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Drodzy Parafianie!

Dni, które przeżywamy, są naznaczone tajemnicą Wie-
czernika. W tym roku 91 dzieci przyjęło Pierwszą Ko-
munię Świętą. Pośród nich było 39 dzieci sześcioletnich. 
Jaka to radość – oddać serca tych dzieci Chrystusowi! 
Niech na zawsze w nich mieszka! Niech będzie ich 
światłem, radością i miłością przez całe życie! Jakie 
to ważne, by dobro zasiane w duszach dzieci pielęgno-
wali rodzice, by Chleb Eucharystyczny wydał w ich ży-
ciu plon stokrotny. 

19 maja 14 diakonów, wśród nich Łukasz Łukasik, któ-
ry odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską, otrzy-
mało z rąk naszego księdza arcybiskupa święcenia kapłań-
skie. W sobotę 21 maja we Wrocławiu został wyświęcony 
na kapłana pochodzący z naszej parafii diakon Mikołaj 
Wyczałek. Następnego dnia, w niedzielę Trójcy Świętej 
odprawił w naszym kościele pierwszą Mszę Świętą. 

„Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, 
naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. 
21 maja 2016, we Wrocławiu, arcybiskup Józef Kupny udzielił święceń kapłańskich pochodzącemu 

z naszej parafii diakonowi Mikołajowi Wyczałkowi. Na fotografii wręczenie pateny i kielicha 
– znaku prawa do sprawowania ofiary Mszy Świętej 

Módlmy się o nowe powołania, zwłaszcza z naszej 
parafii, by nie zabrakło nam sług Eucharystii, byśmy za-
wsze mogli uczestniczyć we Mszy Świętej i przystępo-
wać do sakramentu pokuty. 

Święty Jan Bosko, genialny wychowawca młodzieży, zało-
życiel Zgromadzenia Salezjanów, do którego wstąpił nasz pa-
rafianin Mikołaj, twierdził, że co trzeci chłopak ma powołanie 
do stanu duchownego. Niestety większość powołań się mar-
nuje. Brakuje młodym odwagi, by pójść za Chrystusem, by od-
dać Mu wszystko, na zawsze. Wiele zależy od atmosfery, jaką 
tworzymy w naszych rodzinach. Jeśli nie ma szacunku wobec 
kapłaństwa, jeśli jest ono krytykowane, a nawet ośmieszane, 
nie dziwmy się, że młodzi nie chcą pójść drogą powołania.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca wieczorna Msza 
Święta i po niej adoracja odprawiane są w intencji kapła-
nów i o nowe powołania. Zapraszam do tej modlitwy. 

Pozdrawiam wszystkich Parafian, zwłaszcza chorych
Ksiądz Proboszcz
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KATECHEZA

Komunia  
po wielkopolsku
Komunia bez kamer i fotogra-
fów? Dzieci w jednej ławce z ro-
dzinami? I to wszystko w Wielki 
Czwartek, bez gości i prezentów? 

Myślimy, że do Pierwszej Ko-
munii Świętej najlepiej przygotują 
ks. Krzysztof, bo on ma taki do-
bry kontakt z dziećmi, i katechet-
ka Agnieszka, bo jest najlepsza. 
Tymczasem… – Kanon 914 prawa 
kanonicznego mówi, że to obowią-
zek rodziców, proboszcz tylko po-
maga – mówi ks. Marcin Węcław-
ski, który w parafii Maryi Królowej 
w Poznaniu kilka lat temu w przy-
gotowanie dzieci do Pierwszej Ko-
munii Świętej, także pięciolatków 
i sześciolatków,  postanowił zaan-
gażować rodziców oraz świeckich 
animatorów. – Z moich obserwacji 
wynika, że wkład nawet najlep-
szego katechety i księdza to mak-
symalnie po 5 proc. Pozostałe 90 
proc. to rodzice. 

W Poznaniu prawie wszystkie 
dzieci są ochrzczone i idą do Pierw-
szej Komunii. – Nie zawsze wynika 
to z wiary – przyznaje ks. Węcław-
ski. – Rodzice nie chcą, by w maju 
– okresie prezentów komunijnych – 
dziecko było poszkodowane. Chciał-
bym ich wszystkich pozyskać i roz-
budzić w nich wiarę. Bo Pierwsza 
Komunia Święta to nie klepanie for-
mułek, ale świadectwo żywej wiary 
rodziny. 

