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Drodzy Parafianie!

Dane nam było obchodzić 1050. rocznicę chrztu Pol-
ski. Miałem dziesięć lat kiedy w 1966 roku świętowano 
tysiąclecie chrztu. Jakże to były inne czasy! To czego 
doczekaliśmy obecnie to cud łaski Bożej i wielkie zwy-
cięstwo dobra. Nie możemy jednak żyć przeszłością 
i uspokajać tym, co się udało podniosłym świętowaniem. 
Mamy nieustannie z błogosławieństwem Bożym iść ku 
przyszłości. Głosić Chrystusa i Jego Ewangelię najpierw 
chrześcijańskim stylem życia, a dalej słowami.  

Św. Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzym-
ki do Polski powiedział: Nie można bez Chrystusa zro-
zumieć dziejów Polski – przede wszystkim ludzi, któ-
rzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię (Warszawa, 
2.06.1979). Emerytowany pasterz diecezji kaliskiej ks. 
biskup Stanisław Napierała w Farze Poznańskiej, w pią-
tek 15 kwietnia uzupełnił te słowa: Nie można zrozu-
mieć dziejów Polski bez Maryi, Matki Bożej.  

Czekają nas liczne trudne zadania. Nie tylko nie stra-
cić ludzi, zwłaszcza młodych, dla Chrystusa i Kościoła, 
ale wielkie dziedzictwo wiary w naszym narodzie po-
mnażać. To wyrasta z codziennej wytrwałej pracy dusz-
pasterzy, apostolstwa katolików świeckich, ale przede 
wszystkim z naszej postawy, z tego czy w słowach i czy-
nach jesteśmy czytelnym znakiem Chrystusa. 

Sami nie zdołamy tego dobrze wypełnić, ale jest 
nad nami błogosławieństwo Boże i jest opieka naszej 
Matki i Królowej Maryi. Idźmy przez życie z Maryją! 
Konkretnym znakiem naszego zaufania i miłości wobec 
Matki Bożej będzie udział w nabożeństwach majowych. 
Bardzo zapraszam Was  wszystkich w każdy majowy 
wieczór na 20:30. Zwieńczeniem maryjnego miesiąca 
będzie odpust parafialny we wtorek 31 maja. 

Z Maryją idźmy przez życie, nie lękając się przyszłości!
Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza chorych. 

Ksiądz Proboszcz

Procesja z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Fary do katedry poznańskiej 
w dniu 15 kwietnia. Z Maryją chcemy przejść przez życie! 
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MAŁŻEŃSTWO

Adwent z św. Józefem
Od 12 do 15 grudnia w naszej parafii przeżywa-
liśmy nawiedzenie kopii cudownego obrazu św. 
Józefa z kościoła ojców karmelitów w Poznaniu. 
Kopia obrazu odwiedza kolejno wszystkie para-
fie naszej poznańskiej archidiecezji. Celem tej 
peregrynacji jest przede 
wszystkim umocnienie 
małżeństw i rodzin, 
jako że św. Józef jest 
szczególnym wzorem 
męża i ojca. Oto wspo-
mnienie z tamtej uro-
czystości.

Święty Józef to dla mnie 
postać szczególna, będą-
ca ucieleśnieniem zarów-
no siły jak i pokory. Nade 
wszystko jednak to wzór 
opiekuna rodziny i kochają-
cego męża. To postać żywa, 
ludzka, przez co tym bar-
dziej bliska, bo kiedyś zma-
gająca się z codziennością 
tak jak teraz każdy z nas. 
Tym bardziej więc z ufno-
ścią zawierzam mu nie tyl-
ko mojego męża, ale i całą 
rodzinę. 

