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Drodzy Parafianie!
W 1991 roku św. Jan Paweł II przebywał w Pol-
sce z czwartą pielgrzymką ewangelizacyjną. 
Jego homilie były katechezą do 10 Bożych 
przykazań. Chciałbym przypomnieć słowa 
św. Jana Pawła II wypowiedziane wówczas  
w Kielcach. Kazanie dotyczyło przyka-
zania: Czcij ojca i matkę swoją! Papież 
powiedział: Słowa czwartego przykaza-
nia są skierowane do dzieci, do synów 
i córek. Mówią: „czcij ojca i matkę”. Z rów-
ną siłą jednak odnoszą się do rodziców: 
„pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał 
na tę cześć”. Bądź godny imienia ojca! 
Bądź godna imienia matki! I dalej wołał: 
Zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie 
podchodzicie do tych spraw (małżeństwa, 
wychowywania dzieci, poszanowania życia 
poczętego). Łatwo jest zniszczyć, trudno – 
odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba 
intensywnie odbudowywać! Nie można da-
lej lekkomyślnie niszczyć. 

Minęły od tamtego kazania 23 lata. 
Sytuacja w dziedzinie wychowania coraz 
bardziej się pogarsza. Pod płaszczykiem 
tolerancji, równości,  nowoczesności i eu-
ropejskości narzuca się nam programy 
wychowania, które nie budują dobra, co 
gorsza szerzą zło. Mówił św. Jan Paweł II: 
Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, któ-
rzy za tę moralność małżeńską, rodzinną, 
mają odpowiedzialność – tych wszystkich; 
czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie 
rodziny na dalsze zniszczenie?

Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo 
to jest wolność, która zniewala. Nie można stwarzać fik-
cji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a wła-
ściwie go zniewala i znieprawia.  

Czy mamy się załamać i tylko narzekać? Nie może-
my się poddać. Co możemy zrobić? Wszystkich proszę, 
by się modlili za nasze dzieci zwłaszcza do Maryi, Matki 
Bożej Niepokalanej i ich Aniołów Stróżów. Proszę, by-
śmy nie byli winni zgorszenia wobec dzieci i młodzie-

ży. Takim zgorszeniem jest także używanie wulgarnych 
słów. Proszę, byśmy nie byli naiwni i łatwowierni w ko-
rzystaniu z telewizji, internetu i gazet.

Rodziców i nauczycieli zapraszam na spotkania kate-
chetyczne do naszego kościoła. Będziemy mówili o waż-
nych sprawach wychowawczych. 

Pozdrawiam wszystkich Parafian, szczególnie cho-
rych i zwłaszcza ich o modlitwę w intencji dzieci i mło-
dzieży proszę.

Ksiądz Proboszcz

Nasze dzieci pójdą tam, gdzie je poprowadzimy
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NASZA PARAFIA

dzieci z przedszkoli, zerówek, klas 1. i 2. 
w poniedziałek 8 września 

Jaka jest atmosfera naszego domu?
Niewiele zależy od nas wielka polityka, gospodarka 

i świat mediów, ale atmosferę naszej rodziny my 
tworzymy. Czy sprzyja ona naszym dzieciom, 

jak ją poprawić, jak kształtować?

dzieci klas 3., 4., 5. i 6. 
we wtorek 9 września 

Jak kochać dziecko, by je nie krzywdzić?
Kochamy nasze dzieci, ale można źle pojmować dobro 

dziecka, zamiast mu pomagać – szkodzić. 

Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza,
odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała (Ezechiel 36,26)

Spotkania Katechetyczne
dla tych, którym na sercu leży dobre wychowanie własnego dziecka

zapraszamy rodziców

Na co zwrócić uwagę w naszej miłości do dzieci? 
Jak je prawdziwie kochać?

młodzieży gimnazjów i szkół średnich
w środę 10 września 

Stawać się wiernym przyjacielem syna, córki!
U progu dorosłości, usamodzielniania się nasze dzieci 

potrzebują jeszcze bardziej naszej przyjaźni. 
Ma być ona inna niż w dzieciństwie. Jaka? 

dzieci przed I Komunią Świętą
we wtorek 2 września o 8:30 

lub w środę 3 września o 19:30

Wszystkie spotkania będą w kościele o 19:30. Warto przyjść!