W parafii ks. Marcina obok kate-
chez szkolnych rodzice co miesiąc 
odbywają spotkania modlitewno-ka-

techetyczne ze świeckimi animato-
rami. W sumie osiem. Do tego sześć 
katechez z proboszczem i trzy kilku-
nastominutowe rozmowy z każdym 
dzieckiem indywidualnie, w obec-
ności rodziców. – Pytam dziecko, 
czy wie, Kogo przyjmie w Komunii 
Świętej, czy się z tego cieszy i czy 
wie, że Pan Jezus też się na to cieszy 
– mówi ks. Węcławski. – W kwe-
stii czekania na prezenty zamiast 
na Pana Jezusa pytam dziecko, czy 
pamięta, co dostało na Boże Naro-
dzenie przed rokiem. Nie pamięta. 
Wtedy mówię: prezent komunijny 
też zapomnisz, a Pana Jezusa bę-
dziesz mieć na zawsze. 

Poza spotkaniami są też celebra-
cje liturgiczne. Najważniejsza dla 
dzieci często okazuje się ta z odno-
wieniem przyrzeczeń chrzcielnych. 
Dzieci – wraz z rodzicami i chrzest-
nymi – wyrzekają się zła; matki 
chrzestne podchodzą do chrzciel-
nicy i żegnają się wodą święconą, 
potem nakładają dzieciom albę – tę 
samą, którą te nałożą z okazji Pierw-
szej Komunii Świętej. Ojcowie zapa-
lają świece od paschału i wręczają ją 
dzieciom. – Potem, w Adwencie, gdy 
wspominamy św. Jana Chrzciciela, 
wygłaszam katechezę o nim jako 
o sumieniu – mówi proboszcz. 
– Wówczas święcimy medaliki 
i różańce, a do dzieci trafia przekaz, 
że Maryja jest Tą, która ma chronić 
nasze sumienia.

Rodzice – apostołami
Ksiądz Węcławski pomysł zaczer- 
pnął z… Argentyny – zresztą z die-
cezji papieża Franciszka [...]. Jednak 
program nauk przedkomunijnych 
w parafii Maryi Królowej jest autor-
ski – ks. Marcina i Beaty Nadolnej 
oraz Anny Kokot [...]. Jednym tema-
tem rodzina żyje cały tydzień, kie-
rując się konspektem rozmów i prac 
z dzieckiem. Rodzice są tu apostoła-
mi. 

– Dzieci mają wrodzoną ducho-
wość religijną – mówi katechetka. 
– Jeśli dbamy o jej rozwój na rów-
ni z rozwojem intelektualnym, fi-
zycznym i psychicznym, dziecko 

rozwija się równomiernie i nie 
grozi mu kalectwo duchowe. Ono 
świat nadprzyrodzony przyjmuje 
naturalnie, o czym świadczy tęsk-
nota za baśniami. Po dziecku widać, 
czy tylko „pobiera” katechezę, czy 
w jego rodzinie żyje się wiarą. Są 
święci, których rodzice byli ateista-
mi, ale wrodzoną duchowość roz-
winęli dzięki napotkanym osobom. 
W naszym przedszkolu w tym roku 
na 40 dzieci Pierwszą Komunię 
Świętą przyjęło piętnaścioro – ten 
element na tyle w nich rozwinięto, 
że były do tego gotowe jako sześcio-, 
pięcio-, a nawet czterolatki. 

Anna Lewandowska, mama 
Ignacego, przyznaje: – Syn zada-
wał mnóstwo pytań, aż stwierdził: 
„Ksiądz mówi: »Bierzcie i jedzcie 
z tego wszyscy«. Mamo, ja też je-
stem »wszyscy«”. Miał wtedy czte-
ry lata. To nas przekonało o jego 
gotowości do Pierwszej Komunii 
Świętej. Ani w trakcie przygotowań 
do niej, ani podczas uroczystości nie 
myślał o prezentach; kiedy je dostał, 
był wręcz zaskoczony. Za to na kate-
chezy biegł z niecierpliwością!

Dzieci pytają: „Kto stworzył Pana 
Boga? Dlaczego nie mogę zobaczyć 
Pana Jezusa? Dlaczego się umiera?”. 
Pedagog podkreśla, że bardzo waż-
ny jest język, jakim dziecku przeka-
zujemy prawdy wiary. Nie powinien 
być on „dzidziusiowaty”, ale poważ-
ny – choć dostosowany do wieku 
dziecka.

