ISSN 1233–7552

PISMO PARAFIAN KOŚCIOŁA MARYI KRÓLOWEJ w POZNANIU • STYCZEŃ • NR 1 (194) 2021

Fot. T. Pawelec

Drodzy Parafianie!

Taki baner wisiał w kwietniu na wieży naszego
kościoła. A słowa te są ciągle aktualne!

Nie możemy przybyć do Was z tradycyjną kolędą. Przyjmijcie więc ten nadzwyczajny numer „Maryjnej Wspólnoty” i załączoną książeczkę „Zgromadzeni na Świętej
Wieczerzy” jako tradycyjny upominek.
Nigdy nie spodziewałem się, że będę stał w drzwiach
naszego kościoła i mimo, że jest on pusty, będę mówił
wielu Wam: nie możecie wejść, by uczestniczyć we
Mszy Świętej, jest limit 5 osób, jest limit 42 osób, limit
50! Za nami bardzo trudny rok naznaczony pandemią
w życiu i działalności całego świata i naszego państwa,
także w życiu Kościoła i naszej parafii.
Dzięki ofiarnej postawie naszych Wikariuszów –
ks. Marcina Skowrona i najpierw ks. Sławomira Kostrzewy a od sierpnia w jego miejsce ks. Rafała Kordusa –
robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by najlepiej służyć Panu Bogu i Wam. Odprawialiśmy dodatkowe Msze
Święte, nawet łamiąc obowiązujące przepisy liturgiczne,
które dozwalają księdzu sprawować maksymalnie trzy
Eucharystie w niedzielę. Odwiedzaliśmy chorych, którzy prosili kapłana.
Bardzo trudnym doświadczeniem było Triduum Paschalne. Wówczas w kościele mogło przebywać tylko
5 wiernych. Obok nich księża i ministranci. Niezapomnianym i głęboko wzruszającym przeżyciem było błogosławieństwo z wieży naszego kościoła na cztery strony
świata, wieńczące liturgię Wigilii Paschalnej. Widziałem
naszych parafian klęczących na chodnikach przed swoimi domami. A modlitwą i błogosławieństwem obejmowałem wszystkich Was, szczerze tęskniąc za Wami!
Wyjątkowa była procesja Bożego Ciała – w tym roku do
czterech ołtarzy, ale wewnątrz kościoła.
Dzięki ofiarnej i fachowej służbie ks. wik. Sławomira i naszego byłego parafianina Antoniego Wojtkowiaka,
od czasu znacznego ograniczenia liczby obecnych w kościele, były codzienne transmisje wieczornego różańca
i Mszy Świętych w niedziele, a także uroczystości Wielkiego Tygodnia.
Pragnę podziękować z całego serca Księżom Wikariuszom, pracownikom parafii i przedszkola za ich tak
wspaniałą postawę. Dziękuję Wam, kochani Parafianie,
za wielką życzliwość, okazywaną sympatię, za ofiarność
materialną na rzecz parafii!
Ufam, że to trudne doświadczenie obróci się w większe dobro, którego teraz jeszcze nie widzimy. Tęskniąc,
wszystkich pozdrawiam.
Ksiądz Proboszcz

NAWIEDZENIE

Triduum Paschalne

Fot. T. Marciniak x2

Te dwie fotografie nie oddadzą naszych przeżyć Świętego Triduum
Paschalnego. Z wiernych mogło
w nich uczestniczyć tylko pięć osób.
To wielki ból, ale zarazem mobilizacja do modlitwy za tych, którzy
bardzo chcieli być w kościele. Łzy
napływały do oczu, serce miałem
ściśnięte, kiedy patrzyłem na puste
ławki i myślałem o nieobecnych.
W Wielki Czwartek w czasie liturgii
nie było umywania nóg. W Wielki
Czwartek i Piątek były dwie liturgie
– w nadzwyczajnej i zwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Transmisja święconki z probostwa – najwyższa oglądalność! Na
zakończenie Wigilii Paschalnej nie
było procesji rezurekcyjnej wokół
Rynku Wildeckiego. Była „procesja”
z Chrystusem w monstrancji na wieżę
kościoła i błogosławieństwo na cztery
strony świata, dla wszystkich Parafian. Oby w następnych latach było
tak, jak zawsze dotychczas było!
Ksiądz Proboszcz