Nie bądźcie obojętni!
Rozmowa z Natalią Klamycką z Fundacji Prawo 
do życia.
 
Zbierała pani podpisy pod obywatelską inicjatywą 
ustawodawczą „Stop pedofilii”, również zbierano je 
w naszej parafii. Jaki jest jej cel?
Celem inicjatywy jest ochrona dzieci przed demoraliza-
cją na lekcjach edukacji seksualnej, które mają być wpro-
wadzone do szkół. Chcemy, by w kodeksie karnym był 
zapis, że ten kto publicznie pochwala podejmowanie 
czynności seksualnych przez osoby poniżej 15. roku życia 
miałby ponieść karę do 2 lat więzienia. Naszym zdaniem 
dzieci odarte ze wstydu będą jeszcze bardziej narażone 
na działania pedofilów i na życiowe dramaty. Jesteśmy 
zaniepokojeni tym, że już teraz w polskich szkołach są 
grupy edukatorów seksualnych, którzy propagują anty-
koncepcję, głoszą, że masturbacja jest dobra, w prakty-
ce uczą życia bez zahamowań i bez odpowiedzialności. 
Dzieci i nastolatkowie dowiadują się, że podejmowanie 
współżycia w ich wieku jest czymś bardzo naturalnym, 
że jest ciekawe i dobre. Grupy związane ze środowiskiem 
homoseksualnym chcą na tych lekcjach zaznajamiać dzie-
ci z różnymi orientacjami seksualnymi ukazywanymi jako 
atrakcyjna forma życia.  

Kto wyszedł z taką inicjatywą? Kiedy były zbierane 
podpisy i ile ich zebrano? 
To inicjatywa Fundacji Prawo do życia, w której działam. 
Zajmuje się ona obroną życia poczętego, uświadamianiem 
ludziom, że aborcja jest zabójstwem człowieka. Podpisy 
zbierane były od 2 kwietnia do 2 lipca tego roku. W waszej 
parafii – 22 czerwca. W całej Polsce zebrano ok. 250 tys. 
podpisów, w parafii Maryi Królowej 480. Zostały już złożo-
ne w Sejmie i projekt będzie rozpatrywany we wrześniu.

Czym różni się lekcja wychowania do życia w rodzi-
nie od tego przedmiotu, który ma być wprowadzony, 
a więc od lekcji wychowania seksualnego?
Lekcje wychowania do życia w rodzinie nie demoralizu-
ją dzieci i młodzieży. Uczą i wychowują do wzajemnego 
szacunku, funkcjonowania człowieka w rodzinie, ukazują 
czym jest prawdziwa miłość. Nie ma na nich praktyczno-
-technicznych informacji, np. w jakich pozycjach odbywać 
stosunek seksualny i nie ma pochwały homoseksualizmu, 
co jest propozycją nowych programów. Wokół nas jest tyle 
agresywnej erotyki: w reklamach, w internecie i telewi-
zji. Szkoła nie powinna się do tego przyłączać. Twórzmy 
wokół siebie kulturę czystości i wstydu, które z natury są 
czymś dobrym.  

Rozmawiała: Ewa Schramm
Więcej na: www.stopaborcji.pl  www.stoppedofilii.pl

→

→
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Religia w szkole?
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowa-
dza do Niego z powrotem. 
Przed rokiem, podczas ostatnich Światowych Dni Młodzie-
ży papież Franciszek powiedział do młodych, by pamiętali 
o tym, że są polem wiary – atletami Chrystusa i budowni-
czymi piękniejszego świata. Na tym polu codziennie toczy 
się walka o nasze życie wieczne. 

