kilińskiego 6, Jakub Raszewski, ul. Św. 
Czesława 15, Piotr Lehmann, ul. Sikorskiego 11, Joanna Skrzypczak, ul. Si-
korskiego 34, Klaudyna Rakowska, ul. Przemysłowa 64, Marcel Kamiński, 
ul. Kilińskiego 13, Agata Nowak, ul. Dolina 7, Olivier Chułek, ul. Dolina 8, Ad-
rian Tylewicz, ul. Wierzbięcice 59; 22.09: Martyna Krajewska, ul. Chwiałkow-
skiego 21; 23.09: Anna Ratajczak, ul. Powstańcza 17; 13.10: Michał Krusz-

� •   W październiku odprawiane są nabożeństwa różańcowe: od poniedziałku 
do piątku dla ogółu parafian po wieczornej Mszy św., dla dzieci – o 17: 30, 
dla młodzieży w piątki o 19:30, dla przedszkolaków w środy o 16:30, w so-
boty o 18:00.                

25.08: Marcin Indebski, ul. Wierzbięcice 6 – Agnieszka Ziółkowska, ul. Chwiał-
kowskiego 10a; 1.09: Michał Świtalski, os. B. Chrobrego 5 – Anna Smolibow-
ska, ul. Dolna Wilda 62; 8.09: Witold Garbarek, ul. Dolna Wilda 56 – Mag-
dalena Pakuła, ul. Pamiątkowa 1; 15.09: Maciej Mocek, ul. Górna Wilda 105 
– Karina Szantruczek, ul. Górna Wilda 105; 5.10: Marcin Bajer, Mosina, ul. Jo-
dłowa 3 – Anna Konieczna, ul. Chwiałkowskiego 29; 6.10: Tomasz Sobieraj, 
ul. Dolna Wilda 42 – Agnieszka Bublewicz, ul. Dolna Wilda 42; 20.10: Wal-
demar Płachecki, Ośno – Jolanta Płachecińska, ul. Robocza 17A; 27.10: Ma-
rek Hoffmann, ul. Robocza17C – Beata Przybyszewska, ul. Robocza 17 c

Zawarli związek małżeński

Odeszli do Pana 
11.08: Anna Wiczarska, noworodek, ul. Dolna Wilda 52; 27.08: Franciszka 
Hańckowiak, l. 83, ul. Górna Wilda 102; 27.08: Leokadia Matecka, l. 87, ul. 
Wierzbięcice 15; 29.08: Zenon Kaczmarek, l. 77, ul. Wierzbięcice 8; 1.09: 
Teresa Nowakowska, l. 79, ul Chwiałkowskiego 21; 12.09: Lech Mańczak, 
l. 61, ul. Różana 12; 14.09: Mieczysław Sznura, l. 83, ul. Wierzbięcice 24; 
17.09: Czesław Koźmiński, l. 73, ul. Górna Wilda 98; 18.09: Genowefa Cej-
za, l. 84, ul 28 Czerwca 126; 21.09: Włodzimierz Górecki, l.64, ul. Czajcza 
5; 21.09: Róża Szewczyk, l. 56, ul. Żupańskiego 13a; 27.09: Ryszard Jo-
rasz, l. 59, ul. Św. Jerzego 18; 30.09: Stanisław Majchrzak, l. 90, ul. Żu-
pańskiego 12; 4.10: Jan Tylewicz, l. 64, ul. Wierzbięcice 59; 7.10: Miro-
sława Hryniewiecka, l. 79, ul. Powstańcza 5; 10.10: Jan Miśkiewicz, l. 78, 
ul. Chwiałkowskiego 7;  17.10: Zbigniew Jasiński, l.74, ul. Wierzbięcice 
16; 19.10: Małgorzata Karaś, l.59, ul. Żupańskiego 6;  27.10: Zofia Jan-
kowiak, l.88, ul. Prądzyńskiego 12; 11.11:  Stefania Mikołajczak, l.79,ul. 
Wierzbięcice 18; 8.11: Teodora Kurzawska, l.78, ul. Św. Czesława 1   

5. Poradnie – prowadzimy poradnie: prawną, logopedyczną 
i pedagogiczną. Udzielają bezinteresownej pomocy.

6. Akcje nadzwyczajne – dwa razy w roku, przed Świętami zbie-
ramy żywność z której przygotowujemy paczki dla ok. 130 
rodzin naszej parafii. Adwentowa zbiórka będzie w niedzie-
lę 16.12 od 8:00 do 16:00. We wrześniu zbieraliśmy zeszy-
ty i przybory szkolne. Pomoc otrzymało 142 dzieci.

