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„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony
głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak
niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku,
co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta
zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu” – fragment starożytnego Orędzia
Wielkanocnego z Wigilii Paschalnej. Na fotografii: zakończenie procesji rezurekcyjnej w Noc
Zmartwychwstania

Drodzy Parafianie!
Czytamy w Dziejach Apostolskich, że św. Piotr uzdrowił
sparaliżowanego człowieka w imię Jezusa Chrystusa:
Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co
mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,
chodź! (Dz 3,6). Ja też – całe szczęście – nie mam złota
ani srebra, ale mam coś o wiele wspanialszego. Chcę
Wam dać udział w męce, śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa.
Dzięki świętej liturgii możemy przeżyć to, co przeżywał Jezus Chrystus. Możemy być w Wieczerniku
i w Ogrodzie Oliwnym. Możemy na nowo uczestniczyć
w dramacie sądu nad Chrystusem, w Jego biczowaniu
i cierniem koronowaniu. Możemy pójść za Jezusem dro-

gą krzyżową i stanąć pod krzyżem na Golgocie. Możemy
mieć udział w radości zmartwychwstania. Tak bardzo
pragnę, abyście wszyscy jak najlepiej przeżyli Wielki
Tydzień, Święte Trzy Dni Paschalne. To jest największy
skarb naszej wiary. To są nasze największe święta. To
jest szczyt naszej czci oddawanej Bogu w Trójcy Świętej
i źródło naszego życia chrześcijańskiego.
Proszę – odłóżcie wszystko inne, zmieńcie plany
na najbliższe dni – przyjdźcie, by uczestniczyć w liturgii. Nie jest to obowiązek, ale serce kochające Jezusa
dyktuje – trzeba być przy Chrystusie i być razem z Nim.
Nie ograniczajmy świąt tylko do dobrego jedzenia i gorączki przygotowań! Zapraszam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie cierpiących, chorych, samotnych.
Ksiądz Proboszcz

WIELKI TYDZIEŃ

Wielki Wtorek
W naszym kościele
od godz. 6.30 do godz. 21
całodzienna spowiedź święta
z udziałem zaproszonych księży.
Właśnie wtedy przystąpmy
do sakramentu pokuty!
Pomocą w przygotowaniu się
do niego może być
tekst Drogi krzyżowej
ks. Aleksandra Woźnego

Droga krzyżowa

przygotowanie
do sakramentu pokuty
Wstęp
Panie Jezu, razem z Tobą pragnę
przejść tę Drogę krzyżową. Wyznaję, że we wszystkim, co dla mnie
uczyniłeś, znajdują się tajemnice,
których nie potrafię zgłębić. Dlatego proszę Ducha Świętego, żeby
mi dał poznać to, co dla mej duszy
jest potrzebne. O Maryjo, która
cierpiałaś ze swym Synem, pomóż
mi, proszę, przyjąć tę łaskę, której
dzisiaj Pan Jezus chce mi udzielić.
Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
Pan Jezus pozwolił się sądzić, abyśmy także poddali się sprawiedliwemu sądowi.
Każdy czyn człowieka będzie osądzony. Ten sąd ma się odbyć w spowiedzi. Kapłan ma mnie osądzić. Czy
dotychczas rzeczywiście pragnąłem
być osądzony w spowiedzi świętej?
Panie Jezu, proszę, bym z właściwym nastawieniem przystępował
do spowiedzi świętej i został osądzony już teraz, dzięki czemu uniknę
ostatecznego wyroku potępiającego.
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż
na swe ramiona
Pan Jezus przyjmuje na swe ramiona ciężkie drzewo krzyża – ja mam
przyjąć na siebie pokutę, którą wyznaczył mi kapłan przy spowiedzi
świętej. Jak dotąd przyjmowałem
pokutę? Czy rzeczywiście chciałem ją otrzymać? A może poku-
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ta nie była adekwatna do moich
win? Panie Jezu, przepraszam Cię
za wszystkie te wypadki, kiedy lekceważyłem pokutę, odkładałem ją,
może zapominałem o niej i tak straciłem Twoją łaskę.
Stacja III
Pan Jezus pierwszy raz upada
pod krzyżem
Był to upadek spowodowany brakiem sił fizycznych. Poważniejsze
są jednak wszystkie upadki moralne, wszystkie grzechy, czyli
świadome przekroczenie przykazań Bożych. Może już nieraz odprawiłem spowiedź, nawet dobrą,
odprawiłem pokutę, a potem wróciłem do „starych” grzechów? Proszę Cię, Jezu, o cierpliwość dla
mnie i z wielkiego Twego miłosierdzia o udzielenie mi łaski lepszej
spowiedzi i lepszej pokuty.
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę
Matka Boża rozumiała potrzebę pokuty, potrzebę ofiary. I taką ofiarę
złożyła. Nasze wysiłki zmierzające
do tego, żebyśmy się poprawili,
zawsze będą nieskuteczne, jeżeli nie poprosimy o pomoc Matki
Najświętszej, jeżeli nie będziemy
z Nią zjednoczeni. Matko Boża,
proszę Cię, pomóż mi odprawić
dobrą spowiedź. Chcę być wierny
swoim postanowieniom, chcę żałować za grzechy z miłości do Pana
Jezusa. Pragnę naprawdę stać się
Twoim dzieckiem.
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga
nieść krzyż Panu Jezusowi
Szymon został zmuszony do tego,
aby pomógł Panu Jezusowi nieść
krzyż. Jeżeli zauważyłem, że moje
spowiedzi są nieskuteczne, że wracam do grzechów, to dlatego, że nie
chciałem niejako pomóc Panu Jezusowi, że się ociągałem, żeby zrobić
coś dobrego dla bliźnich. Zawsze
powinna nam towarzyszyć myśl,
w jaki sposób możemy pomóc drugiemu człowiekowi.