Pierwsze dni września to dla wielu młodych nowa 
szkoła, nowe twarze, nowe znajomości. Często w tych 
okolicznościach młodzi są wystawiani na pokusę wyrze-
czenia się Chrystusa. Obecny świat, który neguje Boga 
i potrzebę bycia w Kościele zachęca nas byśmy o naszym 
Zbawicielu zapomnieli lub wyprosili Go z niektórych stref 
życia społecznego. Najprostszy przykład? Edukacja, a kon-
kretniej uczęszczanie na lekcje religii.

Powodów, dla których młodzi chcą zrezygnować z 
uczestnictwa w lekcjach religii jest wiele – zaczynając 
od wiary ucznia, na poziomie katechezy kończąc. Sam 
kiedyś również chciałem zrezygnować z uczestnictwa 
w tych zajęciach, lecz dzięki moim rodzicom, pozostałem 
uczniem uczęszczającym na katechezę, z czego się bardzo 
cieszę – poznałem dzięki temu księdza, który był świad-
kiem Chrystusa i nie bał się pytań młodych licealistów – 
zarówno tych zadeklarowanych jako ateiści, wątpiących 
i ugruntowanych w wierze. Niektóre z tych lekcji obudzi-
ły we mnie na nowo pragnienie spotkania żywego Boga, 
stąd zachęcam by się nie poddawać.

Zróbcie raban!
Do tego zachęcał młodych papież zeszłego lata podczas 
spotkania w Brazylii. Jest to jednak wezwanie do wszyst-
kich wiernych Kościoła – uczniów, ich rodziców i ich 
nauczycieli. Co to ma wspólnego z katechezą w szkole? 
Bardzo wiele. Denerwuje cię to, że religia to dla ciebie 
stracone 90 minut w ciągu tygodnia? Zastanów się nad 
tym dlaczego naprawdę chcesz się wypisać. Większość tak 
robi, chciałbym mieć mniej obowiązków, religia to i tak 
ostatnia lekcja? Może uważasz, że wynika to ze słabej 
pracy katechety? Zrób raban! Nie zrobisz go jednak, jeśli 
znikniesz bez słowa, wręczając nauczycielowi tylko pa-
pier. Podejdź do katechety lub proboszcza, który odpowia-
da za daną szkołę i opowiedz, co utrudnia ci uczestnictwo 
w tych lekcjach. Masz prawo do pytań i wątpliwości, ale 
masz też obowiązek zadawać je, zachowując klasę. Zada-
jąc je nic nie tracisz, a dobra i mądra dyskusja jest budująca 
zawsze dla dwóch stron. 

Miejcie odwagę iść pod prąd!
Jako rodzice i chrzestni, przynosząc dziecko do chrztu 

zobowiązujemy się, że wychowamy je w wierze katolic-
kiej. Prawo kanoniczne zobowiązuje katolików do uczest-
nictwa w lekcjach religii – brak uniemożliwia udział 
w sakramentach. Jednak nie o prawo tu chodzi. Rodzic, 
sprzeciwiając się dziecku, które nie chce brać udziału w 
katechezie spotka się ze sprzeciwem. Ryzykuje pozor-
nie dobre relacje i nie mający nic wspólnego ze święto-
ścią „święty spokój”. Chce on jednak dobra dla swojego 
dziecka, stąd jego „nie” wynika z miłości, a nie przymusu. 
Jednak później zyskuje w oczach swoich dzieci autorytet, 
świadomość tego, że jego ojciec, czy matka traktują Boga 
i nauczanie Kościoła serio. Bardzo ważne, by w takiej sy-
tuacji rozmawiać spokojnie z dzieckiem i przedstawiać mu 
racje, dla których warto uczestniczyć w katechezie. Może 
warto też samemu zastanowić się, na ile poważnie jako ro-
dzice podchodzimy do religii w szkole, czy zależy nam tak 
samo na ocenach dziecka jak w przypadku innych przed-
miotów? Czy zależy nam tak samo na poziomie nauczania 
religii jak w przypadku fizyki czy polskiego? Jest na szczę-
ście wielu rodziców, których troska o wiedzę religijną ich 
dzieci naprawdę przejmuje – im ich więcej, tym lepiej.

