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Modlitwa na zakończenie liturgii na cześć męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek. 
Zapraszamy wszystkich, by uklęknęli przed Chrystusem, który dla nas poniósł śmierć na krzyżu
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Zapraszam!
Drodzy Parafianie! Czytamy w Dziejach Apostolskich, 
że święty Piotr spotkał przy wejściu do Świątyni Je-
rozolimskiej kalekę, który prosił o jałmużnę. Wtedy 
powiedział do niego: Nie mam srebra ani złota, ale 
co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Naza-
rejczyka, chodź! (Dz 3,6). I chory został uzdrowiony. 
Te same słowa chcę i Wam powtórzyć. Nie mam złota 
ani srebra, ale mam coś cenniejszego. Chcę zaprosić 
Was wszystkich do udziału w liturgii męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, naszego Zbawiciela. 

Nasz Pan żył przed dwoma tysiącami lat. Naj-
ważniejsze dla naszego życia na ziemi i po naszej 
śmierci zdarzenia miały miejsce dawno temu i dale-
ko od nas. Ale z woli Chrystusa, dzięki liturgii Ko-
ścioła możemy w dziele miłości Bożej uczestniczyć. 
Każda Msza Święta jest narodzeniem, męką, śmiercią 

i zmartwychwstaniem Jezusa. Zbliżają się jednak naj-
ważniejsze dni roku kościelnego – trzy święte dni, 
Triduum Paschalne, które bardziej jeszcze pozwalają 
nam być przy Chrystusie w Jego przejściu ze śmierci 
do życia. 

Dzień Ofiary Chrystusa
Kalendarzowo i godzinowo obejmuje dwa dni. Naj-
pierw, w Wielki Czwartek w czasie wieczornej Mszy 
Świętej wspominamy Ostatnią Wieczerzę. 

Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy umywał nogi 
apostołom, pokazując, że Eucharystia zawsze powinna 
owocować czynami pokornej miłości, służby podejmo-
wanej wobec bliźnich. Gest Jezusa symbolicznie wobec 
dwunastu wybranych mężczyzn spełnia kapłan. Jezus 
ustanowił w Wieczerniku kapłaństwo służebne. Kapłan 
jest w Kościele po to, by w imieniu i mocą Chrystusa 
odpuszczać grzechy i odprawiać Mszę Świętą. 
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LITURGIA

Wielki Wtorek
6:30 – 21:00 całodzienna spowiedź święta

Wielki Czwartek
8:00 Jutrznia

17:00 Msza Święta z I Komunią Świętą
18:30 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

adoracja Chrystusa w ciemnicy do 24:00
Wielki Piątek
8:00 Jutrznia

14:00 Droga Krzyżowa

15:00 Liturgia na cześć męki Pańskiej 
(w dawnym rycie)

18:30 Liturgia na cześć męki Pańskiej
adoracja Chrystusa w grobie do 24:00

Wielka Sobota
8:00 Jutrznia

10:00 – 16:00 święcenie potraw
Noc Zmartwychwstania

21:00 Msza Święta Wigilii Paschalnej 
i procesja rezurekcyjna

Wielki Tydzień w naszym kościele

W czasie Ostatniej Wieczerzy 
Chrystus przemienił chleb i wino 
w swoje Ciało i Krew. Powiedział: 
Bierzcie i jedzcie wszyscy, pijcie 
wszyscy. 

Liturgię Mszy wieczerzy Pań-
skiej kończy procesja eucharystycz-
na do bocznego ołtarza zwanego 
ciemnicą. Mamy, trwając na mo-
dlitwie przeżyć konanie Chrystusa 
w Ogrójcu, Jego aresztowanie, sąd 
nad Nim i Jego zamknięcie w wię-
zieniu arcykapłanów. Tyle ile nam 
siły pozwolą, chciejmy trwać w tę 
noc przy Chrystusie. 

