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Drodzy Parafianie!
Wiara, jaką otrzymaliśmy na chrzcie 
świętym wyraża się w osobistym 
przylgnięciu do Chrystusa i spełnia-
niu woli Bożej w całym naszym życiu. 
To nie jest łatwe. Życie z wiary łączy 

się z próbą, niejednokrotnie bardzo ciężką.  Wspomnij-
my biblijnego ojca wiary Abrahama. Bóg nie tylko kazał 
temu sędziwemu już człowiekowi opuścić miasto ro-
dzinne, dobrobyt i spokój. Jedynego syna Izaaka, który 
był dzieckiem Bożej obietnicy kazał złożyć w ofierze. 
Spójrzmy na wiarę Maryi, nazwanej matką naszej wia-
ry. Owszem, przeżyła spotkanie z Archaniołem Gabrie-
lem, przez 30 lat mieszkała razem z Jezusem, Synem 
Bożym, ale ileż było na drodze Jej życia udręk i ciemno-
ści. Ile prób, ileż razy mogłaby zawołać: Boże, dlaczego 
milczysz, dlaczego moje życie jest tak ciężkie! Abraham 
i Maryja okazali posłuszeństwo wiary, nie odstąpili 
od Boga, nie cofnęli się z drogi wskazanej powołaniem. 

Mamy naśladować Abrahama i Maryję. Nie może-
my traktować Boga i religii jako polisy ubezpieczeniowej 

Procesja Bożego Ciała w Roku Wiary stała się dla nas wszystkich okazją  
do umocnienia wierności Chrystusowi
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zapewniającej nam dostatek, wygodę, komfort łatwego 
życia bez cierpienia, bez przeciwności. 

Jako wspólnota parafialna przeżyliśmy próbę wiary 
w uroczystość Bożego Ciała. Przez niemal całą procesję 
eucharystyczną padał deszcz, chwilami bardzo obficie. 
Modliliśmy się o pogodę, by nie padał deszcz, ale jeszcze 
usilniej modliliśmy się o żywą i mocną wiarę. I tej modli-
twy przede wszystkim Pan Bóg wysłuchał. Mimo desz-
czu, tak wielu starszych i młodszych parafian przyszło 
na procesję i trwało na modlitwie i rozważaniu słowa 
Bożego. Nie zawiodły dziewczynki sypiące kwiatki, ani 
ministranci, byli obecni harcerze ZHP Wilda. Procesję 
poprowadził i wygłosił przy kolejnych ołtarzach rozwa-
żania ks. dr Jacek Połowianiuk, pracownik watykańskiej 
Kongregacji do spraw Duchowieństwa. Był zbudowany 
naszą wiarą i pobożnością. Ta procesja pozostanie w na-
szej pamięci. Jej trud przyniósł jeszcze wspanialsze owo-
ce. Mówi nam św. Paweł: Trwajcie mocno w wierze! 
(1Kor 16, 13).

Pozdrawiam wszystkich Was, otaczam modlitwą 
i z serca błogosławię.

Ksiądz Proboszcz
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kapłaństwo pIERwsZa koMUNIa ŚwIęta

I Komunia Święta  
w naszej parafii

W tym roku podjęliśmy w naszej parafii zupełnie 
nowy sposób przygotowania dzieci do I Komunii 
Świętej. Pisaliśmy o tym w poprzednich numerach 
Maryjnej Wspólnoty (3 i 4/2012). Oto refleksja ro-
dziców jednego z dzieci

W Ewangelii według św. Mateusza jest taka scena, 
w której do Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec i za-
daje Mu pytanie: Nauczycielu, co dobrego mam czy-
nić, aby posiąść życie wieczne? Jak powiada w swoim 
komentarzu do tego fragmentu, jeden z największych 
protestanckich teologów XX wieku, Dietrich Bonhoef-
fer, jest to jedyne poważne pytanie w dziejach świata. 
Wiemy jakiej odpowiedzi udzielił mu ostatecznie Jezus: 
aby sprzedawszy wszystko co posiada, rozdał ubogim, 
a potem przyszedł i poszedł za Nim. Ale aby pójść za Je-
zusem, najpierw trzeba Go spotkać, poznać Go, zaprzy-
jaźnić się z Nim i uwierzyć w Niego, uwierzyć, że jest 
On Zbawicielem, czyli Chrystusem. Właśnie z Nim spo-
tkało się po raz pierwszy w sobotę 11 maja 27 dzieci 
z naszej parafii, kiedy to podczas uroczystej Mszy Świę-
tej przyjęło z rąk Księdza Proboszcza Pierwszą Komu-
nię Świętą.

