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Z encykliki  
Światło wiary
Światło wiary: tym wyrażeniem tra-
dycja Kościoła nazwała wielki dar przy-
niesiony przez Jezusa: Ja przyszedłem 

na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, 
nie pozostawał w ciemności (J 12, 46).

Chrześcijanie, świadomi, jak wielki horyzont otwie-
ra przed nimi wiara, nazywali Chrystusa prawdziwym 
słońcem. Do Marty, opłakującej śmierć brata Łazarza, 
Jezus mówi: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwie-
rzysz, ujrzysz chwałę Bożą? (J 11, 40). Kto wierzy, wi-
dzi; widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg 
drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwych-
wstałego Chrystusa (nr 1).

Zadaniem rodziców jest przekazanie dzieciom także życia duchowego – światła wiary. 
Na fotografii odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego dzieci przed I Komunią Świętą 

Wiara i rodzina
Wiara pomaga też pojąć w całej głębi i bogactwie zro-
dzenie dzieci sprawiając, że uznajemy w nim stwórczą 
miłość, która daje nam i powierza tajemnicę nowej oso-
by. Sara właśnie dzięki swej wierze stała się matką, li-
cząc na wierność Boga Jego obietnicy (por. Hbr 11, 11).

W rodzinie wiara towarzyszy wszystkim okresom ży-
cia, poczynając od dzieciństwa: dzieci uczą się pokładać 
ufność w miłości swoich rodziców. Dlatego jest ważne, 
aby rodzice dbali o wspólne praktykowanie wiary w ro-
dzinie, towarzyszyli dojrzewaniu wiary dzieci. Zwłasz-
cza młodzież przeżywająca tak skomplikowany, bogaty 
i ważny dla wiary okres życia, musi czuć bliskość i tro-
skę rodziny oraz wspólnoty kościelnej na swej drodze 
dojrzewania w wierze (nr 52 i 53).

Papież Franciszek
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NaSza paraFIa pIElgrzymKa

Maryja czeka na nas!
Chciałem się z Wami podzie-
lić moim doświadczeniem piel-
grzymkowym

3 lipca wyruszaliśmy z Czarnkowa 
na Jasną Górę. Była to moja pierw-
sza w życiu piesza pielgrzymka. Ks. 
Adam poprosił mnie, abym służył 
jako lekarz tej grupy, także czułem 
dodatkowy bagaż odpowiedzialności 
na plecach.

Na pielgrzymkowym szlaku spę-
dziliśmy 12 dni i jeden dzień w Czę-
stochowie w oczekiwaniu na czuwa-
nie w kaplicy Matki Boskiej.

Przewodnikiem grupy był nasz 
kochany duszpasterz ks. Adam 
Pawłowski. Najmłodszy uczestnik 
to Kuba – 6,5 roku, najstarszy piel-
grzym pani Krysia – 74 lata.

Na Jasną Górę wchodziło nas 110 
osób, a jeszcze więcej pojawiało się 
na całej trasie. Wysłuchaliśmy wielu 
świadectw o nawróceniu, powoła-
niu, uzdrowieniu. Uczestniczyliśmy 
w licznych konferencjach, poznawa-
liśmy drogę powołania różnych osób.

Piosenką, która okazała się na-
szym znakiem rozpoznawczym był 
utwór Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię.

Grupa 12. wchodziła jako pierw-
sza na Jasną Górę, prowadziliśmy 
czuwanie i przygotowywaliśmy Eu-
charystię i drogę krzyżową.

Można było nas posłuchać w ra-
diu Emaus, a na trasie wyróżniali-
śmy się okrzykami: Kochać, głosić, 
ewangelizować! Oficjalni chuligani 
Jezusa! Nawet placek od babuni nie 
zastąpi Ci Komunii, nawet cztery 
tony miedzi nie zastąpią Ci spowie-
dzi!

Pokonaliśmy 388 km wędrując 
od rana do wieczora. W drodze 
codziennie rozpoczynaliśmy dzień 
wspólną modlitwą i śpiewem. Na 
trasie był czas na konferencje prze-
wodnika grupy, różaniec, koronkę 

do Bożego Miłosierdzia. Nocowali-
śmy w różnych miejscach.