Idźcie bez obawy, aby służyć.
Praca katechety nie jest łatwa, niejeden nauczyciel czuje 
bezsens i brak owoców swojej pracy. Nie wolno się jed-
nak zniechęcać, lecz szukać ciągle nowych sposobów do-
tarcia do młodego człowieka. Drogi katecheto, nie bój się 
zmierzyć z uczniami, poświęcić im kolejnych godzin – kto 
ewangelizuje, ten jest ewangelizowany – kolejne słowa 
obecnego papieża. Przypomina on także o tym, że Jezus 
powiedział: Idźcie –  nie idź. Może warto poprosić innych 
młodych by poprowadzili jakąś lekcję, zaprosić studentów 
działających w różnych wspólnotach albo zapytać jak oni 
radziliby dotrzeć do tych, którym z Kościołem nie po dro-
dze. Najważniejsze – bądźmy w tym wszystkim sobą, 
świadcząc radośnie o nadziei naszej wiary.

Jezus mówi jasno: Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w nie-
bie (Mt 10,33). Nie możemy zapomnieć o tym, że świa-
dome życie chrześcijańskie musi opierać się na solidnych 
fundamentach wiedzy teologicznej. Mało wiedzy oddala 
od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem! 
Stąd mimo głosów, że lekcje religii mogłyby być trakto-
wane ulgowo dbajmy wszyscy o to, by ocena z religii od-
zwierciedlała faktyczną wiedzę (nie wiarę), adekwatną do 
wieku. By uczeń legitymujący się świadectwem dojrzało-
ści, był także człowiekiem o dojrzałej wiedzy o Panu Bogu. 
Teologia katolicka jest perłą – módlmy się za siebie wza-
jemnie i pracujmy tak, by każdy wierny Kościoła chciał tę 
wiedzę pogłębiać.

Marcin Michalak
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Świetlica u Matki Bożej Licheńskiej
Zaczynamy kolejny rok pracy świetlicy parafialnej. 
Oto „obrazek” z ubiegłego roku szkolnego.
14 czerwca dzieci ze świetlicy parafialnej  z wychowaw-
cą wzięły udział w pielgrzymce do Matki Bożej Licheń-
skiej. Pod koniec roku szkolnego pragnęliśmy Panu Bogu 
podziękować i prosić o dalsze błogosławieństwo. Koszty 
naszej wyprawy w większości pokrył fundusz pozyska-
ny przez nas na kiermaszu wielkanocnym. 

Nasza wizyta zbiegła się z obchodami 15. rocznicy 
beatyfikacji przez św. Jana Pawła II 108 męczenników 
drugiej wojny światowej. Licheń jest miejscem kultu 
tych męczenników. Poświęcono im specjalną kaplicę, 
w której dzieci odnalazły imiona znanych z lekcji reli-
gii chłopców z tzw. „poznańskiej, salezjańskiej piątki”. 
Poznały również historię błogosławionej siostry Alicji 
Kotowskiej, zmartwychwstanki, która została zamordo-
wana przez hitlerowców w 1940 roku. 

Po uroczystej Mszy Świętej dzieci modliły się przy 
wizerunku Bolesnej Królowej Polski. Obraz ten zwią-
zany z objawieniami Maryi ma niezwykłą historię, po-
łączoną z trudnymi dziejami naszej ojczyzny  w okre-
sie zaborów.  Maryja ukazywała się w pobliskim lesie, 
wzywała do nawrócenia i odnowy moralnej, która miała 
zagwarantować odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
W miejscu tych objawień odprawiliśmy drogę krzyżową, 
podczas której dzieci czytały przygotowane wcześniej 
rozważania.