W diecezji I Komunii Świętej nie będzie, ale… 
Przygotowania do I Komunii Świętej rozpoczęły się już 
jesienią ubiegłego roku. Ksiądz Proboszcz poinformo-
wał rodziców o tym, że w naszej diecezji nie ma w tym 
roku I Komunii Świętej, nie mniej jednak istnieje taka 
możliwość, że za zgodą Księdza Arcybiskupa rodzice 
sami przygotują swoje dzieci do przyjęcia po raz pierw-
szy Chrystusa. Jako rodzice przyjęliśmy tę propozycję 
z ufnością, ale i z pewnymi obawami, związanymi z tą 
nową formą przygotowań. Jak wszyscy wiemy, dotych-

czas dzieci były przygotowywane przez katechetów 
i księży, rodzicom pozostawiano rolę mniej lub bar-
dziej aktywnych obserwatorów. Ksiądz Proboszcz przy-
pomniał, że zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego 
to rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci 
do I Komunii Świętej. Bardzo chcieliśmy, żeby nasze 
dziecko nie czekało już dłużej na przyjęcie Jezusa, więc 
zgodziliśmy się na samodzielne jego przygotowanie, po-
dobnie jak rodzice pozostałych dzieci.

Nie jesteśmy sami
Nasze obawy dotyczące przygotowań, zostały rozwiane 
dzięki pomocy Księdza  Proboszcza i świeckich anima-
torów, którzy pomogli nam przygotować się do rozmów 
z dziećmi. Spotkania z animatorami odbywały się w kil-
kuosobowych grupach. Takich spotkań odbyło się łącz-
nie 8. Już we wrześniu znaliśmy kolejne tematy, co po-
zwalało orientować się  w całości materiału. Tematy do-
tyczyły: poznania Jezusa jako osoby, świętości, Kościoła 
jako wspólnoty, modlitwy jako rozmowy z Bogiem, 
Dekalogu, przygotowania do spowiedzi, Mszy Świętej 
jako uczty i ofiary, w szczególności Eucharystii. Na spo-
tkaniach z animatorami otrzymywaliśmy materiały ka-
techetyczne, które porządkowały naszą wiedzę na wy-
żej wymienione tematy i podpowiadały formy działań 
z dziećmi, np. wspólne czytanie Biblii, prace plastyczne, 
wspólne rozmowy, dobry przykład rodziców itp.

Oprócz comiesięcznych spotkań z animatorami mie-
liśmy też kilka katechez dla rodziców i trzy spotkania 
indywidualne dzieci z Księdzem Proboszczem. Nasza 
córka  bardzo przeżywała każde takie spotkanie. Trochę 
się denerwowała, lecz jednocześnie chętnie na nie szła. 
W spotkaniu mogli uczestniczyć oboje rodzice, rozmo-
wy były krótkie (do 15 minut), co w przypadku młod-
szych dzieci jest ważne. Po każdej rozmowie dziecko 
czuło się docenione i radosne. 

Spotkanie dla rodziców z animatorką 

Poświęcenie książeczek do nabożeństwa
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Chwalcie Najwyższego Pana!
Jak zapamięta nas urodzony na Podlasiu kapłan 

Diecezji Drohiczyńskiej, 
od lat pracujący w Waty-
kanie?
Ks. Jacek Połowianiuk: Na 
Wildzie jestem po raz pierw-
szy. Znalazłem tu ładne oto-
czenie, zadbany kościół, 
wielką dbałość o liturgię 
i niezwykłe świadectwo 
księdza seniora Zenona. 
Po wielu latach posługi mógł-
by tylko odpoczywać. On 
trwa, służy przy ołtarzu, 
w konfesjonale. To bardzo 
budujące.