Stacja VI
Weronika ociera twarz
Panu Jezusowi
Weronika niewielką wprawdzie przyniosła ulgę Panu Jezusowi, zdobyła
się jednak na odwagę, by otrzeć
Mu twarz swoją chustą. Okazała Mu
współczucie. Nasza miłość jest
często egoistyczna. Nawet wtedy,
kiedy myślimy, że miłujemy Boga,
najczęściej myślimy tylko o sobie.
Uwolnimy się częściowo od tego,
jeśli okażemy współczucie bliźnim.
Panie Jezu, proszę Cię, przyjmij
moje współczucie, że tak wielu ludzi odwraca się od Ciebie i nie chce
przyjąć Twojej łaski.
Stacja VII
Pan Jezus drugi raz
upada pod krzyżem
Upadki Pana Jezusa pod ciężarem
krzyża wynagradzały Bogu za nasze
upadki moralne. Upadki moralne,
mimo naszych spowiedzi, spowodowane są wewnętrzną pychą, tym,
że ciągle uważamy się za nie najgorszych, a to jest okłamywaniem
samych siebie. Pan Jezus miłuje
prawdę, dlatego pozwala na upadki
moralne, abyśmy mogli się przekonać, kim rzeczywiście jesteśmy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że przez mój
upadek, przez grzech przekonałem się, kim jestem. Ustrzeż mnie
od rozgoryczenia i spraw, bym żałował z miłości do Ciebie.
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza
płaczące niewiasty
Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Ewangelia św.
Łukasza 23,28) – powiedział Pan
Jezus do niewiast jerozolimskich.
Pan Jezus nie odrzuca współczucia,
ale chce, żebyśmy patrzyli przede
wszystkim na siebie i na nasze winy,
a nie na winy innych ludzi. Może
dlatego moje spowiedzi nie były takie skuteczne i nie nawróciłem się
po nich, bo zamiast żałować za moje
grzechy, pocieszałem się, że inni też
tak postępują, że wcale nie są lepsi
ode mnie. Przepraszam i dziękuję

SAKRAMENT POKUTY
Ci, Panie Jezu, że dałeś mi to zauważyć i proszę, pomóż mi, żebym
odtąd patrzył tylko na moje winy
i za nie żałował.