I Komunia Święta

Fot. J. Kot

W czasie epidemii nie mogliśmy
urządzić uroczystości I Komunii
Świętej dzieci naszej parafii, tak, jak
to było dotychczas. W połowie maja,
w kościele mogły być obecne 43 osoby. Dlatego uroczystości odbywały
się w małych grupach, z zachowaniem wymogów sanitarnych, w terminach wybranych przez rodziców.
Także w dni powszednie w czasie
Mszy Świętych wieczornych.
W tym roku przygotowanie podjęli rodzice 84 dzieci. Trudna sytuacja szkół, a także katechezy szkolnej
pokazują, jak dobrym rozwiązaniem
jest praktykowane od lat w naszej
parafii przygotowanie dzieci przez
rodziców i prowadzenie przez świeckich katechistów katechezy dla rodziców. Módlmy się za dzieci, które
przystąpiły i które przystąpią do I Komunii Świętej.
Ksiądz Proboszcz
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Rok św. Józefa
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Ojciec Święty Franciszek
wydał list apostolski „Patris Corde
– ojcowskim sercem” poświęcony ojcostwu św. Józefa. Warto przeczytać
ten piękny, poruszający tekst! Jednocześnie papież ogłosił rok św. Józefa
– potrwa on do 8 grudnia 2021 roku.
Celem duszpasterskim tego roku jest
głębsze poznanie przybranego ojca
Chrystusa, oblubieńca Maryi, Matki
Bożej, a poprzez to zaprzyjaźnienie
się z nim. Byśmy często wzywali go
w różnych naszych trudnych sprawach, jakie obecnie przeżywamy. By
był patronem zwykłych ludzi, którzy
przez codzienną uczciwą pracę służą
innym i dzięki temu upodobniają się
do Cieśli z Nazaretu.
Z rokiem św. Józefa związana jest
możliwość zyskiwania odpustów
zupełnych. Odpust zupełny nie jest
darowaniem grzechów – to może
nastąpić tylko w sakramencie pokuty, ale jest darowaniem kar, jakie
zaciągnęliśmy za popełnione grze-

chy, które nam Bóg odpuścił po spowiedzi. Odpust zupełny w Roku św.
Józefa można zyskać między innymi
każdego 19 dnia miesiąca, w każdą
środę (jest to w tradycji dzień św. Józefa), a także po odmówieniu w rodzinie 5 tajemnic różańca. Zyskuje
go ten, który w tym dniu przyjmuje
Komunię Świętą, wyrzeka się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
i odmówi np. litanię do św. Józefa w
intencji Kościoła prześladowanego.
Odpust można ofiarować za jedną
duszę w czyśćcu cierpiącą lub za samego siebie. Dlatego w tym roku, w
ramach środowego nabożeństwa do
Maryi Królowej, które odprawiamy
po Mszy Świętej o 12:00, będziemy
modlili się litanią do św. Józefa.
W naszym kościele znajduje się
piękny obraz św. Józefa. Na nim kilkuletni Jezus jest okryty rękami swojego Opiekuna, ale jednocześnie z Jezusa bije blask, który oświetla twarz
św. Józefa. Życzę wszystkim Parafianom, by w najbliższym roku doznali
duchowego umocnienia od św. Józefa i za jego wstawiennictwem uprosi-

17 marca 2020 zasnął w Bogu

śp. ks. senior Zenon Patelski

kapłan diecezji toruńskiej. Od przejścia na emeryturę
pomagał w naszej parafii. Dał się poznać jako ksiądz
wielkiej gorliwości, zwłaszcza w posłudze
w konfesjonale. Pełen życzliwości wobec bliźnich,
pełen pokory i gotowości służenia Kościołowi.
21.03 po Mszy Świętej w naszym kościele
ciało ks. Zenona złożono do grobu
na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.
Niech Chrystus Najwyższy Kapłan będzie mu
nagrodą za wierną służbę!
Ksiądz Proboszcz
18 marca 2020, w wieku 80 lat, po długiej i ciężkiej
chorobie zmarła nasza parafianka

śp. Teresa Łosińska
gorliwa czcicielka Miłosierdzia Bożego.
Kobieta pełna wiary i oddania sprawom Kościoła
i naszej parafii, swojej rodziny. Niech przenikają ją
w wieczności promienie Chrystusa Miłosiernego!
W imieniu grupy apostolskiej
czcicieli Miłosierdzia Bożego
Ksiądz Proboszcz

Fot. M. Rodak

MISJE PARAFIALNE

li wiele łask! Temu Świętemu powierzyliśmy trudne dzieło utworzenia
żłobka parafialnego i rozszerzenia
przedszkola.
Ksiądz Proboszcz

18 sierpnia 2020, zasnęła w Bogu: żona,
matka 10 dzieci, babcia, artysta plastyk

śp. Maria – Magda Antowska
Od początku istnienia naszej parafii spieszyła
z bezinteresowną pomocą przy budowie grobów
Bożych, ciemnic, żłóbków na Boże Narodzenie,
w grafice naszego pisma „Maryjna Wspólnota”.
Człowiek wielkiej dobroci, życzliwości
i pogody ducha. Niech Bóg nagrodzi liczne dobro,
jakie uczyniła w swoim życiu!
Ksiądz Proboszcz
3 grudnia 2020, po długiej i ciężkiej chorobie,
przeszła do domu naszego Ojca

śp. Elżbieta Wyczałek
matka ks. Mikołaja Wyczałka, salezjanina,
pochodzącego z naszej parafii. Członkini Wspólnoty
Żywego Różańca. Swoje modlitwy i cierpienia
ofiarowywała za kapłanów
i w intencji nowych powołań.
Za całe dobro, które uczyniła,
niech ją Bóg nagrodzi!
Ksiądz Proboszcz
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Fot. M. Rodak

ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE, KLUB SENIORA

Sala zabaw w żłobku parafialnym. Od 4 stycznia będą tu dzieci!