Czy, mimo rozłożonych parasoli podczas procesji 
Bożego Ciała, dostrzegł Ksiądz wiarę w nas?
Procesja Bożego Ciała w deszczu, a przy tak licznym 
udziale wiernych, to piękne świadectwo wiary, które wy-
wiozę z Poznania. I to, że przy ostatnim ołtarzu, gdy trze-
ba było, aby Pan Jezus pobłogosławił wszystkim, nie było 
już parasoli! Dla mnie było wielką radością prowadzić 

procesję, mówić kazania, spowiadać. Od ośmiu lat pracuję 
w Watykanie. Tęsknię za pracą duszpasterza. Tam Mszę 
Świętą odprawiam samotnie, w ciszy. Na Wildzie kościół 
otwarty jest cały dzień, ludzie często wchodzą na chwilę 
modlitwy, codzienna Msza Święta o godz.12:00, częsta 
adoracja, nieszpory ze śpiewem mojego ulubionego 
hymnu... Kościół tętni życiem! Tu ukłon w kierunku 
duszpasterzy, którzy przyzwyczaili mieszkańców całego 
Poznania, że tu można zastać księdza. 
O którym z wildeckich wrażeń opowie Ksiądz ko-
legom z Kongregacji w Watykanie?
W Kongregacji do spraw Duchowieństwa, w której 
pracuję, opowiem o tym, że w parafialnym przedszkolu 
na Wildzie dzieci głośno odmawiają modlitwę o powo-
łania kapłańskie. Sam słyszałem! To robi wrażenie. A 
gdy w połowie czerwca będę uczestniczyć w spotkaniu 
z Ojcem Świętym Franciszkiem, powiem, że na Wildzie 
w Boże Ciało była adoracja i eucharystyczne nieszpory, 
dokładnie tak, jak zalecił.
Watykańska Kongregacja do spraw Duchowieństwa 
– to właśnie tam możemy wysłać list z wyrazami 
podziwu dla pracy naszych duszpasterzy?
Taką korespondencję radzę wysłać wprost do Kongregacji 
do spraw Kanonizacji. Na przykład w dwudziestym roku 
dobrego proboszczowania – to całkiem  zrozumiałe. 

Rozmawiała: Katarzyna Deskur

Kapłaństwo nie minie nawet 
po śmierci

Rozmawiamy w bardzo gorącym dla Księdza Diakona 
okresie – tuż przed święceniami kapłańskimi. Jakie 
myśli towarzyszą przed tym ważnym wydarzeniem?
Ksiądz Sebastian Galuba: To rzeczywiście bardzo 
gorący okres, trzeba dopiąć na ostatni guzik wszystkie 
sprawy związane z organizacją prymicji, ale przede 
wszystkim – trzeba zacząć myśleć o duchowej stronie 
przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Sakramentu 
o tyle istotnego, że zostawia na nas niezatarte znamię, 
które – jak możemy wyczytać w Katechizmie – nie 
zniknie nawet po śmierci. Jego konsekwencje pozostaną 
w nas, dwunastu diakonach, do śmierci i jeszcze dalej. 
Czy po sześciu latach pobytu w seminarium pew-
ność powołania i nastawienie do służby kapłańskiej 
bardzo się zmieniły? 
Każdy, kto przychodzi do seminarium, wchodzi do niego 
z pytaniem w głowie: Czy to na pewno jest to miejsce, 
które Pan Bóg dla mnie w życiu przygotował? Tych sześć 
lat jest właśnie po to, żeby to powołanie w sobie rozeznać. 
Kiedy wstępowałem do seminarium, nie byłem jeszcze do 