Odnowienie przyrze-
czeń małżeńskich w kon-
tekście nabożeństwa do św. 
Józefa było szczególnym da-
rem, bo uświadomiło nam 
jak silnego mamy patrona. 
Muszę jednak przyznać, 
że sam moment podania 
sobie dłoni i spojrzenia 
w oczy podczas odnowie-
nia przyrzeczeń wywołał 
we mnie jakieś dziwne 
uczucie niezręczności. Na 
szczęście jednak topniało 
ono z każdym wypowia-
danym słowem przysięgi 
małżeńskiej, by na koniec 
zniknąć w ogóle. Wówczas 
to jakby na nowo odkryłam 
siłę płynącą z sakramentu. 

Pod koniec Eucharystii, gdy ksiądz biskup przewią-
zał nasze dłonie stułą poczułam niemalże dumę z fak-
tu, że tyle lat jesteśmy małżeństwem, zaś uczucia jakie 
wypełniały wówczas moje serce śmiało można zamknąć 
w trzech słowach: radość, wdzięczność i nadzieja. 

Wioletta Dadej

Specjalne błogosławieństwo dla małżeństw po Mszy Świętej

Jednej z Mszy Świętych w niedzielę 13 grudnia przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek
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NASZA PARAFIA

Wizytacja pasterska
Podobnie jak w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa Apostołowie 
odwiedzali różne gminy chrze-
ścijańskie, tak też dziś wspólnoty 
parafialne są odwiedzane przez pa-
sterzy Kościoła. Takie odwiedziny, 
fachowo zwane wizytacją bisku-
pią miały miejsce w naszej parafii 
w ostatnim tygodniu lutego. Wizy-
tację w imieniu arcybiskupa Stani-
sława Gądeckiego przepro-
wadził biskup Grzegorz 
Balcerek. Najważniejszym 
celem wizyty, poza kon-
trolą czy parafia właściwie 
funkcjonuje pod względem 
administracyjnym i finan-
sowym, jest spotkanie 
z lokalną społecznością 
i jej duchowe umocnie-
nie. Mimo krótkiego czasu 
wizyty okazji do spotkań 
i rozmów nie brakowało.

W sobotę ksiądz biskup 
odprawił Mszę Świętą dla 
rodziców i dzieci przed 
I Komunią Świętą. Kolej-
nego dnia uczestniczył 
we Mszy Świętej o 11:00, 
po której udzielił indywidu-
alnego błogosławieństwa 
dzieciom. Ilość rodziców 
i dzieci czekających na bło-
gosławieństwo biskupa ro-
biła wrażenie. 

O 12:15 odprawił Mszę 
Świętą – w czasie kazania 
wymieniał między innymi 
to, z czego wildecka para-
fia jest znana w całym Po-
znaniu i może być dumna 
(m.in. parafialną Caritas, 
przedszkole, dzieło wcze-
snej Komunii Świętej, naj-
większa ilość świeckich 
katechistów), ale też prze-
strzegał przed tym, by nie 
stanąć w miejcu, lecz dalej 
wzrastać. 

Kolejne spotkanie miało miej-
sce z parafialną radą duszpasterską 
i ekonomiczną oraz katechistami. 
Każda z obecnych osób mówiła jak 
działa i chce działać w parafii. Nie 
brakowało też wymieniania trud-
ności, które powodują czasem znie-
chęcenie. Ksiądz Biskup przez całe 
spotkanie przysłuchiwał się wypo-
wiedziom, służył radą i dziękował 
za naszą służbę. 

Odwiedzeni zostali także chorzy   

– rodzice księży pochodzących z pa-
rafii, przedszkole św. Aniołów Stró-
żów. We wtorek 23 lutego ksiądz bi-
skup Grzegorz udzielił sakramentu 
bierzmowania 65 młodym. 

Wizytacja zakończyła się niety-
powo, bo w ostatnich dniach marca 
– biskup Grzegorz przewodniczył 
Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej 
w Wielki Czwartek, uczulając by-
śmy się wzajemnie miłowali. 

