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Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Niech odpoczną od swoich trudów! (Apokalipsa 14,13)

Drodzy Parafianie!
Przełom października i listopada naznaczony jest w liturgii
trzema uroczystościami ukazującymi tajemnicę Kościoła.
W ostatnią niedzielę października obchodzimy uroczystość
Rocznicy Poświęcenia Kościoła Parafialnego, wspominamy
Kościół pielgrzymujący przez ziemię, Kościół, w którym
jest tak wielu wspaniałych wyznawców Jezusa Chrystusa.
1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych,
uroczystość Kościoła chwalebnego w niebie, gdzie przeby
wa Jezus Chrystus zmartwychwstały, Maryja, Matka Boża
i tak wielu świętych, znanych i nieznanych, którzy już
dotarli do ojczyzny w niebie. Z kolei 2 listopada to dzień,
w którym wspominamy naszych zmarłych przebywających
w czyśćcu, dusze, które przed wejściem do domu naszego
Boga Ojca potrzebują pokuty, oczyszczenia ze skutków
grzechów popełnionych w ziemskim życiu.
W naszym klimacie, w naszej szerokości geograficz
nej doświadczeniu przemijania życia, tajemnicy śmierci,
sądu Bożego i wieczności bardzo sprzyja zamierająca
w tym czasie przyroda. Czy widziałeś, jak w smutny
jesienny wieczór opadają umarłe liście? Tak samo codziennie dusze ludzkie ulatują ku wieczności. Pewnego

dnia i ty staniesz się takim opadłym liściem – pisał św.
Josemaría Escrivá („Droga” 736).
Nie możemy żyć bezmyślnie. Nie możemy mieć wzro
ku i serca przykutych tylko do tej ziemi, tylko do spraw
codziennych. To wszystko kiedyś się skończy. Umrze jed
nak tylko nasze ciało. Dusza jest nieśmiertelna. Od życia
tutaj, na ziemi zależy nasza wieczność, to czy będziemy
przebywać w niebie z Chrystusem zmartwychwstałym,
z Maryją i świętymi. Jeśli odrzucimy Boga, wybierzemy
trwanie w grzechu, nie wejdziemy do nieba, nie będzie
my szczęśliwi. Żyjmy tak, byśmy mogli być w niebie.
W listopadowych dniach módlmy się za zmarłych.
Nasza modlitwa: ofiarowane za nich Msze Święte, Ko
munie Święte, wymienianki, odpusty, podejmowana
pokuta, to nie tylko gesty pamięci i miłości, to bardzo
realna pomoc, która przybliża ich do nieba. Kto pomaga
zmarłym, sam po śmierci otrzyma wiele duchowej po
ciechy i pomocy.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Parafian. Zmar
łych Parafian chcę pozdrowić przez obdarowanie wielo
ma modlitwami, darami serca z ziemi. Niech one pomo
gą im dojść do pełni szczęścia w niebie.
Ksiądz Proboszcz

ŻYCIE WIECZNE

Zmarłym trzeba
pomagać
Prawda o czyśćcu
Pismo Święte i Kościół uczą nas,
że wierni, którzy w chwili śmierci
umierali w stanie łaski uświęcającej,
a nie odbyli na ziemi pokuty za po
pełnione grzechy, nie naprawili
uczynionego zła, odbywają pokutę
po śmierci. Święty Paweł uczy: Ten,
którego dzieło wzniesione na fundamencie [Chrystusie] przetrwa,
otrzyma zapłatę; ten zaś, którego
dzieło spłonie, poniesie szkodę:
sam wprawdzie ocaleje, lecz tak
jakby przez ogień (1 Kor 3,14-15).
W Piśmie Świętym znajdujemy też
przykład modlitwy za zmarłych,
jaką podejmuje wódz Izraela, Juda
Machabeusz po stracie swoich żoł
nierzy w walce. Kiedy przekonał
się, że przed śmiercią dopuścili się
grzechów, zebrał pieniądze i prze
słał do świątyni w Jerozolimie ofiarę
z prośbą o modlitwę za zmarłych,
aby mieli udział w zmartwychwsta
niu (2 Mch 12,43-45).
Przejmujące słowa o czyśćcu
znajdujemy w „Dzienniczku” wiel
kiej mistyczki – św. siostry Fausty
ny: Ujrzałam Anioła Stróża, który
mi kazał pójść za sobą. W jednej
chwili znalazłam się w miejscu
mglistym, napełnionym ogniem,
a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo
gorąco, ale bez skutku dla siebie,
my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je,
mnie nie dotykały. Mój Anioł Stróż
nie odstępował mnie ani na chwilę.
I zapytałam się tych dusz, jakie ich
jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest
tęsknota za Bogiem. Widziałam
Matkę Bożą odwiedzającą dusze
w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję
„Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi
porozmawiać, ale mój Anioł Stróż
dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy
za drzwi tego więzienia cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny],
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który powiedział: Miłosierdzie moje
nie chce tego, ale sprawiedliwość
każe. Od tej chwili ściślej obcuję
z duszami cierpiącymi (Dz 20).
W Katechizmie Kościoła katolic
kiego czytamy: Kościół od początku
czcił pamięć zmarłych i ofiarował
im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także
jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne
za zmarłych. Nieśmy im pomoc
i pamiętajmy o nich (KKK 1032).