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Moglibyśmy to obnażenie Ciała
Pana Jezusa porównać z obnażeniem człowieka pod względem moralnym. Jak bardzo chcemy ukryć
nasze wady i grzechy! Jak nieraz
trudno przyznać się nam do nich
nawet przed sobą. Może to, że ktoś
inny dowie się o naszych grzechach,
jest nam potrzebne do powstania
z nich? Może to potrafi nas ustrzec
przed zakorzenieniem się grzechu?
Panie Jezu, jeśli taka będzie droga mojego nawrócenia, proszę, spraw to.
Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Trudno jest patrzeć na obraz przedstawiający przybicie Pana Jezusa
do krzyża. Trudno jest wyobrazić
sobie Jego cierpienia i śmierć w poniżeniu. Panie Jezu, daj mi, proszę,
cząstkę tych cierpień, które za mnie
przyjąłeś, pozwalając się przybić
do krzyża. Spraw, by one doprowadziły do przemiany mojego serca.
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego
konanie powinno wzruszyć nawet
najbardziej twardego człowieka. Jej
przyczyną jest grzech każdego z nas,
popełniony świadomie i dobrowolnie. Pan Jezus tak bardzo miłuje
każdego z nas, że nawet gdyby tylko
jeden człowiek zgrzeszył, wydałby

W sakramencie pokuty między spowiadającym się a spowiednikiem
zawsze jest Chrystus. On sam posługuje się kapłanem

się na śmierć za niego, by wysłużyć
mu odpuszczenie grzechów i umożliwić zbawienie. Panie Jezu, daj mi
poznać cząstkę Twej niezgłębionej
miłości do człowieka, która sprawiła, że za nas wydałeś się na śmierć.
Pomóż mi zrozumieć, że ta śmierć
odbywa się stale w sposób mistyczny na ołtarzach świata.
Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Matka Boża stała pod krzyżem
do końca. Zapewne jest to jedyny
człowiek, który kochał Pana Boga
tak, jak powinien być On kochany.
Dlatego cierpienia Jej Syna były dla
Niej trudniejsze do zniesienia niż
własne. Powodem moich grzechów
jest często jakieś przywiązanie, to,
że jakąś rzecz czy jakiegoś człowieka kocham bardziej niż Boga. Matko Najświętsza, spraw, proszę, bym
wyzbył się takich przywiązań, które
przeszkadzają mi kochać Pana Jezusa i dla Niego wyrzekł się wszystkiego, co prowadzi do grzechu.
Stacja XIV
Pan Jezus złożony w grobie
Grób jest czymś, co najlepiej uświadamia nam, że wszystko będziemy
musieli kiedyś opuścić, wszystko

zostawić. Im szybciej potrafimy
wyrzec się tego, co nas od Boga odciąga, tym prędzej będziemy wolni
i szczęśliwi. Panie Jezu, jesteśmy
bardzo słabi i nieraz potrzebujemy
umocnienia. Ufamy, że nam go ze
swego miłosierdzia udzielisz.
Zakończenie
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystkie
łaski, których mi udzieliłeś. Proszę
Cię o dobrą spowiedź, nie tylko dla
siebie, ale dla tych, którzy już dawno
u spowiedzi nie byli. Okaż im Twoje
miłosierdzie, abyśmy wszyscy mogli
radować się w wieczności.

Św. Jan Vianney
o sakramencie pokuty
To nie grzesznik powraca do
Boga, by Go prosić o wybaczenie, lecz sam Bóg biegnie za
grzesznikiem i skłania go do
powrotu.
Gdy kapłan daje nam rozgrzeszenie, musimy myśleć tylko
o jednym: o tym, że Krew Boża
spływa do naszej duszy, aby
obmyć, oczyścić, uczynić ją na
powrót tak piękną, jak była tuż
po chrzcie.
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Stacja IX
Pan Jezus trzeci raz
upada pod krzyżem
Być może był taki okres w moim życiu, że mniej grzeszyłem, a później
wszystko zaczęło się od nowa. Teraz
jest jeszcze gorzej, ponieważ nie
umiem nawet zrobić postanowienia
poprawy. Panie Jezu, proszę, bym
się opamiętał i już więcej nie wracał
do dawnych grzechów.