W Licheniu zwiedziliśmy również apartament św. 
Jana Pawła II. Pani przewodnik ciekawie opowiadała 
pielgrzymom o wizycie papieża w sanktuarium, między 
innymi o tym jak prosił o pozwolenie na otwarcie ku-
loodpornych okien, ponieważ chciał posłuchać śpiewu 
ptaków. 

Potem przeszliśmy przez tzw. „Golgotę”. Następnie 
ze wzruszeniem adorowaliśmy przestrzelony krzyż 
Chrystusa. Tego aktu wandalizmu dokonała kobieta, 
instruktor grupy młodych hitlerowców. Sama wkrótce 
zginęła zabita kulami pochodzącymi z niemieckiego 
samolotu.

Podczas pobytu w sanktuarium dokonaliśmy rów-
nież wyczynu sportowego. Zdobyliśmy szczyt trzy-
dziestopiętrowej wieży kościelnej bez pomocy windy. 
Niektórzy musieli przy tej okazji pokonywać lęk wy-
sokości. 

Do domu wróciliśmy szczęśliwi. Teraz musimy po-
czekać na następną pielgrzymkę – może do Matki Bo-
żej Częstochowskiej?

Na koniec chcielibyśmy podziękować siostrze Ber-
nadecie ze Zgromadzenia Zmartwychwstanek za po-
moc w zorganizowaniu pielgrzymki i wszystkim, 
którzy w ciągu całego roku szkolnego współtworzyli 
dzieło świetlicy parafialnej. Serdecznie zapraszamy 
dzieci na zajęcia, które odbywają się od poniedziałku 
do piątku od 15:00 do 18:00. Dziecko zapisują rodzice 
lub opiekunowie.

Anna Kokot

Na licheńskiej Golgocie
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M y ś l i  P a p i e ż a 
F r a n c i s z k a

Kto nie modli się do Boga, modli 
się do diabła.

Dawaj siebie innym… Jeśli wy-
cofasz się w głąb siebie, grozi 
ci egocentryzm. Stojąca woda 
gnije.

Postępuj ze spokojem.

Konsumeryzm przyniósł niepo-
kój, kosztem kultury zdrowego 
wypoczynku. Gdy siadacie przy 
rodzinnym stole, wyłączcie tele-
wizor.

Niedziela jest dla rodziny.
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PÓŁKOLONIE PARAFIALNE

Cały człowiek 
powinien być dobry
Półkolonie to nie tylko radość 
dla dzieci i pomoc rodzicom. To 
ważne dzieło wychowawcze.
Kolejne parafialne półkolonie dobie-
gły końca. – Wielka szkoda – mówi-
ło wiele dzieci. W tym roku odbyły 
się trzy turnusy dwutygodniowych 
półkolonii i w każdym z nich uczest-
niczyło około pięćdziesięcioro dzie-
ci. Zajmowały się nimi za każdym 
razem trzy opiekunki przy dużej po-
mocy i zaangażowaniu wolontariu-
szy. Był to dla nich czas bardzo do-
brze spędzony na zabawie z młod-
szymi kolegami i koleżankami, ale 
również na nauce odpowiedzialno-
ści i współpracy. Zajęcia mogły być 
dla dzieci bezpłatne dzięki ofiarno-
ści parafian, funduszom z Rady Osie-
dla i licznym sponsorom z różnych 
placówek z Poznania. 

Dzieci spędzały czas razem, 
ucząc się zdrowej rywalizacji, po-
znając Poznań i okolice, a także 
korzystając z ładnej pogody kąpały 
się w basenie. Pod opieką kadry od-
bywały się liczne zajęcia plastyczne 
i zabawa na świeżym powietrzu, 
podczas których zawiązywały się 
nowe znajomości i przyjaźnie. 
Dzieci pokonywały swoje trudności 
i czasami nawet mały krok do przo-
du okazywał się wielkim sukcesem: 
celne odbicie piłki, dobre postawie-
nie kreski, przejazd autobusem bez 
nudności, znalezienie koleżanki, 
kolegi itd. Dzieci były na kręglach, 
w kinie, pojechały na wycieczkę au-
tobusową do Starej Chaty Kowala 