maga, spełnia uczynek miłosierdzia.
Sam po śmierci dozna wiele ducho
wej pomocy i jego czyściec będzie
krótki albo od razu pójdzie do nieba!
Ksiądz Proboszcz

Jak możemy pomagać naszym
zmarłym?
Najskuteczniejszą dla nich pomo
cą są ofiarowywane za nich Msze
Święte. Ich owocność będzie więk
sza, jeśli w nich uczestniczymy
i przyjmujemy Komunię Świętą. 2
listopada obchodzimy w Kościele
Dzień Zaduszny – dzień modlitwy
za zmarłych. Nie ma w tym dniu
obowiązku uczestnictwa w Eucha
rystii, ale jakże ważne, by przyjść
na Mszę Świętą!
Możemy za zmarłych ofiarowy
wać odpusty, to znaczy przyczynić
się do skrócenia albo całkowitego
zniesienia kary czyśćca. Warun
kiem zyskania odpustu jest odby
ta spowiedź święta i wyrzeczenie
się popełniania grzechu, modlitwa
w intencjach Ojca Świętego (np.
Zdrowaś Maryjo), wyznanie wiary
Wierzę w Boga, Ojcze nasz, przyję
ta Komunia Święta i w okresie od 1
do 8 listopada modlitewne nawie
dzenie cmentarza lub inna praktyka
pobożna wskazana przez Kościół.
Znakiem naszej pamięci i wspól
noty ze zmarłymi jest zwyczaj „wy
mienianek” – odczytywanie imion
i nazwisk zmarłych, połączone
z odmawianiem różańca. Czynimy
to w listopadzie.
Jeśli wiemy, że zmarli pozostawi
li na ziemi niespłacone długi, krzyw
dy, złe relacje z innymi ludźmi,
chciejmy w ich imieniu to zło na
prawić. To spełnione dobro będzie
pokutą, która przybliży im niebo.
Kto modli się za zmarłych i im po

Na czym polega Pana praca?
Moja praca wiąże się z pogrzebami
oraz z troską o wygląd cmentarza.
Kiedyś zajmowało się tym siedmio
ro pracowników, obecnie jest nas
czterech. Powierzono mi opiekę nad
kaplicą Błogosławionego Bogumiła,
gdzie pełnię funkcję kościelnego
i ministranta.
Jeżeli danego dnia odbywa się po
grzeb, to rano przygotowuję kaplicę,
wprowadzam trumnę ze zmarłym,
przystrajam mogiłę. Asystuję rów
nież przy Mszy Świętej pogrzebo
wej, którą odprawia ksiądz z parafii
zmarłego. Natomiast po pogrzebie
trzeba wszystko posprzątać, usypać
mogiłę, ułożyć kwiaty.
Gdy nie ma pogrzebów, zaj
mujemy się opieką nad cmentarzem
– zwłaszcza że jest tam bardzo dużo
zieleni, o którą trzeba zadbać. Do
naszych obowiązków należy też ko
szenie trawy, grabienie liści, ogólne
utrzymanie porządku na cmentarzu.

Zmarłych trzeba
odwiedzać
Rozmowa z naszym parafiani
nem, Michałem Kononowiczem,
od dekady pracownikiem cmen
tarza przy ul. Bluszczowej.

Czym wyróżnia się uroczystość
Wszystkich Świętych z perspek
tywy pracownika cmentarza?
W tym czasie na cmentarzu panu
je szczególny nastrój – przychodzi
więcej ludzi, groby są posprzątane
i przystrojone, świecą się lampki.
My też staramy się, żeby cmentarz
był jak najlepiej uporząd
kowany.
Dekorujemy kaplicę, przy
strajamy
groby, którymi się opiekujemy – np.
groby zmarłych księży. Do naszych
obowiązków należy także przygoto
wanie i oprawa procesji.