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek
O godz. 8 uroczysta Jutrznia.
O godz. 18.30 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej.
Po niej do godz. 24 adoracja,
modlitwa z Jezusem w Ogrójcu
Msza Święta w Wielki Czwartek nazwana jest
Mszą Wieczerzy Pańskiej. Po odczytaniu Ewangelii o ustanowieniu przykazania miłości i umywaniu nóg Apostołom przez Chrystusa, kapłan
umywa nogi dwunastu mężczyznom. Komunia
św. tego dnia udzielana jest pod dwiema postaciami. Msza Święta nie kończy się błogosławieństwem, a procesją z Najświętszym Sakramentem
do bocznego ołtarza, który nazywamy ciemnicą. Mamy w ten wieczór trwać na modlitwie
z Chrystusem.
Czym dla mnie jest udział w liturgii Wielkiego Czwartku? Od dziewięciu lat corocznie biorę
udział w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej
w Wielki Czwartek w naszej parafii. Za każdym
razem jest to inne przeżycie. Podczas pierwszego udziału w liturgii Wielkiego Czwartku wielkie
wrażenie zrobił na mnie obrzęd umycia nóg, który
nie jest praktykowany we wszystkich parafiach.
Ukazuje on wielką pokorę i konieczność służby
bliźniemu, stawianemu przez Boga na drodze
mego życia – najpierw podczas pracy w sklepie,
a teraz podczas pracy w szkole. Tak wiele potrzeba cierpliwości i miłości w dzisiejszych czasach
naznaczonych pośpiechem, który towarzyszy nam
każdego dnia. Kolejnym ważnym momentem jest
dla mnie przyjęcie Komunii św. pod dwiema postaciami. W ten szczególny dzień przypominam
sobie mój pierwszy pełny udział w Eucharystii.
Jezus pozostawił siebie w chlebie i winie. Jakże
wielkim darem jest przyjęcie Go w ten szczególny dzień w Hostii zanurzonej w Jego Krwi! Udział
w pierwszym dniu Triduum Paschalnego pozwala
wyciszyć się i przygotować na następne świąteczne dni związane z wielką tajemnicą naszej wiary.
Ewa Schramm

W czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej kapłan naśladuje
pokorę Chrystusa, umywając nogi dwunastu mężczyznom

W Wieczerniku Chrystus darował nam swoje Ciało i Krew pod
postaciami chleba i wina

Wielki Piątek
O godz. 8 uroczysta Jutrznia.
O godz. 14 Droga krzyżowa.
O godz. 15 liturgia na cześć Męki Pańskiej
w dawnym rycie, o godz. 18.30 w nowym
rycie. Po niej do godz. 24 adoracja,
modlitwa przy grobie Chrystusa

W dawnym rycie

Mamy to szczęście, że możemy w naszej parafii
w piątek męki i śmierci Pańskiej uczestniczyć
także w liturgii odprawianej w nadzwyczaj-
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W Wielki Piątek czytany jest opis męki Chrystusa z Ewangelii
św. Jana, naocznego świadka śmierci naszego Pana

TRIDUUM PASCHALNE
nej formie rytu rzymskiego. W ten szczególny
dzień, gdy najmocniej mamy przeżyć cierpienie
Zbawiciela, nie jest odprawiana Msza Święta.
Tym bardziej więc potrzeba nam najgodniejszego i najgłębszego przeżycia męki Pańskiej. Jak
w każdej Mszy Świętej, tak i  tego dnia łacina
głębiej oddaje tajemnicę, której nie zdołamy pojąć tutaj, na ziemi.
Wielka cisza, czarne oraz fioletowe szaty
celebransa i ministrantów uzmysławiają nam,
że czcimy niepowtarzalne wydarzenie: Stwórca
dał się zabić stworzeniom po to, by je zbawić.
Mówią o tym czytania ze Starego Testamentu
(z proroctwa Ozeasza i z Księgi Wyjścia zapowiadające mękę Pańską) i Pasja wg św. Jana. Piękna
jest modlitwa wiernych ogarniająca całą ludzkość. Liturgista ks. Pius Parsch pisze: „Bierzmy
szczególnie gorący udział w tych wspaniałych
modlitwach, które tchną najgłębszą pobożnością starochrześcijańskiego życia, a odmawiane
były już w II stuleciu”. Wreszcie adoracja krzyża – wymowny jest gest kapłana, który adorując
go jako pierwszy spośród obecnych w kościele,
czyni to boso, dla podkreślenia czci wobec zabitego Dawcy Życia i Króla, a zarazem dla uzmysłowienia nam naszej nędzy wobec majestatu
Boga. Smutek dnia żałoby jest jednak łagodzony
nadzieją – Wielki Piątek przygotowuje bowiem
na zmartwychwstanie!
Michał Krupski

Kulminacyjnym momentem liturgii Wielkiego Piątku
jest wywyższenie i adoracja krzyża