– Kiedy mówię o przykazaniach, 
porównuję je do drogowskazów 
w drodze do nieba; sumienie nazy-
wam głosem Boga w duszy – mówi 
Beata Nadolna. – Nie należy dzieci 
straszyć – grzechem czy piekłem, 
choć tych tematów nie należy uni-
kać. Zawsze trzeba mówić prawdę. 

Godzina dla Komunii
Małgorzata i Paweł Drożdżowie są 
świeckimi animatorami od trzech 
lat. Ukończyli w tym celu Archidie-
cezjalną Szkołę Katechistów, przy-
gotowującą do katechizowania do-
rosłych. – Mamy pogłębiać wiedzę 
i wiarę, by pomóc w przygotowa-

W katolickim tygodniku „Idziemy”, 
wydawanym w Warszawie (nr 20 
z 15.05.2016), ukazał sie artykuł 
na temat przygotowywania dzie-
ci do Pierwszej Komunii Świętej 
w naszej parafii. Dzięki życzliwości 
redakcji, z niewielkimi skrótami, 
poniżej zamieszczamy ten tekst.
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

niach do sakramentów – mówi pan 
Paweł. – Każde z ośmiu comiesięcz-
nych spotkań z rodzicami dzieci 
pierwszokomunijnych rozpoczyna-
my krótką modlitwą. Potem uczest-
nicy dzielą się przeżyciami z ostat-
niego miesiąca pracy z dzieckiem 
– rodzice się wspierają, doradzają 
sobie, tworzy się wspólnota. Na-
stępnie czytamy fragment Ewangelii 
nawiązujący do bieżącego tematu  
katechezy. Po katechezie następują 
zadania dla rodzin na kolejny mie-
siąc i Różaniec. Wszystko zamyka 
się w godzinie. 

– Tematy dotyczą wiary w Boga 
jako Ojca, który kocha; osoby 
Chrystusa; modlitwy jako rozmo-
wy z Bogiem; Pisma Świętego jako 
zbioru faktów historycznych mają-
cego wymiar duchowy; Dekalogu; 
sakramentu pokuty; Mszy Świętej, 
wreszcie Komunii Świętej jako sa-
kramentu miłości – wymienia pani 
Małgorzata. – Rodzice mają potem 
przekazać to dzieciom swoimi sło-
wami, ale przede wszystkim przy-
kładem życia. Jeśli mamy tłumaczyć 
dzieciom, by żyły w zgodzie z Deka-
logiem, to i my musimy. A jeśli zda-
rzą nam się chwile słabości, to też 
należy to dziecku wytłumaczyć. Do 
Pierwszej Komunii Świętej dzieci 
przystępują razem z rodzicami – 
dlatego starają się oni być w stanie 
łaski uświęcającej, co czasem wyma-
ga pracy nad sobą. 

Wynagrodzeniem za trud ani-
matorów, katechetów i proboszcza 
są komentarze: „Moi rodzice ni-
gdy nie rozmawiali ze mną, jak ja 
z córką, a to bardzo zbliża”; „Dzięki 
spotkaniom spędzam więcej czasu 
z dzieckiem i pogłębiam wiarę ra-
zem z nim” – jak czytamy w ankie-
tach wypełnianych przez rodziców 
na zakończenie cyklu katechez. Nie 
zdarzyła się w nich żadna negatyw-
na opinia. 

– Te spotkania są bardzo po-
trzebne – przyznaje Izabela Szy-
mankiewicz, mama Maksa. – Zbli-
żają do Boga i do dziecka. Pracuję 
12 godzin dziennie, więc uczestni-
czenie w katechezach, a potem pra- ... i prowadzą je do przyjęcia Komunii Świętej

Rodzice sami katechizują swoje dzieci...

Błogosławieństwo rodziców
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EUCHARYSTIA

ca z dzieckiem były dodatkowym 
wyzwaniem, ale w ich wyniku czu-
łam się uduchowiona, spokojniej-
sza. Przy okazji „odkryłam” swoje 
dziecko: kiedy – w ramach jednego 
z „zadań domowych” – mieliśmy 
iść na indywidualną Drogę krzy-
żową do pustego kościoła, nie są-
dziłam, że Maks aż tak bardzo się 
na to ucieszy! Na tych przygotowa-
niach zyskały także starsze córki – 
pomagały Maksowi, przypomniały 
sobie sens Komunii Świętej. Zadania 
dla dzieci były na miarę ich możli-
wości: rysunki, wyklejanki, biblijne 
puzzle, dobre uczynki w formie ser-
duszek wrzucanych do słoika.