Dopełnieniem i zamknięciem 
dnia Ofiary Chrystusa jest wielko-
piątkowa liturgia na cześć męki 
naszego Pana. Pozwala nam ona ra-
zem z Nim, z Maryją, Matką Bole-
sną i św. Janem przeżyć to, co działo 
się kiedy Jezus umierał na krzyżu. 
Po odczytaniu opisu męki według 
św. Jana Ewangelisty, naoczne-
go świadka śmierci Zbawiciela, 
po wielkiej modlitwie powszechnej 
następuje najważniejsza część litur-
gii Wielkiego Piątku. Wywyższenie 
i adoracja krzyża. Całując krzyż wy-
rażamy miłość i przepraszamy za na-
sze grzechy. Po rozdzieleniu Komu-
nii Świętej następuje tzw. „pogrzeb 
Chrystusa” – przeniesienie Hostii 

w monstrancji do grobu Bożego.

Dzień spoczynku
W Wielką Sobotę poza liturgią Jutrzni 
nie odprawiamy w naszym kościele 
żadnej liturgii. Wszystko zamiera, 
wspominamy spoczynek martwego 
Ciała Chrystusa w grobie. Stara polska 
tradycja wiąże Wielką Sobotę z świę-
ceniem potraw na stół wielkanocny. 
Wywodzi się ona z początków chrze-
ścijaństwa na naszych ziemiach. 

Dzień zmartwychwstania
Rozpoczyna go najuroczystsza ze 
wszystkich Msza Święta – Wigi-
lia Paschalna, sprawowana zawsze 
po zachodzie słońca, w ciemno-
ściach. Pierwszą jej częścią jest li-
turgia światła. Na zewnątrz kościoła 
kapłan święci ogień i wnosi zapalo-
ny tym ogniem paschał do wnętrza 
kościoła. Paschał to wielka wosko-
wa świeca, symbol Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Przyozdobiona jest 
pięcioma czerwonymi gwoźdźmi 
symbolizującymi rany Chrystusa. 
Od tej świecy zapalamy nasze świe-
ce. To symbol przekazania światła 
wiary i zwycięstwa światłości Bożej 
nad mrokiem grzechu i śmierci. 

Po odśpiewaniu poetyckiego 
hymnu o dziejach zbawienia rozpo-

czyna się liturgia słowa. W naszym 
kościele czytamy wtedy trzy czyta-
nia ze Starego Testamentu, fragment 
listu św. Pawła do Rzymian, będą-
cy katechezą o sakramencie chrztu 
i Ewangelię o zmartwychwstaniu. 

Liturgia chrzcielna to kolejna 
część Wigilii Paschalnej. Po poświę-
ceniu wody chrzcielnej i odśpiewa-
niu litanii do Wszystkich Świętych 
ponawiamy nasze obietnice chrztu 
świętego i przyjmujemy na jego 
przypomnienie pokropienie wodą 
chrzcielną.

Liturgia Eucharystii i procesja 
rezurekcyjna pozwalają nam roz-
radować się zmartwychwstaniem 
Chrystusa. 

Drodzy Parafianie! Nie wiem ja-
kimi jeszcze słowami mam Was za-
chęcić do udziału w tych wielkich 
tajemnicach! Niech Duch Święty 
rozpali nasze serca wiarą i modli-
twą. Niech wszystkim pomoże prze-
żyć w zjednoczeniu z Chrystusem te 
wspaniałe dni, które są przed nami. 
Szczególnie módlmy się za naszych 
chorych, którzy nie mogą przyjść 
do kościoła. Wszystkim życzę rado-
ści zmartwychwstałego Chrystusa! 

Z serdecznym pozdrowieniem
Ksiądz Proboszcz
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KATECHEZA DOROSŁYCH