Każdego roku boję się Wielkiego Piątku. Boję
się, że sprowadzę ten dzień do pustego żołądka,
do napawania się ciszą, może do uronienia łzy
podczas Drogi krzyżowej, którą potraktuję jak
spektakl. Dlatego też za każdym razem proszę
Boga, aby pozwolił mi zagłębić się w tym, co chce
mi tego dnia przekazać Kościół. To jedyny dzień,
kiedy nie odprawia się Mszy Świętej; uczestniczymy za to w liturgii Męki Pańskiej, która zaczyna
się od cichej modlitwy kapłana leżącego krzyżem
przed ołtarzem. Potem następuje liturgia słowa
wraz z opisem Męki Pańskiej, podniosła modlitwa
powszechna oraz adoracja krzyża. Wielkopiątkowa modlitwa powszechna uderza swoją konkretnością: prosimy w niej i za wierzących, i za niewierzących, za cierpiących, za rządzących… Ta
modlitwa pokazuje, że Bóg troszczy się o ludzi
– wszystkich. Zaraz po tym następuje adoracja
krzyża – centralny moment liturgii. I gdzieś tutaj daje się uchwycić wstrząsająca prawda: troska
Boga o człowieka jest tak wielka, że prowadzi
od niej prosta droga na krzyż.
Katarzyna Smardzewska

Na zakończenie liturgii, zgodnie z polskim zwyczajem,
Chrystus w Hostii zostaje przeniesiony do Grobu Bożego
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W nowym rycie

TRIDUUM PASCHALNE

Wielka Sobota
O godz. 8 uroczysta Jutrznia.
Od godz. 10 do 17 święcenie potraw
na stół wielkanocny

Wigilia Paschalna
O godz. 21 Wigilia Paschalna.
Po niej procesja rezurekcyjna wokół
Rynku Wildeckiego

Liturgia Nocy Paschalnej rozpoczyna się poświęceniem
i symbolicznym żłobieniem paschału – symbolu
zmartwychwstałego Pana

Po liturgii słowa odnawiamy przyrzeczenia złożone Bogu na
chrzcie św. i przyjmujemy pokropienie wodą chrzcielną

Z ostatnich tygodni
• Po niedzielnej Mszy Świętej o godz. 11 zostało udzielone specjalne błogosławieństwo dla dzieci, które
ukończyły pierwszy rok życia (3.03).
• Po Mszy Świętej o godz. 18.30 odbył się koncert muzyki
organowej Jana Sebastiana Bacha i Cezara Francka w wy-
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konaniu naszego organisty Michała Wachowiaka (3.03).
• W Środę Popielcową została przeprowadzona zbiórka
do puszek na archidiecezjalną Caritas (6.03).
• Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu odbywały się rekolekcje parafialne. Nauki
głosił o. Piotr Idziak, jezuita posługujący w domu rekolekcyjnym w Kaliszu (6 – 10.03).
• W Wielkim Poście uczestniczyliśmy w nabożeństwach

Fot. J. Kot (x2)

Kładę na stole poświęconą przed południem bułkę
i biegnę do kościoła. Może znajdę miejsce siedzące? Idąc przez rynek, sprawdzam, czy stos drewna przed głównym wejściem już płonie; odbieram
od ministranta śpiewnik i siadam w ławce. Zanim
uklęknę, by przygotować się do przeżycia wydarzeń, które przed nami (a będzie się działo!), delikatnie kładę na ławce świecę. Zapałki? Nie, dziś
nie są potrzebne.
Dziś wszystko jest wyjątkowe: liturgia ma aż
cztery części.
Pierwsza – pozostaje niewidoczna dla zgromadzonych w nieoświetlonym kościele. Słyszymy
tylko poruszające słowa: Chrystus wczoraj i dziś.
Początek i koniec. Alfa i Omega. Zaczyna migać
światło dopiero co poświęconego paschału. Teraz
płoną już nasze świece, zapalane jedna od drugiej; jedna po drugiej – jak koraliki różańca. Ta
pierwsza – zapalona nie zapałką, ale od paschału.
Światło Chrystusa! – śpiewa celebrans.
Druga część to siedem czytań, psalmy i Ewangelia – historia naszego zbawienia od stworzenia
świata po zmartwychwstanie.
Część trzecia – odnawiamy przyrzeczenia
chrztu św. W świetle świecy pada moja odpowiedź:
Wyrzekam się!...Wierzę! Wierzę! Wierzę!
Część czwartą rozpoczyna Eucharystia. Słyszę
słowa: Ciało i Krew Chrystusa, więc głośno odpowiadam: Amen (Niech tak się stanie!).
I nareszcie idziemy wokół kościoła z radosnym
ALLELUJA! Niewiasto, czemu płaczesz? Nie ma
Go tu! – z tymi słowami zasnę i obudzę się jutro.
Katarzyna Deskur