Jednym razem w domach wspa-
niałych ludzi gotowych nas karmić 
i gościć, innym na salach gimna-
stycznych, w remizach czy szkołach. 
Każdy nocleg był wyjątkowy i ubo-
gacający.

Chciałem Wam teraz powiedzieć 
jak niezwykle przez ten czas pielgrzy-
mowania Bóg trafiał prosto w moje 
serce. 

Jadąc na tę pielgrzymkę nie zna-
łem nikogo poza ks. Adamem. Wró-
ciłem zbudowany relacjami, bogaty 
w przyjaźnie.

Doświadczyłem działania Ducha 
Świętego, zajrzałem trochę głębiej 
w swoje serce, poznałem głód słowa 
Bożego, odkryłem bogactwo łask ja-
kie płyną z Ducha, doznałem nawró-
cenia i zostałem zewangelizowany.

Dopiero te doświadczenia pozwo-
liły mi znowu zobaczyć coś nowego, 
dowiedzieć się czegoś o sobie.

Bóg przyszedł do mnie z jasnym 
przekazem: Jestem Jego ukochanym 
synem i On ma wobec mnie plan. 
Zobaczyłem jak bardzo w pewnych 
aspektach jestem na Niego zamknię-
ty. 

Ten czas pielgrzymowania, chwile 
spędzone z Nim sam na sam, wszyst-
kie rozmowy, intencje, wysiłek, po-
konywanie własnych lęków, słabości, 
niepokoju na trasie były cudownym 

doświadczeniem miłości Boga wobec 
nas.

Codzienna Eucharystia, czuwa-
nia, adoracje, modlitwy wstawien-
nicze, mecz piłki nożnej, integracja, 
wędrowanie, śpiew, modlitwa, cisza, 
piękno świata, ożywczy deszcz, noc-
legi, tłusta gęś, Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię, uśmiech, dziura 
w chłodnicy, pęcherze, obrzęknięte 
kolana i stawy skokowe, maści, igły, 
plastry, bandaże, Tribiotic, Naproxen, 
błogosławieństwo, sandały, peleryny 
– to wszystko spotkało nas na trasie.

Za rok kolejna piesza pielgrzymka 
na Jasną Górę. Może to jest moment, 
w którym czas pożegnać się ze słabo-
ściami, wyrzec się lęku w imię Jezusa 
Chrystusa i po prostu pójść z inten-
cją, ofiarować swój wysiłek, ból, 
niedogodności za kogoś bliskiego lub 
po prostu podziękować. Matka Boża 
czeka na Ciebie! Ja byłem i bardzo 
gorąco zachęcam, żeby się wybrać. 
Przeżyłem prawdziwe rekolekcje 
w drodze :) Pamiętaj tylko zabrać 
otwarte serce. 
Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły: biegną 
bez zmęczenia, bez znużenia idą 
(Izajasz 40,31).

Tymoteusz Białkowski 
Student stomatologii 5. roku – DA Wilda

Radość pielgrzymki, radość życia z Bogiem!
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Zapraszamy wszystkich studentów 
i młodzież maturalną do parafialnego 

duszpasterstwa akademickiego!

Drodzy Parafianie!
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny
Bardzo chcemy, by dar wiary, jaki otrzymaliśmy 
na chrzcie świętym, rozwinął się i stał się w nas wia-
rą świadomą i żywą. Wiarą naszych dzieci i młodzieży, 
która będzie trwała i rosła mimo różnych pokus i trud-
ności. Wiarą rodziców, księży i katechetów, bo wiara 
przekazywana innym pogłębia wiarę tego, który się nią 
dzieli. 

Zapraszam rodziców dzieci, młodzieży katechizowa-
nej na cykl katechez, które tradycyjnie odbędą się na po-
czątku września. Poprowadzi je obok mnie s. dr Maria 
Kwiek ze Zgromadzenia Szarych Urszulanek. Będą one 
poświęcone wychowaniu dzieci i młodzieży do czystego 
przeżywania ludzkiej miłości. 