końca pewien, czy kapłaństwo jest moją drogą. Gdzieś 
w sercu pojawiły się głosy, żebym obrał tę właśnie drogę 
i te pierwsze dwa, trzy lata były czasem rozeznawania 
tego powołania, później przyszedł czas na praktyki – we-
ryfikację wyboru. W końcu pojawiła się pewność w sercu, 
rozeznanie, że kapłaństwo rzeczywiście jest moją drogą. 
Przez tych sześć lat na pewno wiele rzeczy zmieniło się 
na lepsze, za co chwała Bogu.
Wspomniał Ksiądz, że ważna w weryfikacji powoła-
nia była praktyka – czego nauczył się Ksiądz podczas 
tej odbytej w naszej parafii?
Podczas tych dziewięciu miesięcy spędzonych na Wil-
dzie każdy dzień był inny, zaskakiwał czymś nowym. 
Bardzo wiele mogłem się nauczyć od Księdza Proboszcza 
i księży wikariuszy, piękna jest ta różnorodna wspólnota 
kapłańska – każdy z księży jest inny i od każdego można 
wynieść coś wyjątkowego.
Co Księdza na Wildzie zaskoczyło?
Byłem pozytywnie zaskoczony dużą ilością ministrantów, 
bardzo piękne było też duże zaangażowanie rodzin w Do-
mowy Kościół, a także zaangażowanie rodziców w przy-
gotowanie dzieci do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej. 
A jeśli chodzi o pracę duszpasterską – takim miłym

ks. Jacek Połowianiuk
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Dokończenie tekstu na str. 6
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EUchaRystIa katEchEZa doRosłych

W trakcie rocznych przygotowań mogliśmy również 
uczestniczyć we Mszach Świętych, podczas których były 
poświęcone medaliki, następnie różańce, książeczki   do 
nabożeństwa oraz odnowione przyrzeczenia chrzcielne. 
Te Msze Święte pomagały naszej córce w zrozumieniu, 
że czeka ją coś naprawdę ważnego. Szczególnie wspomi-
nała Mszę Świętą, kiedy odnowione zostały przyrzecze-
nia chrzcielne. Cieszyła się, że do odnowy przyrzeczeń 
chrztu i I Komunii Świętej  będzie szła w tej samej szacie. 
Ważne było też to, że mogliśmy być na tej Mszy  Świętej 
z całą naszą rodziną. To było głębokie przeżycie duchowe 
tak naturalnie wplecione w naszą codzienność.
Uczmy się od dzieci
23 marca dzieci po raz pierwszy przystąpiły do spowie-
dzi świętej, którą poprzedziły rozmowy z rodzicami  
i rachunek sumienia. Było też spotkanie z Księdzem Pro-
boszczem. Nasza córka była spokojna do czasu, kiedy zo-
baczyła księży słuchających spowiedzi innych dzieci. Po-
wiedziała mi wtedy, że się trochę boi. Księża spowiadali 
przy ołtarzu, spowiedź trwała krótko, doceniam rozwią-
zania, które pozwalają na to, żeby dzieci nie niecierpli-
wiły się długim oczekiwaniem i chętnie przychodziły do 
kościoła. Po spowiedzi świętej córka była bardzo szczęśli-
wa, stwierdziła, że  dokonała czegoś trudnego, ale było 
warto, „żeby być tak całkiem bez grzechu”.
Nareszcie ten dzień!
Po wielu dniach przygotowań nasze dziecko bardzo cie-
szyło się, że wreszcie nadszedł ten tak przez nią wycze-
kiwany, szczególny dzień, dzień I Komunii Świętej. Oko-
ło godziny 15:20 przyszliśmy do kościoła. Dzięki jednej 
próbie wiedzieliśmy wszystko co niezbędne. Każdy znał 
swoje miejsce i wiedział jak przebiega uroczystość. Mo-
gliśmy się więc skupić na duchowej stronie tej ważnej 
chwili. Doceniam przemyślaną organizację uroczystości 
pozwalającą, żebyśmy mogli czuć się jak na uroczystej 
Mszy Świętej, nie będąc jednocześnie pod  bacznym 
okiem kamer i w świetle nie gasnących fleszy. Ksiądz 
Proboszcz poprosił bowiem, aby podczas uroczystości 
goście nie robili zdjęć i nie kręcili filmów. Zarówno film, 
jak i zdjęcia zostały zrobione przez wynajętego kamerzy-
stę i fotografa, którzy profesjonalnie, w sposób dyskretny 
i nie zakłócający powagi uroczystości bardzo dobrze wy-
konali swoją pracę. 