Marcin Michalak

Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Błogosławieństwo dla małych dzieci
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LITURGIA

Na szczycie roku  
liturgicznego
Już po raz siedemnasty miałem oka-
zję uczestniczyć w liturgii Triduum 
Paschalnego jako członek służby li-
turgicznej. Kolejne dni, prowadzące 
nas przez mękę i śmierć do Zmar-
twychwstania Chrystusa przeżywa-
łem będąc kościelnym, ministrantem 
porządkowym i ceremoniarzem. 
Spełnianie tak zaszczytnych, a za-
razem odpowiedzialnych funkcji 
wiązało się z pewnym stresem, któ-
ry jednak nie był w stanie przyćmić 
tego, co dzieje się gdzieś głębiej. Te 
trzy święte dni stanowią bowiem 
szczyt roku liturgicznego – nie tylko 
w sensie organizacyjnym, ale przede 
wszystkim niematerialnym. Obja-
wiał się on niecodziennym skupie-
niem, powagą, wielkoczwartkową 
radością kapłanów, piątkową pustką 
i żałobą oraz trudną do opisania sło-
wami radością wielkanocną, której 
nie mogło zmącić zmęczenie i wy-
nikające z niego pewne drobne po-
myłki.

W mojej ocenie, Triduum Pas-
chalne nigdy nie spowszednieje. 
Po pierwsze dlatego, że jest tylko raz 
w roku. Na poziomie przygotowy-
wania różnych przedmiotów, prze-
prowadzania każdego dnia poran-
nych prób z księdzem proboszczem 
i prezesem ministrantów, ulepszania 

Prawdziwe zwycięstwo 
miłości
Atmosfera Mszy Rezurekcyjnej! Cie- 
mno! Tylko nieco sztucznego światła, 
które wpadało przez witraże i no-
wość, wyświetlana na żywo relacja 
z wydarzeń sprzed kościoła, co po-
zwalało nam wszystkim uczestniczyć 
w pełni w każdym momencie uroczy-
stości. 

Atmosfera oczekiwania i tajemni-
czości była wyraźna. Kapłani pojawi-
li się w asyście ministrantów i świa-
tło świec rozchodziło się po całym 
kościele jak wielka fala ciepła. Nikły 
blask świec stawał się coraz moc-
niejszy, aż dochodził do samego oł-
tarza! Wszyscy uczestnicy wiedzieli, 
że wydarzy się coś bardzo ważnego, 
coś na co oczekuje się z niecierpli-
wością! 

Jednocześnie doskonała precy-
zja. Ministranci znali swoje miejsca, 
każdy ruch miał swój cel. Było ich 
wielu i bezbłędnie służyli do Mszy 
Świętej! Nawet biel była bez ska-
zy. Wszystkie elementy składały się 
na podniosłą atmosferę, skupienie 
i wyczuwalną radość z oczekiwania!

Zaproszono mnie, bym przeczy-
tała jeden z tekstów Pisma Świętego. 
Dlatego miałam ten niezasłużony 
zaszczyt, że w tym roku mogłam 
uczestniczyć w Mszy Rezurekcyjnej 
od strony ołtarza i jednocześnie ob-
serwowałam i brałam udział w wy-
darzeniach.

Liturgia Słowa. Każde z czytań 
przenosiło mnie do kolejnych sytuacji 
z Pisma Świętego. Przymierze z nami 
i obietnica Boga dla nas. Zapewnienie 
o wielkiej miłości jaką nas obdarza, 
miłości ojcowskiej i matczynej jed-
nocześnie, wymagającej i czułej, pra-
gnieniu naszego prawdziwego szczę-
ścia, pocieszaniu i wspieraniu w tru-
dach. Ostatecznie nasza radość, wiel-
bienie i wdzięczność, które szczegól-
nie wybrzmiały podczas przejmującej 
Liturgii Eucharystycznej.

liturgii pod kątem wypełaniania 
przepisów każdy rok w pewnym 
stopniu zaskakuje. Swój „smaczek” 
mają również różne mniej lub bar-
dziej spektakularne wpadki… 