NASI ZMARLI

Codzienne obcowanie ze śmier
cią, ze zmarłymi nie jest łatwą
sprawą. Jak radzi Pan sobie
z tym wymiarem Pana pracy?
Początki były trudne. Kiedy po
wierzono mi opiekę nad kaplicą
i zacząłem uczestniczyć we Mszach
Świętych po
grzebowych, to odczu
wałem przede wszystkim ogromny
żal i smutek, szczególnie w przypad
ku zmarłych dzieci – aż łez nie mo
głem powstrzymać. Później dosze
dłem do wniosku, że i tak wszyscy
zmierzamy tą samą drogą, idziemy
w tym samym kierunku. Każdego
z nas czeka ten moment, ale nie
każdemu jest dane uczestniczyć
w ostatniej drodze zmarłego. To pod
niosło mnie na duchu – choć nadal
są pochówki, gdy czuję wielki żal
po zmarłym. Najtrudniej jest mi na
dal uczestniczyć w pogrzebie dziec
ka lub młodej osoby. Gdy jest to ktoś
starszy, to inaczej się to przeżywa.
Kiedy zmarła moja żona, był
to dla mnie trudny moment. Zmar
ła dość młodo. W tym roku zmarła
jej mama, a moja teściowa – miała
91 lat. Odeszła w pokoju. Była przy
gotowana na swoje odejście i miała
w sobie wiele spokoju.
notowała Anna Stępniak
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Jak pracuje się na cmentarzu?
Cmentarz przy ul. Bluszczowej ma
szczególną atmosferę. Ze względu
na jego parkowy charakter ludzie
często wybierają się tutaj na space
ry. Często przychodzą tutaj matki
z małymi dziećmi, które cenią so
bie spokój, chwalą, że jest tu miło
i bezpiecznie.
Przez lata pracy poznałem tutaj
wie
le ludzi. Są tacy, którzy przy
chodzą regularnie, codziennie. Od
wiedzają swoich bliskich, modlą
się. Niejed
nego znajomego – tego
z cmentarza czy z parafii – też już
pochowałem. Teraz odwiedzam ich
kilka razy dziennie. Zmarli chowani
są według przynależności do para
fii. Osoby zmarłe z naszej parafii są
pochowane głównie wokół kaplicy,
w której posługuję, stąd wszyscy są
blisko mnie.

Michał Kononowicz przy pracy na cmentarzu

Nasz cmentarz
Zabytkowy cmentarz parafii pw. Bo
żego Ciała został otwarty w 1912
roku. Został zaprojektowany w mod
nej wów
czas koncepcji cmentarza
– ogrodu, parku. Cmentarz pełnił
swoją funkcję do 1969 roku, kiedy
zamknięto dla celów grzebalnych
wszystkie cmen
tarze parafialne.
Dzięki staraniom ówczesnego pro
boszcza parafii pw. Boże
go Ciała,
ks. Wojciecha Maćkowiaka, został
on ponownie otwarty w 2001 roku.
Wybudowano zaplecze cmentarne,
odnowiono bramę, położono chod
nik i zainstalowano oświetlenie
elektryczne wzdłuż ganku głównego
od bramy do kaplicy.
Nasza parafia pw. Maryi Królo
wej ma prawo do korzystania z tego

cmentarza – wszyscy parafianie,
którzy tego pragną, mogą tu pocho
wać swoich zmarłych. Jest to miej
sce wiecznego spoczynku m.in.
powstańców wielkopolskich i war
szawskich, oficerów Wojska Pol
skiego, ofiar Poznańskiego Czerwca
1956 roku, księży, sióstr elżbietanek
i służebniczek, lekarzy, ar
t ystów
czy sportowców. Znajdziemy tu gro
by m.in. Kazimierza Karłowskiego
i Kazimierza Skąpskiego – twórców
cmentarza, proboszczów parafii
pw. Bożego Ciała, a także jednego
z patronów wildeckich ulic – Jana
Spychalskiego.
9 lutego 1984 roku cmentarz zo
stał wpisany do państwowego reje
stru zabytków miasta Poznania i ob
jęty ścisłą ochroną konserwatorską.
red.
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RELIKWIA