Rodzice Rafała Białasika na spo-
tkania z animatorami dojeżdżali aż 
100 km. – Przepracowanie tematu 
wymagało od nas uporządkowania 
naszej wiary, którą żyjemy na co 
dzień – mówi Szymon Białasik.  
– Zadanie czytania dziecku Pisma 
Świętego nie było dla nas nowością, 
bo od dawna czynimy to na dobra-
noc. To, co Pierwsza Komunia Rafa-
ła wniosła do naszego domu, to jego 
szybsza dojrzałość: zaczął zadawać 
coraz mądrzejsze pytania, stał się 

Redakcja: Absolwent znanej 
szkoły muzycznej, świetnego 
poznańskiego liceum, magister 
ekonomii, po odbyciu służby 
wojskowej i dwóch latach pracy 
zawodowej nagle zrezygnował  
z  życiowych sukcesów i „zamknął 
się” w seminarium duchownym. 
Dlaczego?
Ks. dr Paweł Deskur: Wszystko, 
co robiłem do ukończenia 25. 
roku życia, nie było tym, czego 
oczekiwał ode mnie Pan Jezus. 
Czułem się nie na swoim miejscu. 
Od pierwszego dnia po wstąpieniu 

do seminarium miałem natomiast 
wrażenie, że to jest to. Później, 
w seminarium przeczytałem takie 
zdanie: Kapłaństwo nie jest dro-
gą dla tego, który szuka sposobu 
na samorealizację. Paradoksal-
nie jednak właśnie poddanie się 
woli Tego, który wybiera do ka-
płaństwa, pozwala odkryć, że jest 
to dla niego droga do samorealiza-
cji. To znaczy że gdy odrzuciłem 
swoje pomysły na życie i wybrałem 
pomysł, jaki przygotował dla mnie 
Pan Jezus, poczułem się szczęśliwy 
i na swoim miejscu.

Gdy Pan Jezus działa...

grzeczniejszy. Od czasu pierwszej 
spowiedzi przystępuje do tego sa-
kramentu – z własnej woli – co 
dwa tygodnie. Młodszy synek dopy-
tuje, kiedy i on będzie mógł. Waż-
nym owocem tej Komunii jest także 
upragniona i wyczekana kolejna 
ciąża – wbrew zapewnieniom leka-
rzy, że po tylu poronieniach nic nie 
da się zrobić. Pan Bóg zesłał nam 
dziecko z końcem przygotowań 
do Pierwszej Komunii Świętej. 

Animatorzy przyznają, że to for-
macja także ich samych. – Musieli-
śmy się douczyć. Zajęcia w Szkole 
Katechistów kontynuujemy w for-
mie rekolekcji, zjazdów. Spotkania 
z rodzicami pobudzają nas do wzra-
stania w wierze, do czego trzeba 
dzielenia się nią. Staramy się też 
uczestniczyć w Mszach Świętych 
z Pierwszą Komunią Świętą, żeby 
zobaczyć naszych pośrednich pod-
opiecznych – przyznają państwo 
Drożdżowie. 

Po owocach
Pierwsza Komunia Święta w para-
fii Maryi Królowej rozłożona jest 
na dwa dni: Wielki Czwartek i Nie-

dzielę Wielkanocną. W pierwszym 
z nich uroczystość przeżywają wy-
łącznie dzieci i rodzice. W drugim są 
już goście i prezenty. 

– Pierwsza Komunia jest decy-
dująca w procesie przekazywania 
wiary – tłumaczy ks. Węcławski. 
– Czy rodzice mają wtedy oddać 
dziecko pod formację księdza i ka-
techetki, a sami zająć się „weselem” 
komunijnym? Pan Jezus katechizo-
wał dorosłych i błogosławił dzie-
ci. My zwykle robimy dokładnie 
na odwrót: dajemy dzieciom dwie 
godziny katechezy tygodniowo, 
podczas Mszy Świętej jakieś zabaw-
ne kazanie, a dla rodziców – błogo-
sławieństwo.

W parafii Maryi Królowej inne 
przygotowania do Pierwszej Komu-
nii Świętej odbywają się od czterech 
lat. – Są efekty – mówi proboszcz. 
– Na Mszach Świętych jest więk-
sza frekwencja rodzin, zauważyłem 
zmianę ich nastawienia. To trudna, 
jedna z najbiedniejszych w Pozna-
niu parafii. Jeśli nam się udaje, to jest 
możliwe wszędzie!