KRONIKA
Drogi krzyżowej oraz Gorzkich żalach, w czasie których kazania pasyjne głosił ks. diakon Amadeusz Fertig. Odbywały się też Gorzkie żale dla młodzieży.
• Odbyły się spotkania katechetyczne dla rodziców młodzieży przed bierzmowaniem (11.03) oraz rodziców
dzieci przed I Komunią Świętą (13.03 i 27.03).
• Odprawiona została Msza Święta z odnowieniem
przyrzeczeń chrztu świętego dla dzieci przed I Komunią Świętą, ich rodziców i chrzestnych (16.03).
• W niedziele Wielkiego Postu, w czasie Mszy Świętych
o godz. 11 i 18.30 ks. wikariusz Marcin Skowron głosił
rekolekcje dla dzieci i młodzieży o czterech prawach
życia duchowego (17.03, 24.03, 31.03, 7.04).
• Po niedzielnych Mszach Świętych została przeprowadzona składka do puszek na dzieła misyjne (17.03).
• Przy naszej parafii rozpoczęło działalność duszpasterstwo mężczyzn „Niepokonani Niepokalanej"'.
• Biskup Grzegorz Balcerek udzielił sakramentu bierzmowania 49 młodym z naszej parafii (21.03).
• W Dzień Świętości Życia o godz. 18.30 została odprawiona Msza Świętaw intencji matek w stanie błogosławionym oraz małżeństw modlących się o łaskę rodzicielstwa (25.03).
• Odbyły się rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawo-

wej nr 42 i Gimnazjum nr 40 (25-29.03).
• Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński (27.03).
• Parafialne przedszkole zorganizowało pogadankę pedagogiczną dla rodziców małych dzieci pt. Znaczenie
autorytetu rodzicielskiego (28.03).
• W piątek przed Niedzielą Palmową przeszliśmy Drogę
krzyżową ulicami naszej parafii (12.04).
• W pierwszą sobotę kwietnia modliliśmy się podczas
nabożeństwa różańcowego wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi (6.04).
• Przy naszej parafii rozpoczęła działalność wspólnota
dla dzieci szkół podstawowych – Oaza Dzieci Bożych.

Już blisko cudu

pozyskać dotację z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 420 000 zł. Kwota ta powinna wystarczyć. Ufam,
że od listopada żłobek parafialny św. Aniołów Stróżów
rozpocznie służbę rodzinom. Będziemy mieli miejsca dla
20 dzieci. Kompletujemy personel. W pozostałej części
budynku Wille Miejskie planują urządzić akademik dla
studentów. Mieszkałem długie lata – chyba jako jedyny
proboszcz w Polsce – w urzędzie skarbowym. W przyszłości będę mieszkał w akademiku… Byłem kiedyś,
przez osiem lat, duszpasterzem studentów.
O dalszych działaniach w sprawie tej inwestycji będę
Parafian informował, przygotowuję specjalny numer
„Maryjnej Wspólnoty”. Wszystkich nadal proszę o modlitwę do św. Józefa! Tak wiele mamy potrzeb: załatwianie koniecznych pozwoleń, remonty, negocjacje, finanse. Stanie się cud, wszystko się uda, ale trzeba modlitwy!
Ksiądz Proboszcz