Wszystko to jednak jest niczym 
wobec drugiego aspektu – duchowo-
ści. Dla mnie sprawą oczywistą jest 
ciągłe formowanie się. Nie wystarczy 
tylko przyjść rano na zbiórkę, wie-
czorem na liturgię i wszystko „samo 
się zrobi”. Mamy przecież w liturgii 
Wielki Post, a w nim rekolekcje czy 
nabożeństwa pasyjne. Zauważyłem, 
że tym większa radość ze świąt Zmar-
twychwstania, im więcej głębokich 
przeżyć duchowych w Wielkim Po-
ście. Ale to nie wszystko – bardzo 
pomaga też świadomość, co się dzieje 
w liturgii – co oznaczają poszczególne 
obrzędy, gesty, przedmioty. Tę wiedzę 
zdobyłem głównie na kursie cere-
moniarza, ale również we własnym 
zakresie. Każdy szczegół ma swoje 
uzasadnienie. Istnieje oczywiście 
szansa „zawieszenia się” nad jakimś 
elementem liturgii zbyt długo, jednak 
jej wyjątkowość i dynamika na to nie 
pozwala. I to jest właśnie piękno Tri-
duum Paschalnego – odkrywanie 
co roku na nowo Tajemnicy, będąc 
w centrum wydarzeń, starając się 
udoskonalać zewnętrzność oraz – 
przede wszystkim – swoją ducho-
wość.

Mateusz Kaptur

Liturgii w Wielki Czwartek przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek
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TRIDUUM PASCHALNE

Na tę podniosłą atmosfe-
rę sacrum składało się wie-
le elementów. Począwszy 
od zewnętrznych: biel szat, 
precyzja, śpiew, czytania, 
oprawa muzyczna, które 
to wpływały na skupienie 
i wyraźne odczuwanie obec-
ności Ducha.

Brzmiało wypisane na bel-
ce nad ołtarzem PRAGNĘ! 
Kiedy to Wieczernik i Kalwa-
ria działy się jednocześnie. Ci-
cha i stanowcza zgoda Jezusa 
na pełną ofiarę za nas! Ofiarę, 
za którą nigdy nie będziemy 
w stanie się odwdzięczyć, 
żadnymi uczynkami, żadny-
mi słowami i modlitwami. 
Mamy tylko ufać, być szcze-
rzy i pokorni. 

Nikt nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół 
swoich (J 15,13). Taka jest 
miłość Jezusa. Aż w końcu 
usłyszeliśmy WYKONAŁO 
SIĘ! (J 19, 30) i zobaczyliśmy 
Naszego Pana pod postacią 
hostii! 

Moja radość z tej bli-
skości Jezusa była nie-
opisana! Jak zaskoczona 
przy pustym grobie Maria 
Magdalena poznała Jezu-
sa po tym jak ją zawołał 
po imieniu, a ona odpowie-
działa też jednym słowem: 
Rabbuni! Nauczycielu! Je-
zus woła nas po imieniu, 
każdego z osobna. Niewy-
powiedziana wdzięczność 
i chwała 

Jezusowi, 
Królowi wieków, 
Barankowi! 

Imię jest ważne. Jego Imię 
może stać się naszą modli-
twą! Najświętsze imię JEZUS, 
wypowiedziane z wiarą.

Marlena

Liturgia na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek

Liturgia Światła w noc Zmartwychwstania

Pokropienie wodą chrzcielną po odnowieniu przyrzeczeń chrztu świętego
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NASZA PARAFIA

Diakon znaczy „sługa”
Od wielu lat w naszej parafii dia-
koni odbywają praktykę dusz-
pasterską. Oto refleksja ks. Łu-
kasza, który otrzyma święcenia 
kapłańskie 19 maja 2016 w kate-
drze poznańskiej.

U początku Kościoła, na prośbę Apo-
stołów, uczniowie Chrystusa wybrali 
mężów spośród siebie, cieszących 
się dobrą sławą, pełnych Ducha 
i mądrości (Dz 6,3), ustanawiając ich 
do pomocy ubogim oraz obsługiwa-
nia stołu. Byli to pierwsi diakoni. Tra-
dycja Kościoła kontynuuje ten zwy-
czaj do dnia dzisiejszego, powołując 
diakonów (gr. sługa), aby ci oddawali 
się Ludowi Bożemu w posłudze litur-
gii, słowa i miłości. Obecnie wyróż-
niamy dwa „rodzaje” stanu diakona-
tu. Są nimi diakoni stali oraz ci, dla 
których święcenia diakonatu są stop-
niem do święceń kapłańskich. 