Katechiści
W naszej parafii służbę kateche-
tyczną podejmują kolejni nowi 
katechiści. Oto wypowiedź jed-
nego z nich.
Katechista, czyli kto?
Po pierwsze nie jest on kateche-
tą, czyli nauczycielem religii. Jest 
to osoba świecka zaangażowana 
w realizację dzieła misyjnego Ko-
ścioła i odpowiednio do tego przy-
gotowana.
Jak zostać katechistą?
W archidiecezji poznańskiej działa 
Szkoła Katechistów, której zadaniem 
jest formacja duchowa i intelektual-
na kandydatów. Każdy, kto pragnie 
otrzymać misję katechisty musi 
uczestniczyć w trzech semestrach 
zajęć (sobotnie zjazdy), a także re-
kolekcjach i hospitacjach u innych 
katechistów. Ostatnim warunkiem 
jest zaliczenie stażu, czyli przepro-
wadzenie dwóch katechez. Misja 
udzielana jest na okres jednego 
roku.
Czy katechistą jest się przez całe 
życie?
Misja katechisty nie jest sakramen-
tem, lecz przyjęciem ewangeliczne-
go wezwania: Idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody (Mt 28,19). Co 
roku, po spełnieniu określonych 
warunków (udział w rekolekcjach 
i dwóch zjazdach formacji intelektu-
alnej) misja może zostać katechiście 
przedłużona na kolejny rok.
Co robią katechiści w naszej pa-
rafii?
Katechiści zajmują się przygotowa-
niem rodziców dzieci, które mają 
przyjąć chrzest oraz pierwszą Ko-
munię Świętą. Zaangażowani są 
także w przygotowanie dorosłych 
do bierzmowania. Dzięki dużej licz-
bie katechistów spotkania odbywają 
się w małych grupach, według okre-
ślonego konspektu.
Dlaczego nie robi tego ksiądz?
Wezwanie do dzielenia się swoją 
wiarą i radością Ewangelii to obo-
wiązek każdego członka Kościoła, 
niezależnie czy jest on osobą świec-
ką, czy duchowną. Korzyści z do-
tychczasowych katechez:
•	 spotkania odbywają się w małej 

grupie – nikt nie czuje się anoni-
mowy, zapewnia to większą moż-
liwość dyskusji;

•	 przykład własnego życia świec-
kiego katechisty – często mówi-
my, że gdyby ksiądz miał rodzinę 
to mówiłby inaczej; podczas ka-

techezy spotykamy tych, którzy  
poruszane tematy przeżyli; 

•	 zaangażowanie świeckich w ży-
cie parafii – skutecznie w parafii 
nie zdołają ewangelizować sami 
księża. Księży jest coraz mniej. 
Nadto motywuje to nas wzajem-
nie do działania, byśmy byli żywą 
wspólnotą.

Co z tego ma katechista?
Za swoją posługę katechista nie 
otrzymuje żadnych pieniędzy. 
Otrzymuje coś o wiele bardziej cen-
nego – wzrost wiary. Słowa papieża 
Franciszka: Kto ewangelizuje jest 
też ewangelizowanym, kto przeka-
zuje radość wiary, otrzymuje radość 
dzieją się na naszych oczach!
Czuję, że chciałbym zostać kate-
chistą, co mam zrobić?
Nowy semestr w Szkole Katechi-
stów rozpoczyna się zawsze w paź-
dzierniku. Warto już teraz zastano-
wić się, czy nie zaangażować się 
w to dzieło, a taki zamiar zgłosić 
Księdzu Proboszczowi. Prosimy tak-
że o modlitwę za katechizujących 
i katechizowanych – by byli otwarci 
na Ducha Świętego.

Marcin Michalak

Wręczenie dokumentu misji kate-
chetycznej Marcinowi Michalakowi 

Katechiści naszej parafii z Księdzem Arcybiskupem 
i Księdzem Proboszczem w katedrze 13.12.2014
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MODLITWA

Mamy nie tylko odbyć dobrą spo-
wiedź świętą przed Wielkanocą, 
ale też przyjąć Pana Jezusa w Ko-
munii Świętej. Najgodniej, z naj-
większą miłością. Może nam 
w tym pomóc zamieszczona po-
niżej Droga Krzyżowa. Autorem 
tekstu jest Sługa Boży ks. Alek-
sander Woźny.

Droga Krzyżowa 
Eucharystia

Wstęp 
Hostia znaczy ofiara. Zanim zło-
żyłem z Siebie krwawą ofiarę 
na krzyżu, dokonałem jej mistycznie 
w Wieczerniku, a teraz dokonuję 
jej w każdej Mszy Świętej. Podczas 
tej Drogi Krzyżowej patrz na Mnie 
przez Eucharystię: Mszę Świętą, Ko-
munię Świętą, tabernakulum.