Podczas Mszy Świętej dzieci siedziały w ławkach 
z rodzicami, co sprawiło, że przeżywaliśmy te chwile ra-
zem. Kiedy wspomnę moją I Komunię Świętą pamiętam, 
że siedziałam w ławce z zupełnie obcymi dziewczynka-
mi, moich rodziców nawet nie widziałam, w kościele był 
okropny ścisk, gdyż do Komunii Świętej przystępowało 
wówczas ponad 100 dzieci. Mniejsza ilość dzieci nie po-
woduje presji, że wiele osób patrzy na nas, można dzię-

ki temu czuć się naturalnie i w pełni uczestniczyć we 
Mszy Świętej.

W momencie przeistoczenia dzieci były blisko oł-
tarza. To był niezapomniany widok: ołtarz otoczony 
dziećmi w białych albach. Ten moment był ważny dla 
naszej córki, pozwolił jej poczuć, że jest aktywnym 
uczestnikiem tego wydarzenia, a nie tylko dalekim ob-
serwatorem. 

Ważne było także i to, że rodzice i rodzeństwo ra-
zem z dziećmi przystąpili do Komunii Świętej. W dzi-
siejszych czasach dzieci bardzo potrzebują takich chwil, 
gdy rodzina jest razem. Doceniamy też, że nie stawia-
no nas przed trudnymi decyzjami. Jeśli ktoś nie mógł 
przystąpić do Komunii Świętej mógł uklęknąć razem 
z dzieckiem i był błogosławiony przez Księdza Probosz-
cza. Jeśli któreś z rodziców nie mogło być obecne, mógł 
je zastąpić ktoś z rodziny. Każde dziecko było otoczone 
dwojgiem dorosłych.  

Nasi goście zwrócili uwagę, że uroczystość w naszej 
parafii nastawiona była na autentyczne duchowe prze-
żywanie tego szczególnego wydarzenia, że prosta forma 
doskonale oddawała jej głęboką treść. 

Biały tydzień
W następnych dniach dzieci wraz z rodzicami brały 
udział w tzw. białym tygodniu. Podczas wieczornych 
nabożeństw modliły się, śpiewały i oczywiście spoty-
kały z Jezusem w Eucharystii. Podczas jednego z tych 
nabożeństw wraz z innymi rodzicami złożyliśmy także 
dar ołtarza w podzięce za tak piękne przygotowanie na-
szych dzieci do tej przełomowej dla ich duchowego życia 
chwili. Dzieci otrzymały także jako pamiątki komunijne 
wspaniale wydane Pismo Święte Nowego Testamentu. 

Pierwsza Komunia Święta nie jest wydarzeniem, 
którego głównymi elementami są odpowiednio szy-
kowne stroje, drogie prezenty i bogato zastawiony stół. 
Dzięki zaangażowaniu duchowemu i postawieniu Boga 
na pierwszym miejscu, ale i dzięki dobrej organizacji, 
I Komunia Święta w naszej parafii była wydarzeniem 
dobrym i radosnym, a przez to niezwykle pięknym. 
Właśnie piękno tego duchowego przeżycia chcielibyśmy 
szczególnie na koniec podkreślić. Wielki rosyjski pisarz, 
jeden z gigantów literatury światowej, Fiodor Dostojew-
ski ustami jednego ze swych bohaterów, księcia Mysz-
kina, wyraził pogląd, że: Piękno zbawi świat. Równo-
cześnie w trakcie pracy nad powieścią, w której padają 
te dość enigmatyczne słowa zapisał, że: Na świecie jest 
tylko jedna doskonale piękna postać – to Chrystus. 
Tym pięknem więc, które ma zbawić świat, jest nasz 
Zbawiciel. To właśnie na pierwsze spotkanie z Nim 
w Eucharystii przyszły nasze dzieci. 