Towarzysze Jezusa widząc, na co
się zanosi, zapytali: «Panie, czy
mamy uderzyć mieczem?» I któ
ryś z nich uderzył sługę najwyż
szego kapłana i odciął mu prawe
ucho. Lecz Jezus odpowiedział:
«Przestańcie, dosyć!» I do
tknąwszy ucha, uzdrowił go (Łk
22,49-51).
Obchodząca w bieżącym roku
1050-lecie istnienia archidiecezja
poznańska, od początku aż po czasy
nam współczesne, była doświadcza
na przez najazdy i kataklizmy, które
skutkowały licznymi zniszczeniami.
Szczególnym zrządzeniem Bożym
z tych nieszczęść ocalała niezwy
kła relikwia (lub tylko starodawna
pamiątka) nazywana mieczem św.
Piotra. Dzięki wzmiance w Vitae
Episcoporum Posnaniensium Jana
Długosza wiemy, że pierwszemu bi
skupowi poznańskiemu Jordanowi
w 968 roku ...papież [...] ofiarował
[…] miecz św. Piotra, którym apo
stoł [...] miał odciąć uszy Malchiasza
w Ogrodzie Oliwnym. Zamiarem
Ojca Świętego było – jak pisze Dłu
gosz – by uczynić początki Jordana
milszymi dla kleru i ludu polskiego
[…] aby Kościół w Polsce posiadał
jawny klejnot, którym mógłby się
szczycić […] Ten sam miecz w ko
ściele poznańskim także i dzisiaj
otacza gorliwa cześć. Z zachowa
nych przekazów wynika, że miecz
ten był czczony jako cenna relikwia,
a w dniu święta patronów katedry –
Świętych Piotra i Pawła – był niesio
ny w uroczystej procesji. W czasach
sceptycznego oświecenia zrezygno
wano z tego zwyczaju i o mieczu
przechowywanym w katedralnym
kapitularzu zapomniano. Dopiero
w 1860 roku, w I tomie „Rocznika
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Po
znańskiego” ukazał się naukowy
artykuł ks. Jana Nepomucena Jab
czyńskiego „Wiadomość historyczna
o mieczu przechowywanym w ar
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chikatedrze poznańskiej”, którym –
według podania – Piotr Apostoł miał
obciąć ucho Malchusowi. Autor,
obok przedstawienia stanu wiedzy
na ten temat, analizuje też kwestię
poruszoną wcześniej przez Długo
sza, która do dziś budzi spory wśród
uczonych: czy istotnie miecz z kate
dry jest autentyczną bronią, którą
posłużył się Apostoł w obronie Pana
Jezusa w Ogrójcu, czy też jest to ko
pia poświęcona przez papieża Jana
XIII i przekazana jako symboliczny
dar dla diecezji powstającej na ru
bieżach świata chrześcijańskiego?
Badacze są generalnie zgodni co
do świadectwa Długosza, że miecz
już od X wieku jest przechowywa
ny w Poznaniu, jednak ich opinie
odnośnie do metryki zabytku są
podzielone. Niektóre analizy (łącz
nie z badaniami metaloznawczymi)
wskazują, że broń pochodzi z Bli
skiego Wschodu i mogła powstać
w I wieku, inne sugerują jej średnio
wieczne pochodzenie. Rzeczywiście
w średniowieczu istniał zwyczaj
sporządzania kopii znaczących reli
kwii – jak np. włóczni św. Mauryce
go, której replikę Bolesław Chrobry
otrzymał od cesarza Ottona III. Na
temat miecza św. Piotra lub jego ko
pii – oprócz tego przechowywanego
w Poznaniu – wiadomo niewiele.
Być może w Rzymie nie było pew
ności, czy jest to autentyczna broń
Apostoła, lecz mimo wątpliwości
postanowiono i tak cenną relikwię
ofiarować z apostolskim błogosła
wieństwem nowej diecezji.
Niezależnie od tego, czy ta nie
zwykła pamiątka była świadkiem
rozpaczliwej, po ludzku naiwnej
obrony Mistrza oraz ostatniego
znanego nam cudu uzdrowienia,
jaki Zbawiciel dokonał przed swoją
męką, czy też nie, z pewnością jest
ona świadkiem burzliwych dziejów
pierwszej i najstarszej diecezji pol
skiej. Można pokusić się o pewną
analogię: tak jak nie przez miecz, ale
przez poddanie się woli Ojca przy
szło zwycięstwo na Golgocie, tak
i diecezja poznańska, doświadcza
na mieczem, przetrwała zwycięsko