Bardzo proszę rodziców dzieci, które mają przystą-
pić do I Komunii Świętej i rodziców młodzieży przygoto-
wującej się do bierzmowania, aby aktywnie włączyli się 
w to ważne zadanie. Skuteczność przygotowania zależy 
w 10% od księży i katechetów. 90% – to zadanie rodzi-
ców. Oby nie zabrakło żadnemu dziecku owych 90%. 
Oby wszystkie dzieci otrzymały światło wiary przez 
przykład i katechezę ze strony swoich rodziców!
Msza Święta dla młodzieży
Na prośbę młodych, po konsultacjach z księżmi wi-
kariuszami, Parafialną Radą Duszpasterską, zespołem 
muzycznym i samą młodzieżą niedzielna Msza Świę-
ta z udziałem młodzieży będzie od września o 18:30. 
Msza Święta w języku łacińskim zostaje przesunięta 
na 17:00, Mszy Świętej o 15:00 nie będzie. Nieszpory 

będziemy odprawiali o 16:30. Proszę przyjąć tę zmianę 
ze zrozumieniem. Maleje liczba mieszkańców parafii i 7 
Mszy Świętych (+ w sobotę wieczorem, razem = 8) od-
powiada w pełni potrzebom naszej parafii. 
Sprawy finansowe
Przed rokiem zakończyliśmy konieczny remont dachu 
kościoła. Jakże cieszy nas wszystkich solidnie wyko-
nana praca. Obok tego, co najważniejsze – zabezpie-
czenia wnętrza kościoła przed deszczem, dach stał się 
prawdziwą ozdobą naszej świątyni. Koszt tych prac 
wyniósł ponad 380 000 zł. Nie otrzymaliśmy na ten 
cel żadnych dotacji z zewnątrz, owszem, była znaczna 
wpłata od ofiarodawcy, który chce pozostać anonimowy 
(100 000 zł). Całą kwotę udało się nam zebrać w cza-
sie składek w drugie niedziele miesiąca i w czasie kolę-
dy. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy ofiarami 
wspierali i wspierają nasz kościół. 

Jakie stoją przed nami następne zadania? Konieczny 
jest remont zakrystii, wymiana zniszczonych przez lata 
mebli. Takie polecenie otrzymaliśmy już w czasie wizy-
tacji biskupiej przed przeszło dwoma laty. 

Na prośbę Parafian chcemy umieścić w naszym ko-
ściele wizerunek bł. Jana Pawła II, którego kanonizacją 
będziemy się już wkrótce radowali. Więcej na ten temat 
piszę na str. 8 tego numeru Maryjnej Wspólnoty. 

Będziemy na te cele zbierali ofiary. Będę informował 
na bieżąco Parafian o tych wydatkach i postępie prac. 

Niech dobry Bóg wspiera błogosławieństwem naszą 
wspólnotę. 

Rodzicom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży ży-
czę owocnego nowego roku nauki. 

Ksiądz Proboszcz

Spotkania katechetyczne  
dla rodziców

dzieci przedszkolnych, zerówek i klas 1.
poniedziałek 9 września

dzieci klas  3., 4., 5., 6.
środa 11 września

młodzieży gimnazjów i szkół średnich
czwartek 12 września

Dla rodziców dzieci przed I Komunią Świętą
klas 2. wtorek 3 września
klas 3. wtorek 10 września

Wszystkie spotkania będą  
w kościele o  19:30

Warto przyjść, zapraszamy!Czy wiemy czego potrzebują nasze dzieci?  
Półkolonie parafialne, Muzeum Narodowe w Poznaniu, lipiec 2013
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spotkanie młodych świata z ojcem świętym franciszkiem

W dniach od 9 lipca do 4 sierpnia 
czworo młodych z naszej parafii 
wraz z ks. Marcinem Ćmilem 
uczestniczyło w XXVIII obcho-
dach Światowych Dni Młodzieży 
odbywających się w Rio de Jane-
iro. Oto ich relacje