Najbardziej potrzebna jest naszemu Parafialnemu Ze-
społowi Caritas pomoc ludzka – zaangażowanie w pracę 
społeczna większej ilości parafian, a dalej środki finanso-
we. Prosimy też o modlitwę byśmy podołali zadaniom, któ-
re przed nami stoją. W intencji ofiarodawców Caritas od-
prawiona zostanie Msza święta w piątek 7.12 o godz. 6:15.

Elżbieta Marszałek

Wezwani do Caritas
Największym i najważniejszym przykazaniem danym nam przez 
Chrystusa jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. W chrześci-
jaństwie nie wystarczy sama modlitwa, jak również nie wystarczy 
sama miłość bliźniego. Ważne jest wyrażanie miłości do Boga 
w modlitwie osobistej, ale także w modlitwie naszej wspólnoty 
parafialnej. Również ważne jest, obok codziennych osobistych 
dobrych uczynków, organizowanie dzieł miłości bliźniego we 
wspólnocie kościelnej. Tym zajmuje się Parafialny Zespól Ca-
ritas. Prowadzimy w ramach tego zespołu następujące dzieła:
1. Świetlica środowiskowa dla 23 dzieci z rodzin w trudnej 

sytuacji. Dzieci obok pomocy w odrabianiu lekcji, kore-
petycji i zorganizowanej zabawy, codziennie otrzymują 
ciepły posiłek. 

2. Wolontariat nauczycielski – 18 nauczycieli udziela bez-
interesownie korepetycji 40 dzieciom i młodzieży z ro-
dzin w trudnej sytuacji. 

3. Pomoc dla  najuboższych – 56 rodzin i samotnych naszej 
parafii, może zakupić w wyznaczonym sklepie, w każ-
dym tygodniu podstawowe artykuły spożywcze za kwo-
tę 10 - 15 zł. Miesięcznie wydajemy na ten cel ok. 2600 
zł. Firma „Zloty rożek” codziennie przekazuje nam nie-
sprzedane pieczywo, przede wszystkim chleb, który roz-
dajemy 30 rodzinom. Przekazujemy także dary żywno-
ściowe z Caritas Archidiecezjalnej: mąkę, mleko, makaron 
i kaszę. Te dary pochodzą z pomocy Unii Europejskiej.

4. Magazyn z odzieżą – działa w wieży kościoła. W każdym 
tygodniu pomoc otrzymuje ok. 15 osób. Najbardziej potrze-
ba ubrań dla dzieci i młodzieży. Nadmiar ubrań przekazu-
jemy do polskich parafii na Ukrainę.

czyński, ul Powstańcza 6; 14.10: Wiktoria Bartoszewska, ul. Robocza 17, 
Aneta Przedwojska, ul. Poplińskich 10, Jan Brzoskowski, ul. Powstańcza 
15; 20.10: Natalia Maciejewska, ul. Kilińskiego 9, Kinga Kraszewska, ul. Do-
lina 2, Lena Jędrowska, ul. Wierzbięcice 51, Vanessa Hałas, ul. 28 Czerw-
ca 121, Oliwia Maciejewska, ul. Prądzyńskiego 55, Olivia Fiałkowska, ul. Si-
korskiego 13, Emilia Bielawa, ul. Chwiałkowskiego 28; 11.11:  Marcel Ma-
zurek, ul. Wierzbięcice 49, Karina Sypniewska, ul. Chwiałkowskiego 28 

Zajęcia w świetlicy parafi alnej