ponad dziesięć wieków, starając się
wspólnymi siłami jej członków peł
nić wolę Bożą.
Obok znakomitych, znanych
i czczonych powszechnie relikwii
(które wciąż są badane) jak np. Całun
Turyński, całun z Manopello, kielich
z Walencji, chusta z Oviedo, okowy
św. Piotra w Rzymie, nasza poznań
ska jest skromna i mało znana, nawet
wśród mieszkańców stolicy Wielko
polski. Można (i trzeba) ją zobaczyć:
wierna kopia ze stosownym opisem
jest umieszczona wewnątrz katedry,
a oryginał przechowywany jest w po
bliskim Muzeum Archidiecezjalnym.
Najcenniejszy i najważniejszy obiekt
w Muzeum. To świadek rodzącego
się państwa polskiego i dowód włą
czenia go w krąg kultury europejskiej.
To pierwszy zabytek chrześcijańskiej
Polski – czytamy na stronie placówki.
Jesteśmy narodem, który w po
równaniu z innymi stracił wiele bez
cennych zabytków, tym bardziej więc
godny zainteresowania i czci jest ten
niezwykły starożytny (lub średnio
wieczny) kawałek metalu, który to
warzyszy nam od początku dziejów
diecezji.
Michał Krupski

Fot. arch.

Miecz św. Piotra –
najstarsza pamiątka
naszej archidiecezji

Miecz św. Piotra – relikwia
z katedry poznańskiej

NOWI PARAFIANIE

Ponad rok temu słuchałem cieka
wego wykładu na temat perspek
tyw liczby mieszkańców Poznania.
Nasze miasto, jak zresztą wiele
innych i cała Polska, wyludnia się,
jednak w ocenie znawców dwie
dzielnice Poznania będą rozrastać
się pod względem ludnościowym –
to Główna i nasza Wilda.
Już teraz to obserwujemy. Obok
nowego osiedla TBS przy zbiegu
ulic Roboczej i Sikorskiego po
wstały bloki przy ul. Czarnieckie
go 4. Jest w nich 450 mieszkań.
Do końca roku do użytku będzie
oddany nowy duży dom przy ul.
Czarnieckiego 2. Między ulicą Nie
działkowskiego i ks. Jakuba Wujka
nowi właściciele właśnie odbierają
klucze do 143 nowych mieszkań.
W lutym w 112 mieszkaniach no
wego domu przy ul. Przemysłowej
33 zamieszkali nowi lokatorzy.
Można też wspomnieć o stosunko
wo niedawno wybudowanych bu
dynkach przy ul. Przemysłowej 46a
i św. Czesława 7 i 8. Trwa budowa
dużego domu (6 pięter) na rogu ulic
Sikorskiego i 28 Czerwca 1956 r.,
a w styczniu rozpocznie się budo
wa dużego domu mieszkalnego
na Rynku Wildeckim, w bezpośred
nim sąsiedztwie naszego kościoła.
Powstają domy na obrzeżach parafii
przy ul. Różanej, Niedziałkowskie
go i apartamenty na terenie byłe
go Dworca Autobusowego. Został
rozstrzygnięty
międzynarodowy
konkurs na projekt nowego osiedla
usytuowanego na olbrzymim tere
nie po Zakładach Naprawy Taboru
Kolejowego – od nowego dworca
po ul. Hetmańską. Przewiduje się
tam w dalszej przyszłości mieszka
nia dla 14 000 osób.
Cieszymy się nowymi mieszkań
cami, choć nie znamy ich liczby
(ochrona danych, brak obowiąz
ku meldunkowego). Nie wiemy,
ilu z nich to katolicy. Witamy ich
serdecznie i zapraszamy do naszej
wspólnoty parafialnej. To wielkie
wyzwanie duszpasterskie dla naszej

parafii. Już teraz modlę się za nowo
przybyłych i przyszłych mieszkań
ców. Zachęcam do takiej modli
twy naszych parafian, zwłaszcza
mieszkających obok budowanych
domów. Niech nowi mieszkańcy
odnajdą na naszej Wildzie nie tylko
własny dom, ale też miejsce spotka
nia z Bogiem i wspólnotą chrześci
jan w naszym kościele i domu pa
rafialnym.
Ksiądz Proboszcz

Znikające wildeckie
krajobrazy
W mieszkaniu moich Rodziców
jest pięć dużych okien. Dwa z nich
(w tym to z balkonem) wychodzą
na ulicę. Pozostałe – na podwórze.
Z tych ostatnich najbardziej lubię
okno w pokoju mojej Mamy. Widać
z niego podwórze domu, parking
na tyłach dawnych delikatesów
„Prosiaczek” (w naszej rodzinnej
gwarze, ze względu na jaskrawy
neon, nazywanych „Las Vegas”),
a dalej na ul. Sikorskiego z figurką
Pana Jezusa na rogu z ul. Przemysło
wą, szachulcowy dom z tablicą po
święconą Romanowi Wilhelmiemu
i kolorowy Rynek. Krajobraz zamyka