Byliśmy w Rio!
Po około 30-godzinnej podróży sa-
molotem, z dwiema przesiadkami 
dotarliśmy do naszego pierwszego 
punktu pielgrzymki, miasta połu-
dniowej Brazylii – Curitiba. Stamtąd 
udaliśmy się na przedłużony Tydzień 
Misyjny do Itaiópolis, gdzie spędzili-
śmy kolejne cztery dni. Mieszkając 
u miejscowej Polonii, w której język 
polski przekazywany jest z pokolenia 
na pokolenie umacnialiśmy ich i sie-
bie w wierze. Biorąc do serca słowa 
hymnu tegorocznych Dni Młodzieży 
chcieliśmy być misjonarzami także 
w formie materialnej, wspierając 
dopiero co otwartą miejscową szkołę 
polonijną książkami przywiezionymi 
z Polski. Odmawiając wspólnie co-
dziennie Liturgię Godzin, uczestni-
cząc w Eucharystii w języku polskim 
i dzieląc się wiadomościami o naszej 
ojczyźnie radowaliśmy ich serca. 
Modlitwa była przeplatana różnymi 
zabawami z miejscową ludnością, 
które zgodnie ze słowami św. Pawła: 
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie, prowadziły nas ku 
Panu Bogu.

Dalszy ciąg Tygodnia Misyjnego 
spędziliśmy w Joinville, mieście 
atmosferą i liczbą mieszkańców 
zbliżonym do Poznania. Mimo 
tego, że mentalność Brazylijczyków 
znacznie różni się od polskiej czu-
liśmy, że tworzymy jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół – 
nawzajem siebie ubogacając. 

Posłani przez miejscowego Bisku-
pa wyruszyliśmy w drogę do punktu 
kulminacyjnego naszej pielgrzym-
ki – Rio de Janeiro – na spotkanie 

z Ojcem Świętym. Z innymi pielgrzy-
mami zamieszkaliśmy w miejscowej 
szkole, w której jeszcze bardziej 
umocniliśmy naszą wspólnotę. Przez 
pierwsze trzy przedpołudnia uczest-
niczyliśmy w katechezach głoszonych 
przez biskupa Andrzeja Czaję, bisku-
pa Henryka Tomasika i kardynała Ka-
zimierza Nycza. Rozważając pojęcie 
„nowej ewangelizacji”, zastanawia-
liśmy się nad tym jak mamy postę-
pować, by Kościół był młody i żywy, 
a my sami prawdziwymi świadkami 
Chrystusa. 

Wszystkie spotkania z Papieżem 
miały miejsce na najbardziej znanej 
plaży świata – Copacabanie. Ha-
słem tegorocznych Światowych Dni 
Młodzieży były słowa zaczerpnięte 
z Ewangelii według św. Mateusza: 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody 
(28,19), o czym przypominał nam Pa-
pież Franciszek podczas wszystkich 
spotkań. Nawiązując do przewrotu 
kopernikańskiego pierwszego dnia 
apelował byśmy w centrum swego ży-
cia postawili Pana Boga, a nie własne 
ego. Po drodze krzyżowej w sercach 
milionów młodych rozbrzmiewało 
pytanie Papieża o to, co bierzemy 
z krzyża Chrystusa i co sami na nim 
pozostawiamy. Najważniejszym mo-
mentem ŚDM było nocne czuwanie 
i poranna Msza Święta rozesłania. 
Młodzież całego świata, adorująca 
Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie zjednoczyła się wychwala-
jąc Go śpiewem i tańcem podczas 
nocnego czuwania. Spanie pod 
gołym niebem, wśród około trzech 
milionów młodych robiło niesamo-
wite wrażenie i dawało poczucie 
jedności, mimo różnic kulturowych 
i językowych. Podczas porannej Mszy 
Świętej Papież w wygłoszonej homi-
lii powiedział, byśmy nie odcinali 
dopływu tlenu płomieniowi naszej 
wiary przez zamykanie się w małych 
grupkach i wspólnotach, mobilizując 
nas do głoszenia Chrystusa wszędzie 
i wszystkim. Godzinę później ogłosił, 
że kolejne Światowe Dni Młodzieży 

odbędą się w Krakowie. Wybór pol-
skiego miasta ucieszył nie tylko nas, 
ale wzbudził niezwykle pozytywne 
emocje wśród pielgrzymów całego 
świata. 