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Po samotnej nocy – opuszczony 
przez najbliższych, zostałem ska-
zany niesprawiedliwym wyrokiem 
na śmierć krzyżową. 
Ty nigdy nie jesteś sam, bo zawsze 
możesz przyjść do Mnie – przed ta-
bernakulum. Możesz Mi powiedzieć 
o wszystkim. 
Większą jednak sprawisz Mi radość, 
gdy będziesz trwać – nawet w mil-
czeniu – na modlitwie za tych bied-
nych ludzi, którzy swoimi grzecha-
mi niejako wołają, jak niegdyś tamci 
wobec Piłata: Ukrzyżuj Go! 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż 

na swe ramiona 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Na Moje ramiona nałożono krzyż. 
Bardziej jednak niż drzewo ciąży-
ła Mi świadomość, że szczytu Mej 
miłości do człowieka – Eucharystii 

– wielu nie zrozumie, nie doceni, 
wzgardzi nią. 
Jeżeli nie chcesz, abym sam dźwigał 
krzyż, pomóż Mi, ofiarując swój trud 
podczas Mszy Świętej. Jeśli chcesz, 
abym pomógł ci dźwigać twój krzyż, 
zjednocz się ze Mną przez Komunię 
Świętą. Nie będziesz wtedy sam. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja III
Pan Jezus pierwszy raz 

upada pod krzyżem 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Upadłem z braku sił, lecz otaczający 
Mnie ludzie patrzyli na to obojętnie. 
Z nadmiaru miłości zamknąłem się 
w tabernakulum, lecz ludzie, nawet 
gdy przychodzą do kościoła, często 
są na to obojętni. Wynagrodzisz Mi 
ich obojętność, gdy wchodząc do ko-
ścioła, uświadomisz sobie Moją rze-
czywistą obecność i podziękujesz 
za to, że pozostałem z wami. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Moja Matka bardzo cierpiała, że nie 
mogła Mi pomóc, że była bezsilna. 
Teraz jest na zawsze ze Mną. Ze 
Mną utajonym w Sakramencie Mi-
łości – także. 
Ona jest również bezsilna wówczas, 
gdy nie prosisz Jej, by nauczyła cię 
jednoczyć się ze Mną podczas przyj-
mowania Komunii Świętej. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga 

nieść krzyż Panu Jezusowi 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Szymon przystał na pomoc niechęt-
nie. Bolało Mnie to tak, jak dziś boli, 
gdy ludzie przyjmują Mnie w Komu-
nii Świętej z obowiązku, z tradycji, 
z obawy, a nie z miłości. 
Eucharystia to Sakrament Miłości. 
Czy mogę więc zadowolić się czymś, 

co nią nie jest? Czynisz Mój krzyż 
lżejszym, gdy przyjmując Komunię 
Świętą czy klęcząc przed tabernaku-
lum, masz tylko jeden cel – miłość. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VI
Weronika ociera twarz 

Panu Jezusowi 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Weronika okazała Mi miłość, cho-
ciaż nieudolnie, tak jak umiała. 
Ja jednak liczę każdy wysiłek czy 
pragnienie miłowania. Weronika 
otrzymała na chuście odbicie Mej 
umęczonej twarzy. Tobie chcę dać 
dar o wiele cenniejszy – pragnę cie-
bie przemienić, odbić Moją duszę 
w twojej. Posłuży Mi do tego twój 
udział we Mszy Świętej, codzienna 
Komunia Święta, każda minuta ad-
oracji. Taka będzie Moja odpowiedź 
na twoją miłość. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VII
Pan Jezus drugi raz 
upada pod krzyżem 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Zamiast pomocy, spotkałem się ze 
zniewagami, z szyderstwem. 
Dziś również zamiast miłości spoty-
kam się z brakiem wiary, ze święto-
kradztwami, z obojętnością. 
Jeśli chcesz Mi za to zadośćuczynić, 
uczestnicz jak najczęściej we Mszy 
Świętej, chociaż jesteś zmęczony 
i niezbyt zdrowy; przyjmuj Komunię 
Świętą, chociaż znużony jesteś i nie 
odczuwasz wcale Mojej obecności; 
przyjdź na adorację, mimo że masz 
mało czasu i żadnej ochoty do mo-
dlitwy. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza 
płaczące niewiasty 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Niewiasty okazały Mi współczucie 
słowami, łzami. Był to przejaw życz-
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MĘKA CHRYSTUSA