majestatyczna bryła kościoła z wie
żą. To właśnie przy tym, otwartym
na oścież, oknie siadali schorowa
ni Rodzice, aby choć w ten sposób
włączyć się w parafialną procesję:
rezurekcyjną czy Bożego Ciała. To
przy tym oknie w majowe wieczory
najlepiej słychać graną na trąbkach
pieśń „Po górach dolinach”. Tę me
lodię często słychać nawet z okna
balkonowego, tego od ulicy. Wtedy
nasi Goście, nie mogąc zorientować
się, skąd ją słyszą, są nią szczególnie
poruszeni. Przez cały rok wieczora
mi zachwyca nas widok kolorowych
świateł z kwiaciarni, mijających się
samochodów i tramwajów. Z okna
w pokoju Mamy w sylwestrową noc
najlepiej widać rozświetlające niebo
sztuczne ognie. Lubiliśmy je razem
oglądać.
Lubiliśmy... Tak było... Niestety,
już tak nie będzie. Krajobraz z okna
pokoju Mamy – tak jak wiele wil
deckich – zmieni się. Niebawem
zasłoni go powstający właśnie wie
lopiętrowy budynek na rogu ulic
Sikorskiego i 28 Czerwca 1956 r.
Czy będzie widać choć krzyż z ko
ścielnej wieży; choć skrawek nieba
nad nią? Na szczęście moi Rodzice
patrzą teraz na świat z innego okna.
Tego w domu Boga Ojca.
K.D.

Fot. S. Kostrzewa

Nasza dzielnica

Nowe domy przy ul. Niedziałkowskiego
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NASZA PARAFIA

W naszej parafii w marcu i we
wrześniu praktykę duszpaster
sko-katechetyczną odbywał kle
ryk Marcin Kaczmarek.
Witamy Księdza praktykan
ta w naszej parafii. Proszę się
przedstawić.
Nazywam się Marcin Kaczmarek.
Urodziłem się w Poznaniu. Od naj
młodszych lat wraz z rodzicami
i bratem mieszkam w parafii pw. Na
rodzenia NMP w Kolniczkach, poło
żonej w pobliżu Jarocina. Maturę
zdałem w II Liceum Ogólnokształcą
cym w Poznaniu, a następnie ukoń
czyłem prawo na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Obecnie jestem klerykiem V roku
Arcybiskupiego Seminarium Du
chownego w Poznaniu.
Odbywał Ksiądz w naszej parafii
praktykę duszpastersko-kateche
tyczną, na czym ona polegała?
Każdy z nas przychodzi do semi
narium z doświadczeniem wynie
sionym z własnej parafii. Praktyki,
które odbywamy na IV roku oraz we
wrześniu, u progu V roku, dają moż
liwość obserwowania funkcjonowa
nia innej parafii. Mogłem przyglądać
się pracy zespołu duszpasterzy oraz

Modlę się, żeby ktoś
przyszedł…
Refleksje jednej z katechetek
pracujących w szkole na terenie
naszej parafii.
Słoneczne, wrześniowe popołudnie.
Rozpoczynam katechezę w pierw
szej klasie szkoły ponadgimnazjalnej
przy ul. św. Jerzego 6. Po krótkim
przedstawieniu się podaję zasady
oceniania, które będą obowiązywać
w bieżącym roku szkolnym. Ucznio
wie otrzymują wcześniej przedsta
wione zasady do podpisu. Podając
je, proszę, aby podpisali tylko ci,
którzy są zainteresowani uczest
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uczestniczyć w spotkaniach różnego
rodzaju grup duszpasterskich. Istotne
są również praktyki katechetyczne,
które pomagają nam przygotować
się do pracy katechety. Praktyki ka
techetyczne odbyłem w VIII Liceum
Ogólnokształcącym w Poznaniu pod
opieką ks. Marcina Skowrona oraz
w Zespole Szkół Samochodowych.
Jakie ma Ksiądz wrażenia z prak
tyk w naszej parafii?
Nie mieliśmy wpływu na to, dokąd
zostaniemy skierowani, dlatego te
praktyki były dla mnie pierwszym
poważnym doświadczeniem bycia
posłanym do konkretnej wspól
noty parafialnej. Poczytuję sobie
za wielką łaskę to, że praktyki mo
głem odbyć właśnie w parafii pw.
Maryi Królowej. Bardzo się cieszę,
że na Wildzie mogłem nie tylko
przyglądać się, ale także na miarę
moich możliwości wspierać w po
słudze duszpasterskiej niezwykle
gorliwych i oddanych Kościołowi
kapłanów. Ogromnie budujące było
dla mnie także obserwowanie zaan
gażowania parafian w życie wspól
noty. Przychodząc tutaj, mogłem
odczuć, że nasza – bo chyba tak
już mogę mówić – parafia jest praw
dziwą wspólnotą, otwartą dla każ
dego, kto chce zbliżyć się do Boga.
Chciałbym serdecznie podziękować
nictwem w lekcji religii w nowym
roku szkolnym. Gdy kartka wędruje
w stronę uczniów, nikt nie jest nią
zainteresowany. Z przerażeniem
w oczach zadałam pytanie: „Czy
ktoś będzie uczęszczał? Czy to żar
ty?”. W pewnym momencie zgłasza
się jeden uczeń, który wziął kartkę
i ją podpisał. Następnie kolega sie
dzący obok niego powiedział: „Jak
ty się zapisujesz, to ja też”. I wtedy
zaczynam się zastanawiać, co się
dzieje? Uczniowie, choć mnie nie
znają – albo też znają, bo niektórzy
to absolwenci szkoły gimnazjalnej,
którzy uczęszczali wcześniej na pro
wadzone przeze mnie lekcje, nagle
rezygnują z dalszej nauki religii.