Po uroczystościach na plaży Copa-
cabanie zdobyliśmy górę Corcovado, 
na której znajduje się sławetna figura 
Chrystusa Zbawiciela. Uczestniczyli-
śmy we Mszy Świętej wspólnotowej 
w kapliczce pod stopami figury 
Chrystusa. Naszą pielgrzymkę zakoń-
czyliśmy w Sao Paulo, gdzie miesz-
kaliśmy z klerykami w seminarium, 
zwiedzając miasto zbudowane przez 
jezuitów. Nasz wyjazd podsumowali-
śmy dniem skupienia, jego tematem 
była wiara w ujęciu encykliki Ojca 
Świętego Franciszka Lumen fidei. 

Nasza wildecka piątka po raz 
pierwszy uczestniczyła w Świa-
towych Dniach Młodzieży. Było 
to dla nas wspaniałe przeżycie, 
które na długo pozostanie w na-
szych sercach. Wszystkich młodych 
duchem zachęcamy do czynnego 
zaangażowania się w przygotowania 
dni diecezjalnych i udziału w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Krakowie 
w 2016 r.

ks. Marcin Ćmil, Dawid,  
Martyna, Marcin, Marta

Nie bać się tego, 
co Bóg proponuje!
Po raz pierwszy w swoim życiu 
uczestniczyłem w Światowych 
Dniach Młodzieży. Wyjazd na drugi 
koniec świata, do kraju dla większo-
ści Polaków egzotycznego i uważa-
nego za niebezpieczny, wiązał się 
z wieloma obawami. Jednak od sa-
mego początku, gdy dowiedziałem się 
że jadę do Brazylii byłem przekonany, 
że mój wyjazd nie jest dziełem przy-
padku, lecz konkretnym działaniem 
Ducha Świętego. 

Po przeżyciu 28 dni we wspa-
niałej wspólnocie młodego Kościoła, 
bez wątpienia mogę powiedzieć, 
że to wydarzenie mocno przemie-

niło i jeszcze przemieni moje życie 
– zarówno fizyczne, jak i duchowe. 
Wierzę, że obcowanie z wierzącymi 
młodymi ludźmi, mającymi podobne 
poglądy i rozterki, wspólne zabawy, 
gry, czy też rozmowy na poważne 
i pozornie błahe tematy, są w nas 
podłożem do wzrostu nowych, peł-
nych ducha przyjaźni między nami 
i Panem Bogiem.

Moment, który najbardziej mi 
zapadł w pamięci to pierwszy dzień 
ŚDM w Rio de Janeiro. Po przejeź-
dzie Papieża otwarte zostały bramki 
i mogliśmy dostać się na plażę Copa-
cabana – centralne miejsce obcho-
dów ŚDM. W niemożliwej do opisa-
nia słowami radości biegliśmy wraz 
z setkami tysięcy młodych całego 
świata w stronę ołtarza, na który miał 
dotrzeć Papież Franciszek. Krzycząc, 
śmiejąc się i śpiewając, trzymając się 
za ręce, przebiegliśmy kilka kilome-
trów po najpiękniejszej plaży świata, 
docierając około 300 metrów od ołta-
rza. W czasie przemówienia Papieża 
Franciszka, którego widzieliśmy 
przed nami, ujrzeliśmy za swoimi 
plecami figurę Chrystusa na wzgó-
rzu Corcovado, obejmującego nas 
swą miłością. Na samo zakończenie 
spotkania z Papieżem, śpiewając 
z milionami młodych piosenkę Jesus 
Christ, You are my life nad brzegiem 
oceanu, pozwoliliśmy falom zmoczyć 
nasze ubrania i nas samych. Wymie-
niając w tym czasie uściski ze spotka-
nymi osobami, robiąc sobie wspólne 
zdjęcia, cieszyliśmy się ze swojej 
obecności. Aż niemożliwe w tym 
momencie do wyobrażenia było dla 
mnie to, że Chrystus szykuje dla nas 
jeszcze więcej cudownych przeżyć, 
a w niebie będzie jeszcze piękniej.

To tylko jedno z wydarzeń, które 
pragnąłem opisać, cała pielgrzymka 
była przepełniona wydarzeniami 
pełnymi ducha i radości. Upewniła 
mnie też w jednym – nie należy się 
bać tego, co Pan Bóg nam proponuje, 
nawet jeśli chce byśmy znaleźli się 
na drugim końcu świata.