liwej miłości. 
A ty? Otrzymałeś o wiele więcej – 
bo codziennie otrzymujesz Mnie 
samego! Dlatego nie zadowolę się 
twoimi słownymi zapewnieniami, 
że Mnie kochasz, lecz pragnę, abyś 
dowiódł miłości czynami – wiernym 
pełnieniem Mojej woli. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IX
Pan Jezus trzeci raz 
upada pod krzyżem 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Byłem już bardzo wyczerpany, 
u kresu wytrzymałości fizycznej. 
Pragnienie spełnienia woli Ojca do-
dawało Mi sił – byłem całkowicie 
z Nim zjednoczony. 
Im bardziej będziesz ze Mną zjed-
noczony, tym będziesz mocniejszy. 
Źródłem zjednoczenia ze Mną jest 
Msza Święta, Komunia Święta, ad-
oracja Najświętszego Sakramentu. 
Mocą czerpaną z Eucharystii uczy-
nisz lżejszym trud drogi krzyżowej 
twego życia. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Zabrano Mi wszystko oprócz czło-
wieczeństwa. 
W Najświętszym Sakramencie mi-
łość Moja poszła jeszcze dalej: ukry-
łem w nim zarówno Bóstwo, jak 
i człowieczeństwo. 
Czy chcesz Mnie naśladować? Bądź 
więc coraz mniejszy, pokorniejszy. 
Pozwól, by ludzie cię nie zauważali, 
pomijali. Ja sam ci wystarczę. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Byłem całkowicie obezwładniony. 
Otaczający Mnie ludzie mogli robić 
ze Mną, co chcieli. To samo prawo 
dałem im wobec Siebie, ukrytego 

w Najświętszym Sakramencie. 
Jeżeli Mnie kochasz, to z miłości 
do Mnie poddaj się ludziom; po-
zwól, by robili z tobą, co zechcą, by 
cię krzyżowali swoim postępowa-
niem, wymaganiami, niezrozumie-
niem. Im bardziej będziesz ze Mną 
zjednoczony przez Komunię Świętą, 
przez miłość, tym bardziej potrafisz 
kochać tych ludzi i Mnie w nich. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
W czasie konania na krzyżu całko-
wicie oddałem się Ojcu. Nie myśla-
łem o Sobie, a tylko o Jego chwale 
i o twoim zbawieniu. 
Każda Msza Święta jest powtórze-
niem Mojej śmierci na Golgocie. 
Najlepiej będziesz w niej uczestni-
czyć, gdy zapomnisz o sobie i od-
dasz Mi swoją wolę, aż do zatrace-
nia się we Mnie. Pragnę, abyś we 
Mszy Świętej uczestniczył 
tylko dla Mnie, a nie szuka-
jąc siebie. 
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu 
Chryste...
Matka Najświętsza trzyma-
ła w ramionach Moje mar-
twe ciało, przypatrywała się 
Moim ranom i chociaż już 
nie cierpiałem – przeżywała 
na nowo Moją mękę. 
Ty w czasie adoracji Naj-
świętszego Sakramentu pa-
trzysz na Moje Ciało uwiel-
bione, ożywione Duchem. 
Pragnę jeszcze większej 
czci, uwielbienia, miłości. 
Zdobywaj się na to także 
wtedy, gdy nie odczuwasz, 
że Ja jestem. Tak czyniąc, 
pocieszasz Mnie, wynagra-
dzasz Mi, przynaglasz Moją 

Miłość Miłosierną do okazania jej 
wobec grzeszników. 
Któryś za nas cierpiał rany... 

Stacja XIV
Pan Jezus złożony w grobie 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste... 
Po śmierci fizycznej Moje ciało zło-
żono w grobie. 
Po przyjęciu Komunii Świętej spra-
wisz Mi radość, jeśli powiesz Mi, 
jak wyobrażasz sobie nasze spotka-
nie po twoim przejściu stąd – tam; 
jeśli powiesz Mi, że cieszysz się 
na chwilę naszego trwałego zjedno-
czenia. 
Któryś za nas cierpiał rany...

 Zakończenie 
Niech ta Droga Krzyżowa w tobie 
trwa. Przypominaj ją sobie, ilekroć 
do Mnie przychodzisz, ile razy 
do Mnie mówisz lub milczysz wo-
bec Mnie. Pamiętaj, że bardzo was 
kocham.