w Kluczewie, gdzie mogły obcować 
z naturą i bawić się ze zwierzętami 
domowymi oraz gdzie poznały taj-
niki pracy kowala i elementy gwary 
poznańskiej. Skorzystały również 
z kręgielni w Galerii MM, minigol-
fa na Malcie, zajęć edukacyjnych 
w naszej wildeckiej filii Biblioteki 
Raczyńskich oraz obejrzały wysta-

wę inspirowaną Koziołkiem Matoł-
kiem w głównym oddziale Biblioteki 
mieszczącym się przy Placu Wolno-
ści. Spędziły również czas na MDK-
-u, bawiąc się bańkami mydlanymi 
i rywalizując w zajęciach sportowych 
oraz w Muzeum Archeologicznym, 
poznając kulturę grecką i rzymską. 
Dzieci przeszły również krótkie szko-
lenie na temat paragonów fiskalnych, 
na którym dowiedziały się do czego 
one służą klientom.

M y ś l i  P a p i e ż a  F r a n c i s z k a

Musimy być twórczy w zetknięciu z ludźmi młodymi.  
Jeśli nie będą mieli perspektyw, sięgną po narkotyki.

Nic nie może być większe od życia Jezusa, które po-
zwala nam iść naprzód.
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Każdy dzień był bardzo wypeł-
niony. Jednak oprócz zajęć i roz-
rywki bardzo ważne były dla opie-
kunów wartości, których chcieli 
nauczyć dzieci. Zgodnie z hasłem, 
które przyświecało każdego dnia, 
„poszukiwacze dobra” jak detek-
tywi śledzili życie codzienne, zwy-
kłe zachowania, miłe gesty, piękno 

przyrody i dobro rodziców, rodzeń-
stwa i kolegów, uczyli się wzajem-
nego szacunku i co to znaczy być 
dobrym. Wiadomo, że na owoce 
trzeba poczekać, ale bardzo budują-
ce jest ostatnie zdanie, które padło 
na półkoloniach, a wypowiedział je 
jeden z najmłodszych uczestników, 
6-letni Patryk: – Cały człowiek po-
winien być dobry.

Marlena Strzelec-Orłowska

Naszą radością jest wędrowanie z Jezusem. Ale nie 
jest to łatwe ani wygodne, bo droga, którą obiera Je-
zus, jest drogą krzyża. Kiedy są w drodze, mówi On 
swoim uczniom, co się z Nim stanie w Jerozolimie: 
zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Dzieci naszej parafii w czasie wycieczki do Starej Chaty Kowala
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MISJE

Chcę tam pojechać!
Rozmowa z naszym wikariuszem 
ks. Adamem Pawłowskim.

Księże Adamie, wieści docho-
dzą, że Ksiądz był w dalekich 
krajach…
Tak, byłem najpierw na „Przystan-
ku Jezus” – ewangelizacji pod Ko-
strzynem nad Odrą w czasie festiwa-
lu Woodstock, a potem na Tajwanie 
i w Korei Południowej.

To ciekawe wakacje!
Nie tylko wakacje. To była i tu w Pol-
sce, i tam w Chinach oraz w Korei 
służba ewangelizacyjna.
 
Jaka jest sytuacja Kościoła 
na Tajwanie?
Mimo ofiarnej pracy wielu księży 
jest tam zaledwie 1 procent kato-
lików. I niestety ich ubywa. Są też 
protestanci, ale przede wszystkim 
buddyści i agnostycy. Tajwan to bar-
dzo bogaty region świata. Jezus 
mówi, że bogatym trudno wejść 
do Królestwa Bożego. 