Marcin Michalak

Ojciec Święty Franciszek wśród młodzieży

Biskupi i kapłani przy ołtarzu papieskim
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Młodzież z Poznania na plaży Copacabana
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Dnia 29 lipca 2013 zasnął w Bogu, w 91. roku życia 

śp. ks. kanonik Jerzy Smoliński 
ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 

W latach 1960 – 1972 był rektorem naszego kościoła. Taki tytuł 
przysługiwał zarządcom naszego kościoła do czasu utworzenia w 1993 
roku samodzielnej parafii Maryi Królowej. Kapłan wielkiej gorliwości, 
kochany przez wielu naszych starszych parafian. Ceniony duszpasterz, 
świetny organizator, człowiek dużej osobistej kultury.

Niech pozostanie w naszej pomięci modlitewnej!

 ks. prob. Marcin Węcławski

powołania KrONIKa

Z ostatnich tygodni

Moje szczęście
Po raz pierwszy na łamach Ma-
ryjnej Wspólnoty rozmawiamy 
z siostrą zakonną pochodzącą 
z naszej parafii. Prosimy więc 
o kilka słów.
S. Kinga Łysów: Mieszkam na Wil-
dzie od drugiego roku życia. Wildę 
i parafię przy Rynku bardzo ko-
cham. Tutaj zaczęła się moja droga 
wiary i powołania. Ukończyłam 
Szkołę przy ul. Różanej, LO Nr VIII, 
a przed trzema laty studia z socjolo-
gii na UAM. Po studiach wstąpiłam 
do zakonu.
Nie myślała Siostra o mężu, dzie-
ciach, rodzinie?
Tak, to pytanie zadaje sobie chy-
ba każda siostra. Pomimo tego, 
że chciałabym mieć  męża, dzieci, 
rodzinę – doświadczam tego, że Bóg 
jest moim większym pragnieniem. 
Serce bardziej ciągnie do Boga.
To nie przez zawód miłosny?
Spotkałam na przystanku starsze-
go pana, który żalił się nade mną. 
Stwierdził, że jestem jeszcze taka 
młoda, że na pewno znajdę sobie 
męża, zakocham się i założę rodzi-
nę. Odpowiedziałam mu, że za ty-
dzień składam śluby zakonne. 

Ludzie nie potrafią zrozumieć 
takiego wyboru. Odbierają życie 

zakonne jako sprzeciw wobec 
tradycyjnego stylu życia. Oce-
niają to jako coś nienaturalnego. 
Jeśli Pan Bóg daje łaskę – można 
to podjąć. Można – jeśli On daje 
siły. Ufam, że dalej będzie mnie 
wspierać.
Skąd pewność, że Siostra do-
brze wybrała?
Gdy byłam w gimnazjum moja 
przyjaciółka, Paulina, zabierała 
mnie na rekolekcje do sióstr sza-
rytek. Pamiętam, że zazdrości-
łam siostrom, że mogą tak blisko 
Pana Jezusa żyć. Czułam jednak, 
że to nie moje miejsce; że nie 
będę szarytką. Po I roku studiów 

sama chciałam pojechać gdzieś na re-
kolekcje. W piśmie Miłujcie się zna-
lazłam ogłoszenie sióstr Misjonarek 
Chrystusa Króla. Zwróciłam uwagę 
na charyzmat tego zgromadzenia: 
opieka nad polskimi emigrantami; 
troska o ich rozwój duchowy i kul-
turalny. Bardzo mnie zaciekawiła ta 
forma pracy zakonnej. Pojechałam 
więc do sióstr na rekolekcje. Gdy 
tylko weszłam tam do kaplicy – po-
czułam, jakby to był mój dom, moje 
miejsce. Czułam, że to jest coś, co 
Bóg dla mnie przygotował. To było 
niezwykłe przeżycie. Później myśla-
łam, że to mi się wydaje. Przecież ni-
gdy nie chciałam być siostrą zakon-

Siostra Kinga w dniu pierwszych ślu-
bów zakonnych 30.06.2013. Na welonie 

zakonnym zielony wianek, symbol 
dziewictwa ofiarowanego Bogu
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ną; dopiero co rozpoczęłam studia.
Na zakończenie rekolekcji dosta-