Bogusława i Jan Wasiewiczowie rodzice Nadii
I Komunia Święta

Dzieci w ławkach razem z rodzicami 

Dzieci przy ołtarzu

Dzieci otrzymały pobłogosławione chlebki

Błogosławieństwo dzieci na rozpoczęcie Mszy Świętej

Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego 

Z ankiet na temat spotkań z rodzicami  
w małych grupach: 
Jak oceniają Państwo spotkania dla rodziców?
Dają wsparcie, byśmy sami mogli podjąć trud przygo-
towań do I Komunii Świętej; poza tym jest to dla mnie 
niesamowite doświadczenie i coś nowego; moi rodzice 
nigdy ze mną tak nie rozmawiali jak ja z córką, a to bar-
dzo zbliża.
Bardzo dobre, są dla mnie znaczące, dają mi większy 
wgląd w wiarę i obcowanie z Bogiem.
Ciekawe, pozwalają spojrzeć na nowo na wiele spraw 
związanych z wiarą.
Pomagają zrozumieć Boga, uczę się jak się modlić, po-
magają uczyć i wychowywać dzieci.
Co jest dla Państwa szczególnie cenne?
Cenne jest to, że bardzo dużo z tych spotkań może 
wynieść dorosły człowiek, mają pomóc w katechizacji 
dziecka, ale bardzo pomagają rodzicom.
Spędzam więcej czasu z dzieckiem i pogłębiam wiarę 
razem z nim.
Propozycje działań z dziećmi, zachęta do rozmowy 
na tematy, których na ogół nie poruszamy lub porusza-
my za rzadko.Fo
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NasZa paRaFIa kRoNIka

•	Na	początku	Wielkiego	Postu	rozniesiony	został	wielko-
postny list do parafian.

•	Wzięliśmy	 udział	 w	 Maratonie	 Biblijnym,	 od	 10:15	
do 16:15 czytaliśmy Pismo Święte w naszym kościele 
(5.03).

•	Ksiądz	bp	Grzegorz	Balcerek	udzielił	sakramentu	bierz-
mowania 68 młodym parafianom (7.03).

•	Ks.	 wik.	 Adam	 Pawłowski	 głosił	 rekolekcje	 dla	 mał-
żeństw (3–6.03).

•	Studenci	wzięli	udział	w	rekolekcjach	wielkopostnych,	
które głosił o. Marcin Wrzos, oblat (10–13.03).

•	W	piątek	przed	Niedzielą	Palmową	przeszliśmy	Drogę	
Krzyżową ulicami naszej parafii (22.03).

•	W	Niedzielę	Palmową	przed	Mszą	św.	o	11:00	przeszła	
uroczysta procesja z palmami. Duszpasterstwo młodzie-
ży rozprowadzało palemki (24.03).

•	Caritas	 parafialna	 zorganizowała	 świąteczną	 zbiórkę	
żywności i środków czystości. Obdarowano 165 rodzin 
(24.03).

•	Całodzienna	 wielkopostna	 spowiedź	 święta	 odbyła	 się	
w Wielki Wtorek (26.03).

•	W	Wielki	Czwartek	o	17:00	i	w	Niedzielę	Zmartwych-
wstania o 12:15 odbyła się uroczystość wczesnej Pierw-
szej Komunii Świętej 25 dzieci (28.03 i 31.03). 9 dzieci 
przyjęło Pierwszą Komunię Świętą w Niedzielę Miło-
sierdzia o 15:00 (7.04).

•	W	2.	dzień	Świąt	Wielkanocnych		składka	ze	Mszy	św.	
przeznaczona była na utrzymanie Wydziału Teologicz-
nego UAM i KUL (1.04).

•	W	Niedzielę	Miłosierdzia	po	Mszach	św.	odbywała	się	
zbiórka na dzieła miłosierdzia Caritas Archidiecezjalnej 
(7.04).

•	Po	Mszy	św.	wysłuchaliśmy	koncertu	muzyki	poważnej	
w wykonaniu uczniów szkół muzycznych (7.04).

•	W	maju	uczestniczyliśmy	w	nabożeństwach	majowych,	
codziennie o 20:30.

•	W	6.	niedzielę	wielkanocną	po	Mszach	 św.	 odbywała	
się zbiórka na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego (5.05).

•	27	 dzieci	 przyjęło	 Pierwszą	 Komunię	 Świętą	 podczas	
Mszy św. o 15:30 (11.05).

•	Ks.	Sebastian	Galuba,	odbywający	w	naszej	parafii	prak-
tykę duszpasterską otrzymał święcenia kapłańskie w Ka-
tedrze Poznańskiej (23.05) i odprawił Mszę św. w na-
szym kościele (2.06).