Został wydany zbiór Dróg Krzyżowych Słu-
gi Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Teksty 
jakże głębokie, poruszające serca. Do naby-
cia w biurze parafialnym. Cena 15 zł 
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ŻYCIE PARAFII

Domowy Kościół
Przy naszej parafii w ostatnich latach zaczął prężnie 
działać Domowy Kościół. Jest to gałąź rodzinna i mał-
żeńska Ruchu Światło-Życie, założonego przez Sługę 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Obecnie dzia-
ła w naszej parafii pięć kręgów Domowego Kościoła, 
chcemy tworzyć kolejne. Każdy krąg spotyka się raz 

w miesiącu, by się razem modlić, rozważać Pismo 
Święte i podejmować zobowiązania pogłębiające życie 
duchowe rodziny i małżeństwa. W sobotę 17 stycznia 
przeżyliśmy spotkanie kręgów naszej parafii. Cieszymy 
się tą inicjatywą, która służy rodzinie. W oczekiwaniu 
na drugi etap Synodu poświęconego rodzinie módlmy 
się za wszystkie małżeństwa i rodziny. 

(red.)

Nowi lektorzy
W sobotę 14 marca siedmiu ministrantów naszej 
parafii: Wojciech Charoński, Tomasz Cofta, Filip 
Gadomski, Rafał Głowacki, Piotr i Robert Kamińscy 
oraz Adam Stempiński otrzymało w katedrze poznań-
skiej od ks. biskupa Damiana Bryla błogosławieństwo 
na posługę lektora. Od października minionego 

roku uczestniczyli w specjalnym kursie przygoto-
wawczym, który obok katechez biblijnych, był też 
praktyczną nauką pięknego czytania. Kurs kończył 
komisyjny egzamin. Bardzo przeżyliśmy uroczystość 
w katedrze – mówią Piotr i Tomasz. – Chcemy jak 
najlepiej służyć posłudze słowa Bożego w naszej pa-
rafii. Błogosławieństwo otrzymało 96 młodych męż-
czyzn, grupa z naszej parafii była najliczniejsza. 

(red.)
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

• W Adwencie uczestniczyliśmy we Mszach św. roratnich 
od poniedziałku do piątku o 6:05 (1-23.12). 

• Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę żyw-
ności i innych darów dla najuboższych parafian (21.12). Ob-
darowano 135 rodzin.

• Całodzienna adwentowa spowiedź święta odbyła się 
w ostatni poniedziałek Adwentu (22.12).

• Młodzież odwiedziła chorych naszej parafii z życzeniami 
oraz świątecznym upominkiem (23.12).

• Księża odwiedzili parafian z błogosławieństwem i słowem 
Bożym. Kolędą objęliśmy całą parafię (27.12-29.01).

• Parafialne przedszkole św. Aniołów Stróżów zorganizowało 
pogadanki dla rodziców małych dzieci (15.01 i 13.03). Akcja 
„Drzwi otwarte” w przedszkolu cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem (14.03).

• Odbył się parafialny dzień wspólnoty Domowego Kościoła, 
czyli tzw. Oazy Rodzin (17.01). 

• Obchodziliśmy niedzielę jubileuszy małżeńskich (18.01).
• Odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru kameralnego 

Akademii Muzycznej (18.01).
• W Światowy Dzień Chorego podczas Mszy św. o 12:00 

udzielono sakramentu namaszczenia chorych (11.02).
• Caritas parafialna zorganizowała półkolonie dla dzieci szkół 

podstawowych (16-27.02).
• Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego 

Postu odbyły się rekolekcje parafialne. Nauki pomagające 
w głębszym zrozumieniu Mszy Świętej głosił o. Zbigniew 
Ptak, paulin (18-22.02).

• W Wielkim Poście uczestniczyliśmy w nabożeństwach Dro-
gi Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach, w czasie których kaza-
nia pasyjne głosił ks. dr Artur Filipiak.

• Dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia otrzymały spe-
cjalne błogosławieństwo po Mszy św. o 11:00 (1.03).

• Koło Misyjne zorganizowało zbiórkę ołówków, kredek, dłu-
gopisów i zeszytów dla dzieci w Afryce (1.03). 

• Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński (2.03).
• Ksiądz Proboszcz wygłosił katechezy dla rodziców dzieci, 

które przyjmą I Komunię Świętą (3., 11. i 23.03).
• Rekolekcje dla młodzieży gimnazjów nr 40 i 42 prowadzili 

Ewangelizatorzy „Wyrwani z niewoli” (9-11.03). Dla dzieci 
szkoły podstawowej nr 42 rekolekcje prowadziła s. Bożena 
Cześniejewska, szara urszulanka (11-13.03). 

• Odbyło się spotkanie katechetyczne dla rodziców młodzie-
ży, która przystąpiła 26 marca do bierzmowania (13.03). 

• Parafialne rekolekcje ewangelizacyjne poprowadził ks. 
prob. Jan Chrzanowski (15-18.03).
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NASZ KOŚCIÓŁ

Nowy boczny 
ołtarz
Dzięki ofiarności Parafian, 
pracy artystów i rzemieśl-
ników powstał w naszym 
kościele drugi boczny oł-
tarz. Projekt przygotował 
architekt Michał Ankiersz-
tajn, obrazy św. Jana Vian-
neya, św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus i tło środko-
we namalował Tomasz 
Bukowski, płaskorzeźbę 
w drewnie św. Archanio-
ła Gabriela wykonał Jacek 
Nowak. Prace stolarskie 
zawdzięczamy firmie Ro-
berta Kubiaka. Zostało też 
zamontowane nowe, odpo-
wiednie oświetlenie. 

Dlaczego wizerunki 
tych właśnie świętych? 
Codziennie powtarzamy 
słowa modlitwy Zdrowaś 
Mario. Wypowiedział je 
przy Zwiastowaniu Archa-
nioł Gabriel. Jego imię oznacza: Bóg jest mocą! To on 
zwiastował poczęcie i narodzenie św. Jana Chrzcicie-
la i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Archanioł Gabriel 
jest głosicielem woli Bożej, także patronem małżeństw 
modlących się o łaskę rodzicielstwa i kobiet w stanie 
błogosławionym. Patrząc na jego wizerunek módlmy 
się za kaznodziejów, módlmy się, by pomagał nam po-
znawać i spełniać wolę Bożą, módlmy się o szczęśliwe 
rodzicielstwo. 

Św. Jan Vianney (1786 – 1859) mianowany probosz-
czem w zapadłej wiosce Ars koło Lyonu we Francji, 
nie tylko nawrócił jej mieszkańców, ale przyprowadził 
do Boga bardzo wielu ludzi. Heroicznie służył jako spo-
wiednik. Dlatego jest patronem spowiedników i pro-
boszczów. Módlmy się do niego za kapłanów, módlmy 

się o dobrych spowiedników dla nas i o światło Boże dla 
nich. Módlmy się też za jego przyczyną o nowe, święte 
powołania kapłańskie. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873 – 1897), była 
siostrą zakonną, karmelitanką. Choć przeżyła zaledwie 
24 lata, Pan Bóg posłużył się nią, by przypomnieć Kościo-
łowi prostą drogę do świętości, jaką jest tzw. Mała droga 
dziecięctwa Bożego. Polega ona na ufnym oddaniu się 
Bogu jako Ojcu, na pokorze i prostocie ewangelicznej. 
Papież św. Jan Paweł II ogłosił św. Teresę od Dzieciątka 
Jezus doktorem Kościoła, to znaczy wybitną nauczyciel-
ką wiary. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
bocznego ołtarza w naszym kościele, niech Bóg po wie-
lokroć wynagrodzi!

Ksiądz Proboszcz

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 
Prosimy o wsparcie! 

Miesięcznik poświęcony sprawom Para-
fii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydaw-

ca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Redakcja: 
Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Marcin Michalak, Agnieszka Mi-
siewicz, Magdalena Młynarz, Ewa Schramm, Anna Stępniak, ks. Marcin 
Węcławski (red. naczelny), Małgorzata Wołyńska. Adres redakcji: 61–546 
Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. S.A. Nakład: 2 100. Pismo nie ma ceny. 
Koszty druku pokrywamy ze złożonych ofiar.
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