łam od sióstr zakładkę z cytatem: 
Niech ci się nie wydaje nieosiągalne 
to, co jest tylko odległe! Przyjęłam te 
słowa jako odpowiedź Boga na moje 
wątpliwości. Chciałam od razu prze-
rwać studia i wstąpić do zakonu. 
Siostry doradziły mi, żebym studia 
ukończyła. Że to ważne, aby ukoń-
czyć to, co się rozpoczęło. Jeśli moje 
powołanie jest prawdziwe – Bóg da-
lej będzie mi to pokazywać. Tak też 
było.
Czy rodzice Siostry spodziewali 
się takiego wyboru drogi życio-
wej córki? 
To było dla nich bardzo trudne. Roz-
mawialiśmy dużo na ten temat. Dziś 
jestem im bardzo wdzięczna. Przez 
trzy lata, które jestem w zakonie ro-
dzice wspierają mnie bardzo, choć 
mój wybór z pewnością nie jest ich 
marzeniem. Jestem im wdzięczna, 
że chcieli się zgodzić, zaakceptować 
to, co wybrałam jako moje szczęście. 
Z pewnością jednak żałują, że nie 
doczekają się wnuków.
Jeśli będę pracować z dziećmi w ja-
kimś przedszkolu, czy świetlicy,  
to moi rodzice będą mieli bardzo 
dużo „wnuków”.

Rozmawiała: Katarzyna Deskur

•	 Po niedzielnych Mszach św. odbywała się dodatkowa 
zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej (2.06).

•	 Koło Misyjne zorganizowało zbiórkę i przekazało 
na misje używane okulary, stare telefony komórkowe 
i środki opatrunkowe (26.05 i 16.06).

•	 Dzieci, które ukończyły 1. rok życia otrzymały 
specjalne błogosławieństwo po Mszy św. o 11:00 
(30.06).

•	 Czworo naszych młodych parafian wraz z ks. Marci-
nem Ćmilem uczestniczyło w ŚDM w Rio de Janeiro, 
w Brazylii (9.07 – 4.08).

•	 Ministranci, dzieci z chórku parafialnego i młodzież 
brali udział w wakacyjnych wyjazdach (lipiec, sier-
pień).

•	 Z okazji dnia św. Krzysztofa święcone były samocho-
dy, rowery i motocykle. Homilie głosili misjonarze 
oblaci (28.07).

•	 Braliśmy udział w nabożeństwach fatimskich (13.06, 
13.07, 13.08).

•	 W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny  w czasie Mszy św. święcono zioła i kwiaty. 
Przygotowano 1 100 bukiecików (15.08).

•	 Homilie podczas Mszy św. głosił ks. Andrzej 
Herkt, proboszcz parafii św. Ojca Pio w Poznaniu. 
Po Mszach św. odbywała się zbiórka na budowę ko-
ścioła pw. św. Ojca Pio (18.08).

•	 W akcji parafialnych półkolonii w 3 dwutygodnio-
wych turnusach uczestniczyło ok. 170 dzieci ze szkół 
podstawowych (1.07 – 9.08).

Miesięcznik poświęcony sprawom 
Parafii Maryi Królowej w Poznaniu. 

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. 
Redakcja: Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Michael Mazu-
rek (opracowanie graficzne), Agnieszka Misiewicz, Magdalena 
Młynarz, Anna Stępniak, ks. Marcin Węcławski (red. naczelny), 
Małgorzata Wołyńska. Adres redakcji: 61–546 Poznań, ul. Rynek 
Wildecki 4, Biuro Parafialne, www.parafia–maryi–krolowej.poznan.
pl. Nakład: 2 400. Pismo nie ma ceny. Redakcja i współpracownicy 
pracują społecznie. Koszty druku pokrywamy ze złożonych ofiar. 
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów. 
Redaktorzy pisma należą do Stowarzyszenia Prasy Katolickiej.