Fot. arch.

Kleryk na praktyce

Kleryk Marcin Kaczmarek

za wszelkie dowody życzliwego
przyjęcia zarówno duszpasterzom,
współpracownikom parafii, jak
i wszystkim parafianom. Proszę
o modlitwę w intencji nowych po
wołań oraz za mnie i wszystkich
kleryków o wierność i wytrwałość
w powołaniu.
Rozmawiała Ewa Schramm
Po zaistniałej sytuacji zadaję
klasie pytanie dlaczego nie chcą
uczęszczać na lekcje religii, prze
cież katechezę ze szkoły średniej
trzeba będzie kiedyś uzupełnić.
Po tych słowach zostaję przez nie
których wyśmiana. Jeden z uczniów
mówi, że „da księdzu w łapę i ślub
kościelny będzie miał”. Jest to już
osoba pełnoletnia i decyzja o uczest
nictwie w lekcji religii zależy tylko
od niej samej. Niestety, w wielu
przypadkach jest też tak, że rodzice
ulegają dzieciom, żeby spełnić ich
zachcianki (zwłaszcza, gdy lekcja re
ligii jest pierwsza lub ostatnia w pla
nie). Taka sytuacja ma też miejsce
w szkole podstawowej – tam rów

KRONIKA
nież rodzice wypisują swoje dzieci
z uczestnictwa w katechezie.
Przed czterema laty, gdy rozpo
czynałam pracę w szkole, nie mia
łam żadnych obaw. Wypisywanie
się uczniów z lekcji religii nie było
takie modne, jak jest niestety teraz.
Przed rozpoczęciem roku szkolne

go zaczynam się modlić, żeby ktoś
przyszedł. Niestety, dzisiejsza mło
dzież woli 45 minut lekcji religii
przesiedzieć na korytarzu lub iść
wcześniej do domu. Nikt od niej
niczego nie wymaga i nie ocenia
jej. Uczniowie nie chcą rozmawiać
o Jezusie, bo On ich nie interesuje.

Z ostatnich tygodni
• Po Mszach Świętych przeprowadzono składkę do pu
szek na KUL i szkoły katolickie (12.08) oraz na dzieła
Caritas Archidiecezji Poznańskiej (15.08).
• W pierwsze soboty kolejnych miesięcy modliliśmy się
podczas nabożeństw różańcowych wynagradzających
Niepokalanemu Sercu Maryi (1.09 i 6.10).
• Młodzież, która w tym roku szkolnym przyjmie sakra
ment bierzmowania, rozpoczęła kolejny etap przygo
towań Mszą Świętą o godz. 18.30 oraz spotkaniem
po Eucharystii (2.09).
• Kleryk Marcin Kaczmarek odbywał w naszej parafii
praktykę katechetyczną (2-30.09).
• Po przerwie wakacyjnej swoją działalność wznowiła
parafialna świetlica środowiskowa. Zapisano 14 dzieci.
• Nowy rok duszpasterski przyniósł nowe inicjatywy:
Oaza, czyli Ruch Światło-Życie (dla młodzieży klas VII
i VIII, a także szkół średnich), oraz chór parafialny.
• Praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks.
diakon Amadeusz Fertig (2.09).
• Odbyły się spotkania katechetyczne dla rodziców dzie
ci i młodzieży (10, 11 i 12.09).
• Modliliśmy się podczas nabożeństw fatimskich o po
kój na świecie, za Ojczyznę oraz za dzieci i młodzież
na początku nowego roku szkolnego (13.09 i 13.10).
• W święto Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 18
odbyła się Droga Krzyżowa (14.09).
• Po niedzielnej Mszy Świętej o godz. 11 dzieciom, któ
re kończą roczek, zostało udzielone specjalne błogo
sławieństwo (16.09).
• Po niedzielnych Mszach Świętych przeprowadzono
zbiórkę do puszek na szkoły katolickie (16.09).
• W ramach festiwalu chórów dziecięcych w Poznaniu,
w naszym kościele w czasie niedzielnej Mszy Świę
tej o godz. 9.30 oraz po niej śpiewał chór dziewczęcy
Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego (23.09).
• W święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
odbyła się uroczysta Msza Święta o godz. 12, a po niej
wspólna modlitwa pod pomnikiem św. Michała Ar
chanioła (29.09).
• Do Kościoła katolickiego wstąpiła Timea Florea, nasza pa
rafianka ochrzczona w Kościele prawosławnym (29.09).
• Po Mszy Świętej o godz. 18.30 odbył się koncert or