A Korea Południowa? Jak tam 
Ksiądz trafił?
W Korei odbywały się azjatyckie dni 
młodzieży, był tam papież Franci-
szek. Z Tajwanu polecieliśmy z gru-
pą młodych na to niezwykłe spo-
tkanie. Kościół w Korei rozwija się 
niezwykle dynamicznie, jest młody 
i pełen entuzjazmu. Katolicy to 10 
procent społeczeństwa. Jest wiele 
powołań kapłańskich i zakonnych. 
W parafii 16-tysięcznej, która nas 
gościła, działa 85 różnych małych 
wspólnot biblijnych i maryjnych. 
Tam niemal wszyscy są w coś zaan-
gażowani. Papież Franciszek zdobył 
serca Koreańczyków, ale ciągle ze 
wzruszeniem wspominają św. Jana 
Pawła II. Nie tylko duchem był tam 
obecny. Był w Korei z pielgrzymką 
w roku 1984 i 1989.

Ewangelizacja w Azji, na uli-
cach… jak to się robi?
Nie trzeba wiele. Sama sutanna ka-
płańska jest potężnym narzędziem 
ewangelizacji. I w Chinach, i w Ko-
rei, i ciągle w Polsce. To nie my, ale 
Chrystus działa. 

Aż się boję zapytać. Czy myśli 
Ksiądz o opuszczeniu Wildy i wy-
jeździe na misje do Azji?
Tak, chcę tam pojechać i głosić Ewan-
gelię. Ale najpierw muszę się na-
uczyć chińskiego. To trudne, ale nie 

niemożliwe. Potem pytanie o wolę 
Bożą, którą kapłan poznaje przez 
decyzję biskupa. Na mój letni wyjazd 
pobłogosławił mnie Ksiądz Arcybi-
skup 28 czerwca w Katedrze Poznań-
skiej i dzwonił do mnie, kiedy byłem 
na Tajwanie. Bardzo mnie ucieszyła 
ta życzliwość. We wszystkim chcę 
spełnić wolę Bożą! Ten wyjazd poka-
zał mi, że ciągle muszę się nawracać, 
bo tylko przez świadectwo wypływa-
jące z modlitwy można zdobywać 
innych dla Chrystusa. 

Rozmawiał: Ksiądz Proboszcz

W Seulu – z młodzieżą koreańską

Azja to Kościół młody i młodych – z siostrami zakonnymi z Chin
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

Miesięcznik Parafii Maryi Królowej w Po-
znaniu. Adres redakcji: 61–546 Poznań, 

ul. Rynek Wildecki 4, www.parafia–maryi–krolowej.poznan.pl. Nakład:  
2 800. Redaktor odpowiedzialny: ks. prob. Marcin Węcławski.

• Uroczystą Mszę św. odpustową odprawił ks. Marek 
Matyba, proboszcz parafii Świętej Trójcy na Dębcu 
(31.05).

• Uczestniczyliśmy w nabożeństwach czerwcowych 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

• Po niedzielnych Mszach św. odbywała się dodatko-
wa zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej 
(1.06).

• W ramach przygotowania do uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego ks. wikariusz Adam Pawłowski gło-
sił nauki pod hasłem Kim jest dla Ciebie Duch Świę-
ty? (5 – 7.06).

• Duszpasterstwo Młodzieży naszej parafii uczestni-
czyło w spotkaniu modlitewnym na Lednicy (7.06).

• Koło Misyjne zorganizowało zbiórkę puszek po na-
pojach, stemplowanych znaczków pocztowych oraz 
nieużywanych telefonów komórkowych i przekaza-
ło dochód z ich sprzedaży na wsparcie misji (15.06).

• Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: 
28 Czerwca 1956 r., Krzyżową, Powstańczą i Czaj-
czą. Prowadził ją i rozważania wygłosił ks. Stefan 
Moszoro, wikariusz regionalny Opus Dei w Polsce 
(19.06).

• Nasi parafianie uczestniczyli w Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymce na Jasną Górę. Jedną z grup prowa-
dził ks. wikariusz Adam Pawłowski (6 – 15.07). 
W duchowej łączności z pielgrzymami modliliśmy 
się w naszym kościele 12.07 w czasie Mszy św. 
o 18:30.