Poradnia Rodzinna
dla małżeństw i rodzin w trudnej sytuacji duchowej

przyjmuje w każdą środę od 19:15 do 20:15
na parterze domu parafialnego

Niedzielne Msze Święte w naszym kościele
18:30, 8:00, 9:30, 11:00 (dla dzieci), 12:15, 

17:00 (w j. łacińskim w dawnym rycie), 
18:30 (dla młodzieży), 21:00

Biuro parafialne
czynne od poniedziałku do piątku 9 – 11; 16 – 18

tel. 61-833-15-90; parmwild@archpoznan.pl

Brak możliwości wyświetlania danych
zmarłych i ochrzczonych parafian
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Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 
Prosimy o wsparcie! 

Obraz Jana Pawła II
Niech na tym miejscu spocznie teraz błogosła-
wieństwo Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej 
Jedynego (Jan Paweł II, Łęgi Dębińskie 20.06.1983)

30 września poznamy datę kanonizacji bł. Jana Pawła 
II, naszego najwybitniejszego Rodaka. Od beatyfikacji, 
od przeszło dwóch lat, liczni parafianie zwracali się 
z prośbą o umieszczenie w naszym kościele obrazu tego 
umiłowanego Świętego. Po konsultacjach z kompetent-
nymi osobami podjęliśmy w tej sprawie następujące de-
cyzje:

Obraz bł. Jana Pawła zostanie umieszczony obok 
ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Będzie to profil 

nasz kościÓł

Tak będzie wyglądał boczny ołtarz. Koncepcja Tomasza 
Bukowskiego, projekt Michała Ankiersztajna

Papieża, ze złożonymi rękami, zwróconego ku Matce 
Bożej. O jego wykonanie poprosiłem Tomasza Bukow-
skiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ob-
raz będzie namalowany farbami olejnymi na płótnie ma-
larskim naciągniętym na deskę.

Obraz zostanie umieszczony pod obrazem Miłosier-
dzia Bożego. Zostanie zbudowane obramowanie, które 
nawiązywać będzie stylem do wnętrza kościoła – balko-
nów i boazerii prezbiterium. W środkowym polu umie-
ścimy ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, w lewym 
(patrząc od strony wiernych) portret bł. Jana Pawła, 
w prawym herb biskupa, kardynała i papieża Jana Paw-
ła – krzyż z literą M i słowa Totus Tuus – Cały Twój, 
Maryjo! Nad herbem zostaną umieszczone w specjalnej 
kasecie relikwie Jana Pawła. Całość będzie podniesio-
na, tak by można było nawet z głębi kościoła patrzeć 
na Matkę Bożą i postać Jana Pawła. Obecnie, zwłaszcza 
kiedy wierni stoją w ławkach, ikona Maryi jest przy-
słonięta. Będzie to niezwykle wymowne – wizerunek 
Apostoła Miłosierdzia Bożego, Papieża zmarłego, be-
atyfikowanego i najprawdopodobniej kanonizowanego 
w uroczystość Bożego Miłosierdzia, umieszczony pod 
takim właśnie obrazem.

Otrzymaliśmy relikwie Jana Pawła II – są to reli-
kwie drugiej klasy, nie pochodzą z ciała Błogosławio-
nego. Stanowi je fragment Jego sutanny, z widocznymi 
śladami używania, potu. Relikwie ofiarowała Grażyna 
Grobelna. Są dokumenty potwierdzające ich autentycz-
ność. Relikwie będą umieszczone nad herbem papie-
skim w prawym polu, w specjalnej metalowej kasecie 
za pancerną szybką. 

Koszty: projekt –  3 500 zł, prace stolarskie – ok. 
12 500 zł, namalowanie obrazu – 2 000 zł, kaseta na re-
likwie – ok. 2 000 zł. Całość, z pracami montażowymi 
wyniesie ok. 20 000 zł. Będziemy na ten cel zbierali 
ofiary, o czym będę informował Parafian.

Mamy szczególny powód by uczcić błogosławione-
go, a wkrótce świętego Jana Pawła II. 20 czerwca 1983 
roku sprawował na terenie naszej parafii Mszę Świętą, 
jedyną papieską w Poznaniu. Spod krzyża na Łęgach Dę-
bińskich błogosławił naszą parafię, nasze miasto, Wiel-
kopolskę. Niech wstawia się za nami u Boga. Niech wy-
prosi naszej parafii żywą wiarę, a modlącym się przed 
Jego wizerunkiem wiele łask z nieba.

ks. prob. Marcin Węcławski
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