Zastanawiam się, dokąd zmierza
zagubiony, młody człowiek, który
nie chodzi do kościoła, gdzie usły
szy o Chrystusie, gdzie poruszy
ważne kwestie dotyczące wiary
i uczciwego życia jak nie właśnie
na lekcji religii?
katechetka Ewa Schramm

ganowy w wykonaniu naszego organisty Michała
Wachowiaka (30.09).
• W październiku uczestniczyliśmy w nabożeństwach
różańcowych.
• Po przerwie wakacyjnej swoją działalność wznowiło
Duszpasterstwo Akademickie. Nowy rok akademic
ki zainaugurowano modlitwą różańcową oraz Mszą
Świętą o godz. 20 (1.10).
• Po niedzielnych Mszach Świętych odbyła się zorgani
zowana przez Koło Misyjne zbiórka okularów, jedno
razowych strzykawek i środków odkażających, które
zostaną przekazane na misje (6-7.10).
• Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński (10.10).

Numer konta parafialnego
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249
Każda wpłata może być odliczana od podatku
Miesięcznik poświęcony sprawom Parafii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Adres redakcji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 1 450.
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ŻYCIE PARAFII

Parafialny skarb

Fot. S. Kostrzewa

Fot. B. Zielewicz

Każdy człowiek ochrzczony jest skar
bem Kościoła, skarbem naszej para
fii. Przez modlitwę i przyjmowanie
sakramentów oddaje chwałę Trójcy
Świętej. W oczach Boga szczegól
ną wartość ma modlitwa kapłanów,
chorych, cierpiących i dzieci. Dlatego
szczególnym skarbem naszej parafii
jest działające od 17 lat Przedszko
le św. Aniołów Stróżów. Placówka,
do której uczęszcza 45 dzieci, stano
wi pomoc dla rodziców i przyczynia
się do dobrego wychowania najmłod
szych. Nasze przedszkolaki modlą się
także za naszą parafię.
2 października obchodziliśmy
święto patronalne Przedszkola św.
Aniołów Stróżów. Dzieci i rodzice
modlą się, byśmy uzyskali nowe
pomieszczenia w budynku byłego
urzędu skarbowego, by przedszko
le mogło się rozwijać. Módlmy się
o to wszyscy!
(red.)

Przed I Komunią
Świętą
Rozpoczęło się przygotowanie dzieci
do I Komunii Świętej. W naszej pa
rafii mamy oryginalną metodę. Nie
koncentrujemy się na katechizacji
dzieci, ale na katechezach dla rodzi
ców. Ksiądz Proboszcz głosi sześć
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katechez dla rodziców, a osiem ka
techez w małych grupach prowadzą
dla nich nasi katechiści. Aby dziecko
mogło przystąpić do I Komunii Świę
tej, musi być zgłoszone w biurze pa
rafialnym. Przygotowanie do I Komu
nii Świętej rozpoczyna Msza Święta
dla dzieci i rodziców. We wrześniu
i październiku, w wyznaczonym ter

minie, rodzice z dzieckiem spotykają
się w biurze parafialnym z Księdzem
Proboszczem. Ta rozmowa, pełna
serdeczności, owocuje nie tylko za
angażowaniem się rodziców w prze
kaz wiary, ale także ośmiela dziecko
przed przystąpieniem do pierwszej
spowiedzi świętej.
(red.)