•	Procesja	 Bożego	 Ciała	 przeszła	 ulicami:	 Wierzbięcice,	
Żupańskiego, Różaną i Górna Wilda. Prowadził ją i roz-
ważania wygłosił ks. Jacek Połowianiuk, pracownik wa-
tykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa (30.05).

•	Uroczystą	Mszę	św.	odpustową	odprawił	ks.	Jacek	Poło-
wianiuk (31.05).

Z ostatnich tygodniDzielmy się dobrem  
– czyli o sposobie na kryzys
W czasach globalnego kryzysu ekonomicznego, społecz-
nego, a także moralnego nie jesteśmy skazani na bezna-
dziejność. Przeciwnie, możemy zmieniać świat, by był 
lepszy. Tego wymaga od nas Jezus Chrystus. 

Pamiętam jak przed laty, z inicjatywy Księdza Pro-
boszcza, powstała przy Kościele Maryi Królowej świetli-
ca środowiskowa dla uczniów szkoły podstawowej. Po-
czątkowo miejsce to było przeznaczone dla osób, które 
potrzebowały szczególnego wsparcia z powodu trudnej 
sytuacji domowej i rodzinnej. Obecnie świetlica jest 
otwarta dla dzieci z wszystkich rodzin, które chciałyby 
skorzystać z naszej oferty. Zajęcia są  nieodpłatne. Dzie-
ło istnieje dzięki wielu ludziom dobrej woli – sponsorom 
i wolontariuszom. 

W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywają się regu-
larnie od poniedziałku do piątku na terenie domu pa-
rafialnego, chociaż nie tylko, w godzinach od 15:00 do 
18:00. Staramy się w nich uwzględniać potrzeby dziec-
ka zarówno psychiczne jak i intelektualne oraz fizyczne 
i religijne. Zapewniamy opiekę i wielostronne wycho-
wanie. Organizujemy pomoc w nauce, umożliwiamy 
kontakt z przyrodą, sztuką, wprowadzamy zabawę 
i sport jako ważne formy aktywności dziecka. Wcielamy 
ducha chrześcijańskiego, dzielimy się naszą wiarą, pro-
pagujemy tradycję – zachęcamy do oparcia całego życia 
na Panu Bogu. 

Uczniowie, którzy przychodzą do nas po zajęciach 
szkolnych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami ko-
rzystają z gier stolikowych, komputerowych, wspólnych 
zabaw. Dwa razy w tygodniu pomysłowa pani Ania 
Nowak organizuje warsztaty plastyczne, które są pro-
wadzone w kierunku malarstwa oraz sztuki użytkowej. 
Spotkania w ramach oazy Dzieci Bożych prowadzi pra-
cowity ks. Adam. Jest też kurs szycia, a raczej – przy-

najmniej na razie – posługiwania się igłą i nitką. Dzie-
ci mają również pouczające zajęcia prowadzone przez 
panią psycholog. W okresie jesienno-zimowym nasi 
podopieczni mogą być uczestnikami szkółki narciarskiej 
na stoku „Malta Ski” oraz doskonalić jazdę na łyżwach 
na lodowisku „Chwiałka”. W okresie wiosennym często 
wychodzą na spacery na pobliskie place zabaw i do par-
ku oraz wyjeżdżają nad Maltę, gdzie uczestniczą w zjaz-
dach na pontonach oraz kolejką górską, mini golfie lub 
wspinaczce. Byliśmy również w kinie i na przedpremie-
rowych spektaklach w Teatrze dla Dzieci. 

Po zajęciach łatwych i przyjemnych oraz po posił-
ku, który przygotowują dwie uczynne panie Wioletta 
i Ewa, uczniowie mają obowiązek odrabiania zadań do-
mowych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi jeżeli odwiedzają 
nas wówczas wolontariusze – korepetytorzy, którzy jak 
aniołowie czuwają, aby zeszyty dzieci zapełniały się pra-
widłowymi odpowiedziami, rozwiązaniami i wylicze-
niami. Szczególne podziękowania należą się osobom, 
na które możemy liczyć w bieżącym roku szkolnym, 
paniom: Stefanii, Adriannie, Adzie, Faustynie, Mirce, 
Żanecie, Agnieszce, Edycie oraz panu Sławkowi, a także 
gimnazjalistkom Uli  i Zuzi. Nad całością zajęć w świetli-
cy czuwają i na zmianę je organizują dwie ofiarne panie 
wychowawczynie Irena i Anna. Nigdy nie odmawia nam 
pomocy zaradny pan Marian, który od czasu do czasu 
występuje w świetlicy w charakterze „złotej rączki”.