W archidiecezji poznańskiej mamy 
obecnie 14 diakonów przygotowu-
jących się do święceń prezbiteratu. 
Zwyczajem panującym w naszej ar-
chidiecezji od 35 lat jest tzw. prakty-
ka diakońska. Co ciekawe, pierwszy 
rocznik diakonów, który odbywał 
taką praktykę, został wyświęcony 
na kapłanów w roku 1981, a pośród 
nich nasz Ksiądz Proboszcz. Diakoni 
przydzielani są do poszczególnych pa-
rafii w Poznaniu, Mosinie i Kościanie, 
w których przyglądają się posłudze 
duszpasterskiej kapłanów oraz kate-
chizują w szkołach. 

W maju 2015 roku, po święce-
niach diakonatu, zostałem skierowa-
ny na praktykę do parafii pw. Ma-
ryi Królowej na Rynku Wildeckim 
w Poznaniu. Mój pobyt w tej parafii 
rozpoczął się dnia 30 sierpnia. Pod-
czas całego okresu praktyk uczestni-
czyłem w licznych spotkaniach grup 
duszpasterskich oraz prowadziłem 
katechezę w Zespole Szkół Handlo-
wych w Poznaniu. 

Do jednego z najciekawszych za-
dań, które spoczęły na mnie w para-
fii, było głoszenie kazań pasyjnych 
podczas tegorocznych nabożeństw 
Gorzkich Żali w Wielkim Poście. 
Przez sześć kolejnych niedziel spoty-
kaliśmy się wspólnie, aby rozważać 
tajemnicę męki i śmierci naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy zosta-
łem poproszony przez Księdza Pro-
boszcza o wygłoszenie tych kazań 
od razu narodziło się we mnie pra-
gnienie, aby solidnie przygotować się 
do powierzonego mi zadania. Pomy-
ślałem sobie, że chciałbym skutecz-
nie dotrzeć do słuchaczy. Zadałem 
sobie zatem pytanie: Jak to zrobić? 

Po jakimś czasie pojawiła się we 
mnie myśl, że współczesny człowiek 
jest człowiekiem obrazu.  Przypomniały 
mi się również wykłady z teologii pasto-
ralnej z ks. dr. Szymonem Stułkowskim 
i przedstawiana przez niego metoda 
„medytacji obrazu”. Na tej podstawie 

powstały właśnie kazania pasyjne, któ-
rym towarzyszyło pochylenie się nad 
poszczególnymi dziełami sztuki. Sztuka 
bowiem przemawia do serca człowieka, 
ukazuje i dopełnia to, czego człowiek 
nie potrafi określić słowami. 

Tematem wiodącym kazań było 
Boże miłosierdzie. W trakcie sześciu 
nabożeństw zadaliśmy sobie szereg py-
tań dotyczących miłosierdzia Boga i na-
szej postawy wobec niego. W odkryciu 
tej ogromnej tajemnicy pomagały nam 
malowidła: Perowa, Ciseriego, Rafael-
lo, El Greco, Mazolla i mozaika z bazy-
liki św. Klemensa w Rzymie. Wszystkie 
one były dla nas pomocą w zauważe-
niu, że Bóg jest bezgraniczny w swoim 
miłosierdziu. Bóg kocha nas i przema-
wia do naszych serc. Czyni to przez 
słowo Boże, kazania, radosne i smutne 
sytuacje życiowe, drugiego człowieka. 
Dzięki tym nabożeństwom Gorzkich 
Żali zauważyliśmy również, że czyni 
to przez sztukę.

diakon Łukasz Łukasik

Weronika - El Greco
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

• Młodzież roznosiła opłatki do domów parafian (28.11).
• W Adwencie od poniedziałku do piątku uczestniczyli-

śmy w Roratach o 6:05 oraz Godzinkach o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP o 5:45. Dodatkowo dla dzieci 
odbywały się Roraty w poniedziałki, wtorki i piątki 
o 17:30 (30.11-23.12).