W sprawie domu, w którym będzie sala reprezentacyjna parafii, powstanie żłobek i zerówka przedszkolna
Prosiłem Parafian o modlitwę do św. Józefa o cud. Chcemy zyskać dla naszej parafii część budynku po urzędzie skarbowym. Dom ten został wybudowany w roku
1911 dla użytkowników kościoła na Rynku Wildeckim.
Wówczas byli to Niemcy, ewangelicy. Przedstawiałem
w poprzednich numerach „Maryjnej Wspólnoty" dzieje tego budynku (nr 189 i 190). W niedzielę 31 marca
walne zgromadzenie Parafii Ewangelickiej zaaprobowało
sprzedaż tego obiektu spółce Wille Miejskie i naszej parafii. Potrzebna jest jeszcze do sprzedaży formalna zgoda
Konsystorza Ewangelickiego z Warszawy (naczelny organ
Ewangelików w Polsce). Akt sprzedaży będzie zawarty
do 31 maja br. Ustalona cena to 3 200 000 zł Przy zawarciu umowy wpłata 1 000 000 zł, z czego nasza parafia
musi wpłacić 200 000 zł. Pozostałą kwotę trzeba zapłacić
do końca roku. Nie wiem dokładnie, jaki będzie całkowity koszt nieruchomości po stronie parafii – trwa inwentaryzacja budynku i negocjacje z naszymi wspólnikami.
Będę się starał o kredyt na spłatę zobowiązań.
Jedną sprawą jest uzyskanie prawa do własności,
inną remont i wyposażenie żłobka i przedszkola. Nakład na salę reprezentacyjną, w której będzie się spotykał także Klub Seniora, będzie stosunkowo niewielki.
Na remont pomieszczeń i wyposażenie żłobka udało się

Numer konta parafialnego:

30 1020 4027 0000 1302 0970 9249
Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie!
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: 1 600.
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ŻYCIE PARAFII

Bierzmowanie
21 marca bp Grzegorz Balcerek
udzielił 49 naszym parafianom
sakramentu bierzmowania.

Niełatwe zadanie

Biskup nakłada rękę na głowę i namaszcza czoło świętym olejem,
powtarzając słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego!

Od marca minionego roku
do lutego przeprowadziłam 7 spotkań w małych grupach. Spotkania trwały godzinę, rozpoczynały
się modlitwą do Ducha Świętego.
Katecheza podejmowała tematy
o Duchu Świętym, Kościele, modlitwie, Piśmie Święt ym, życiu
wiecznym. Spotkanie kończyła
dziesiątka różańca w intencji młodzieży i rodzin.

Fot. J. Kot (x2)

Od 22 lat, kiedy swoje życie oddałam Chrystusowi, radością dla mnie
jest zaangażowanie w apostolstwo.
W 2011 roku ukończyłam Archidiecezjalną Szkołę Katechistów i rozpoczęłam prowadzenie katechez
dla dorosłych w naszej parafii. Są
to katechezy dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu
św., indywidualne katechezy przygotowujące dorosłych do przyjęcia
chrztu, Pierwszej Komunii św. czy
bierzmowania. Od 8 lat prowadzę
w małych grupach katechezy dla
rodziców przed Pierwszą Komunią
św. ich dzieci. Przed rokiem rozpoczęliśmy w naszej parafii nowe dzieło apostolskie – katechezę dla rodziców młodzieży przygotowującej się
do sakramentu bierzmowania. Jej
celem jest pogłębienie wiary oraz
włączenie rodziców przez rozmowę i modlitwę w przygotowanie ich
dzieci do bierzmowania.

W czasie modlitwy biskupa o siedem darów Ducha Świętego kandydaci
klęczą z zapalonymi świecami. Świadkowie modlą się w milczeniu
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Najczęściej na spotkania przychodziły matki chętnie dzieliły się swoją
wiarą, opowiadały także o trudnościach
w wierze swoich dzieci. Wychowanie
religijne nie jest łatwym zadaniem, podziwiam wszystkich rodziców za ich
zaangażowanie i podjęty trud. Widzę
wielki sens i owocność takich spotkań!
Malwinga Cichocka-Marcinkowska,
katechistka

Innowacyjna forma katechez

Co mi, jako matce, dały katechezy przygotowujące do sakramentu
bierzmowania mojego dziecka?
Przede wszystkim cieszę się, że aktywnie mogłam uczestniczyć w spotkaniach, a nie byłam tylko biernym
słuchaczem. Na katechezach w bardzo
jasny, przystępny i ciekawy sposób
omawialiśmy tematy związane z wiarą, ale też była to okazja do omówienia
i wymiany doświadczeń wychowawczych, w kontekście wiary, w relacji
rodzic – dziecko. Spotkania skłaniały
do refleksji i przemyśleń, a jednocześnie motywowały do działania i osobistego zaangażowania w przygotowanie
do sakramentu bierzmowania. Ta innowacyjna forma katechez uświadomiła
mi, jak ważna jest rola rodziców w formowaniu w młodzieży ducha wiary
i jej umacnianiu.
Adelina Mytych-Bem,
mama Kacpra