I jak tu w Boga nie wierzyć!
Do znajomego księdza, rodem ze
wschodniej Polski, na jednym z lotnisk w Stanach Zjednoczonych podeszła zalękniona starsza kobieta i zapytała: „Czy to prawdziwy ksiądz?”.
„Tak, jestem księdzem z Polski”, odpowiedział. Okazało się, że to Polka,
że jest zagubiona. Później wyszło
na to, że leci tym samym samolotem do kraju i pochodzi z pobliskiego miasteczka, co ów kapłan. Kiedy
się uspokoiła, powiedziała: „I jak
tu w Boga nie wierzyć? On mi księdza przysłał!”.
Te słowa powtarzam często
od przeszło roku, od czasu, kiedy
podjąłem starania o wykupienie części budynku przy ul. Wierzbięcice

45 (były ewangelicki dom parafialny,
później urząd skarbowy i dzielnicowy) oraz urządzenie w nim żłobka,
nowego oddziału przedszkola i klubu
seniora. Najpierw trudne rozmowy
z właścicielami – parafią ewangelicką
w Poznaniu. Udało się wynegocjować
bardzo dobrą cenę 873 000 zł. Później
starania o korzystną pożyczkę z Funduszu Inicjatyw Społecznych. Dalej
uzyskane dwie dotacje z środków Unii
Europejskiej – na remonty 67 000 zł.
Dotacja rządowa na utworzenie żłobka „maluch +” – 200 000 zł. Pomoc
finansowa z fundacji Renovabis z Niemiec (30 000 euro). Liczne ofiary parafian, darowizny życzliwych naszej
parafii ludzi, także spoza Polski.

Kolęda
Niestety, w tym roku ze względu na epidemię nie może
odbyć się kolęda w tradycyjnej formie. Do mieszkańców
naszej parafii rozsyłam koperty z książeczką kolędową
i nadzwyczajnym numerem „Maryjnej Wspólnoty”.
W niedzielę 10 stycznia w czasie Mszy Świętych będziemy święcili wodę, którą proszę przynieść z domu we
własnych butelkach. Obejmiemy błogosławieństwem
domy naszych Parafian. Jeśli tylko warunki na to pozwolą, odwiedzimy mieszkańców z błogosławieństwem
w terminie późniejszym. Tak żal tych spotkań, wspólnej
modlitwy, rozmów!
Zwyczaj sięgający dawnych wieków wiąże kolędę ze
złożeniem ofiary na dzieła parafii. Można taką ofiarę prze-
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Projekty architektoniczne, elektryczne, wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowe; wykonanie prac pociągające
koszty setek tysięcy złotych; prace
murarskie: burzenie, budowanie;
nowe instalacje: elektryczna, ogrzewania, wodnokanalizacyjna, wentylacyjna, przeciwpożarowa; wykładziny, płytki, nowe drzwi do każdego
pomieszczenia, część z nich o statusie przeciwogniowym, przebudowa
klatki schodowej szpachlowanie,
malowanie i tak dalej… Wyposażenie
żłobka, który podlega surowym przepisom obowiązującym w placówkach
służby zdrowia. Pozwolenia, uzgodnienia, korekty projektów. Trudno
to wszystko pokrótce opisać. Do tego
czas pandemii, trudności z wykonawcami prac. Pełno upokorzeń, prac,
starań, ale jednocześnie ciągłe znaki
z nieba: to jest dzieło pobłogosławione. Opiszę to dokładniej w kolejnych
numerach „Maryjnej Wspólnoty”.
Niemożliwe staje się możliwe, bo
u Boga wszystko jest możliwe. Codzienne modlitwa do św. Józefa, którego Rok rozpoczął się niemal na finiszu prac przy żłobku. Żłobek otwieramy w poniedziałek, 4 stycznia 2021
roku! Nowy oddział przedszkola będzie gotowy do kwietnia, klub seniora
do września. Jak nie dziękować Bogu?
Jak nie dziękować tak wielu ludziom,
którzy pomogli, zaufali, okazali życzliwość, cierpliwość, ofiarność? I jak
tu w Boga nie wierzyć?!
Ksiądz Proboszcz

lać na konto parafialne. Można ją złożyć w kopercie – tej,
którą otrzymaliście do domów – w czasie Mszy Świętych
lub do skarbonki przy drzwiach zakrystii. Ofiary w tym
roku przeznaczymy na spłatę za nabyte powierzchnie
domu przy ul. Wierzbięcice 45. Mamy jeszcze do zapłaty
na ten cel 173 000 zł. Za każdą ofiarę niech Bóg wielokroć
nagrodzi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, także sympatyków naszej parafii mieszkających poza jej granicami.
Ksiądz Proboszcz

Numer konta parafialnego:

30 1020 4027 0000 1302 0970 9249
Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie!