• Z inicjatywy ks. wikariusza Marcina Ćmila odbył się 
wakacyjny spływ kajakowy (18.07).

• Ministranci z ks. Marcinem Ćmilem przebywali 
w Szklarskiej Porębie na obozie szkoleniowo-wypo-
czynkowym (21 – 25.07). 

• Z okazji dnia św. Krzysztofa poświęcone zostały sa-
mochody, rowery i motocykle. Kazania głosili misjo-
narze oblaci (27.07).

• Po niedzielnych Mszach św. odbywała się dodatko-
wa zbiórka na dzieła Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej. Kazania głosił ks. Tomasz Ren, wicedyrektor 
Caritas naszej archidiecezji (3.08).

• Uczestniczyliśmy w nabożeństwach fatimskich 
(13.06, 13.07 i 13.08).

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

• Homilie podczas Mszy św. głosił o. Zbigniew Ptak 
z zakonu paulinów (15 i 17.08).

• W parafialnych półkoloniach w 3 dwutygodniowych 
turnusach uczestniczyło ok.150 dzieci ze szkół pod-
stawowych (30.06 – 08.08).

• Po Mszach św. odbywała się dodatkowa zbiórka 
na KUL oraz szkoły katolickie (15.08).
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ŻYCIE PARAFII

Najpiękniej dla Pana Boga!
Przed dwudziestoma laty rozpoczęliśmy remont nasze-
go kościoła. Przywrócone zostały wtedy okna w prezbi-
terium, wstawione witraże, zamontowana belka z krzy-
żem nad ołtarzem. Przed siedmioma laty zmieniliśmy 
ołtarz i tabernakulum oraz zamontowaliśmy boazerie 
w prezbiterium. Przed rokiem zbudowany został lewy 
ołtarz boczny z relikwiami św. Jana Pawła II. Teraz ko-
lej na ołtarz prawy. Tak jak informowałem Parafian bę-
dzie w nim wizerunek św. Jana Vianneya i św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Pośrodku płaskorzeźba Archanioła 
Gabriela. Będzie też dostęp do zapasowego tabernaku-
lum, które używamy w Wielkim Tygodniu w czwartek, 
piątek i sobotę. Chcemy, by ten drugi ołtarz został zbu-
dowany do Bożego Narodzenia. 

Dzięki wielkiej ofiarności Parafian udało nam się 
przeprowadzić remont generalny naszej zakrystii. Zosta-
ła zmodernizowana tablica rozdzielcza elektryczności. 
Gruntownie odmalowano ściany, były na nich warstwy 
farb sprzed 100 lat. Wywieziono stare zniszczone meble. 
Zamontowano nowe, wykonane na specjalne zamówie-
nie. Do odnowienia został oddany mosiężny zabytkowy 

żyrandol. Przy okazji wydaliśmy na misje do Afryki nie 
używane przez nas ornaty. Został też wyremontowany 
dach nad domem parafialnym. 

Jakie są dalsze plany inwestycyjne? Są jeszcze dwa 
kosztowne zadania. Wymiana okien w kościele na ener-
gooszczędne i dźwiękoszczelne, oczywiście z zacho-
waniem oryginalnych witraży. Następnie malowanie 
kościoła. Poprzednie było w roku 1998 – ściany są już 
bardzo zabrudzone. Trzeba będzie podobnie jak w za-
krystii usunąć warstwy starych farb i całość pomalować 
farbami wysokiej jakości. Te prace podejmiemy na miarę 
naszych sił, bez pośpiechu. 

Niech Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom. Chce-
my wszystko uczynić najpiękniej, na pierwszym miejscu dla 
Pana Boga. Ciągle tego doświadczamy – jeśli jesteśmy hojni 
dla Boga i dbamy o Jego chwałę, On nam hojnie błogosławi. 

Ksiądz Proboszcz

Prace przy montowaniu nowych mebli w zakrystii. Zdjęcia wykonane w dniu 27 sierpnia 2014
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Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 
Prosimy o wsparcie! 