• Naszą parafię nawiedziła kopia obrazu św. Józefa z ko-
ścioła Ojców Karmelitów (12-15.12).

• Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę 
żywności i innych darów dla najuboższych parafian 
(20.12). Obdarowano 130 rodzin.

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

• Młodzież odwiedziła chorych naszej parafii z życze-
niami oraz świątecznym upominkiem (22.12).

• Księża odwiedzili parafian z błogosławieństwem i sło-
wem Bożym. Kolędą objęliśmy całą parafię (27.12-27.01).

• Odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru kameral-
nego Affabre Concinui (10.01).

• Obchodziliśmy niedzielę jubileuszy małżeńskich (17.01).
• Przy parafii rozpoczęła działalność Akademia Miłości 

dla Singli – samotnych w wieku 25-45 lat (4.02).
• Caritas parafialna zorganizowała w czasie ferii półko-

lonie dla dzieci szkół podstawowych (18-29.01).
• Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkie-

go Postu odbyły się rekolekcje parafialne. Nauki głosił 
ks. Jacek Rogalski, proboszcz parafii bł. Poznańskiej 
Piątki na Osiedlu Dębina (10-14.02). 

• Odbyły się rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej 
i dzieci ze szkoły podstawowej z naszej parafii (15-
17.02 i 17-19.02).

• W Wielkim Poście uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach, w czasie któ-
rych kazania pasyjne głosił ks. diakon Łukasz Łukasik.

• Ksiądz biskup Grzegorz Balcerek przeprowadził wizy-
tację pasterską naszej parafii, w trakcie której udzielił 
sakramentu bierzmowania 60 młodym z naszej parafii 
(20,21 i 23.02).

• Koło Misyjne zorganizowało  zbiórkę zeszytów, ołów-
ków, kredek, długopisów na misje w Afryce (28.02).

• W piątek przed Niedzielą Palmową przeszliśmy Drogę 
Krzyżową ulicami naszej parafii (18.03).

• W Niedzielę Palmową przed Mszą św. o 11:00 uro-
czysta procesja z palmami przeszła do kościoła spod 
gmachu Politechniki (20.03).

• Caritas parafialna zorganizowała wielkanocną zbiórkę 
żywności i innych darów dla najuboższych parafian. 
Obdarowano 115 rodzin (20.03).

• Odbyły się rekolekcje dla młodzieży akademickiej zorga-
nizowane przez diecezjalne duszpasterstwo Jordan. Na-
uki głosił o. Adrian Galbas, pallotyn (20-23.03).

• Całodzienna wielkopostna spowiedź święta odbyła się 
w Wielki Wtorek (22.03).

• W Wielki Czwartek o 17:00 i w Niedzielę Zmartwych-
wstania odbyła się uroczystość wczesnej Pierwszej Ko-
munii Świętej 35 dzieci (24 i 27.03).

• Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński (11.04).

Ochrzczeni

Odeszli do Pana 
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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: 1900. Pismo nie ma ceny. Koszty druku 
pokrywamy ze złożonych ofiar.

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie! 

Odeszli do Pana cd.

Radosne świętowanie!
Przygotowywaliśmy się do tej uroczystości przez trzy 
lata. Był specjalny program duszpasterski: rok ewange-
lizacji, rok nawrócenia i rok chrzcielny. W dniach od 

14 do 17 kwietnia odbywały się uroczystości jubileuszu 
1050. rocznicy chrztu Polski. Wielu naszych parafian 
w sobotę 17 kwietnia uczestniczyło we Mszy Świętej 
na stadionie w Poznaniu. Bogu niech będą dzięki za te 
wspaniałe dni! (red.)
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