Dzieło wspiera Parafia Maryi Królowej przez Caritas 
Parafialną – tu szczególne podziękowania należy kie-
rować  do Księdza Proboszcza i pani Elżbiety oraz do 
wielu sponsorów indywidualnych i instytucji, między 
innymi do Rady Osiedla Wilda.

Może to jest sposób na kryzys? Warto zrobić coś do-
brego, bo jest to zawsze i przyjemne i pożyteczne i Panu 
Bogu miłe.  Zapraszamy do naszej świetlicy, gdzie można 
włączyć się w zorganizowaną pomoc dla dzieci i rodzin. 

Anna Kokot
dokończenie ze str. 2

zaskoczeniem była ilość zadań czekających na prakty-
kanta. Oprócz biura parafialnego była to pomoc przy 
ministrantach, młodzieży czy przygotowanie dorosłych 
do sakramentu bierzmowania.
Czy w naszej wspólnocie parafialnej jest jakaś prak-
tyka duszpasterska, którą chciałby Ksiądz zabrać ze 
sobą do nowej parafii?
Jest tu bardzo ciekawa metoda pracy duszpasterskiej, 
którą nazwałbym „listowną”. Do ludzi kieruje się róż-
nego rodzaju imienne zaproszenia – czy to na rocznicę 
Pierwszej Komunii Świętej, w związku z rozpoczęciem 
przygotowania do bierzmowania czy z okazji rocznic 
zawarcia związku małżeńskiego. To sposób, by dotrzeć 

do ludzi bezpośrednio – wiadomo, że byłoby ciężko wejść 
do każdego mieszkania, jak w czasie kolędy, a taki list 
z parafii bardzo na człowieka oddziałuje.
Ciekawią mnie słowa, które widnieją na obrazkach 
prymicyjnych, są zazwyczaj bardzo ważne dla neo-
prezbiterów – jakie wybrał Ksiądz?
Obrazek będzie zawierał przede wszystkim prośbę 
o modlitwę, a także hasło prymicyjne, moje motto, które 
dojrzewało wraz ze mną przez sześć lat kroczenia drogą 
powołania kapłańskiego, tym słowem motywowałem 
prośby o wszystkie posługi. Jest to fragment Psalmu 16: 
Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością 
przed obliczem Twoim (Dz 2, 28).

Rozmawiała: Agnieszka Misiewicz

Brak możliwości wyświetlania danych
zmarłych i ochrzczonych parafian



8

pRocEsJa BoŻEGo cIała

W Roku Wiary chcieliśmy przygotować możliwie naj-
piękniej ołtarze na procesję Bożego Ciała. Obrazy na-
malował nasz były parafianin Tomasz Bukowski, wy-
kładowca malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu.

Nawiązywały one do Ewangelii śpiewanych w czasie 
kolejnych stacji: I – ustanowienia Eucharystii w Wie-
czerniku, II – cudu rozmnożenia chleba na pustyni, III 

– spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem na dro-
dze do Emaus i IV – modlitwy Arcykapłańskiej Chrystu-
sa za Kościół. Te teksty ukazują z jednej strony dzieło 
zbawcze Pana Jezusa, z drugiej pokazują nasze pielgrzy-
mowanie przez życie razem z Chrystusem. Naszą odpo-
wiedzią na dobroć Zbawiciela niech będą słowa wypo-
wiedziane przez uczniów w Emaus: Zostań z nami! (Łk 
24, 29).

(red.)

Miesięcznik po świę co ny spra wom Pa ra fii Maryi Kró lo wej w Po zna niu. Wy daw ca: Parafia Rzym sko ka to lic ka Ma ryi Kró lo wej 
w Po zna niu. Adres redakcji: 61–546 Poznań, Rynek Wildecki 4, www.parafia–maryi–krolowej.poznan.pl Nakład: 1 600.
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