Monika Odrobińska

Którego z kapłańskich obowiąz-
ków obawiał się Ksiądz najbar-
dziej, gdy po uroczystości świę-
ceń radosny wychodził z katedry?
Wydawało mi się, że spowiedź św. 
w konfesjonale jest obok Eucharystii 
najważniejszym zadaniem kapłana. 
Mój ówczesny seminaryjny rektor, gdy 
o tym rozmawialiśmy, powiedział mi 
dwie rzeczy: Zobaczysz, że wielu ludzi 
będzie się spowiadało sztampowo ze 
zwykłych codziennych grzechów. Słu-
chanie takich spowiedzi przez dłuższy 
czas będzie bardzo męczące. Tylko co 
jakiś czas zdarzą się spowiedzi po la-
tach, z ciężkich grzechów o skompli-
kowanej materii wymagającej zaanga-
żowania całej wiedzy i duszy spowied-
nika. Powiedział też: Warto, zanim 
zaczniesz naukę, zostawić 20 sekund 
Duchowi Świętemu, żeby podpowie-
dział Ci, co masz mówić. To ma być 
Boża nauka, a nie Twoja.

Radujemy się nie tylko nowymi kapłanami związanymi z naszą pa-
rafią. Radujemy się wiernością kapłanów pochodzących z naszej pa-
rafii. Oto rozmowa z ks. prałatem dr. Pawłem Deskurem, probosz-
czem parafii św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu, który obchodzi 
w tym roku 25. rocznicę święceń kapłańskich.
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KAPŁAŃSTWO

Do granic sił pełne poświęcenia 
dla innych samotne życie, pod 
nieustannym spojrzeniem ludzi 
(życzliwych i mniej życzliwych), 
wypełniona zajęciami wolna dla 
innych niedziela... Gdzie w tak 
trudnym powołaniu odnaleźć 
szczęście?
Dla mnie są to drobne, zdawałoby 
się, chwile: gdy po spowiedzi ktoś 
powie: Dziękuję, że mi Ksiądz po-
mógł; gdy podaję sakramenty święte 
umierającemu lub ciężko choremu 
i widzę ulgę na jego twarzy; gdy 
podczas Mszy Świętej z udziałem 
dzieci maluchy podchodzą po Ko-
munii św., bym zrobił im znak krzy-
ża na czole. To od strony ludzkiej. 
Natomiast nieuchwytne dla innych 
są te chwile, gdy czuję, jak Pan Jezus 
działa we mnie i przeze mnie.

Gdy odprawiał Ksiądz w naszym 
kościele swoją pierwszą Mszę 
Świętą, nad liturgią życzliwie 
czuwały anioły ze ściany ołta-
rzowej. Czy dzisiejszy wystrój 
prezbiterium pomaga kapłanom 
w celebrowaniu liturgii?
Prawdę mówiąc, gdy zdarza mi się 
co jakiś czas odprawiać Mszę Świętą 
w naszym parafialnym kościele, stoję 
zwrócony do ołtarza i do ludzi. Wy-
strój prezbiterium mam więc za ple-
cami. Koncentruję się na stole słowa 
i stole Chleba. Rozumiem jednak 
pytanie. Rzeczywiście, wystrój pre-
zbiterium zmienił się przez lata dia-
metralnie. Myślę, że teraz bardziej 
komponuje się z innymi elementami 
drewnianymi naszego kościoła, taki-
mi jak balustrady na chórze, ławki 
i boczne ołtarze. Nad całością góru-
je Chrystus na belce tęczowej, który 
nawet bardziej niż aniołowie czuwa 
nie tylko nad liturgią, ale nad każ-
dym z nas.

Rzym, Watykan – to miejsca 
Księdzu bliskie. Wielokrotnie 
pielgrzymował Ksiądz do Wiecz-
nego Miasta. Tam też pisał i bro-
nił pracy doktorskiej z teologii. 
Tam właśnie odczuwał Ksiądz 
przejmujący wiatr podczas po-

grzebu Jana Pawła II. Czy ma 
Ksiądz w Rzymie swój ulubiony 
zakątek, jakieś szczególne wspo-
mnienie?
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gą-
decki w homilii podczas Mszy 
Świetej, którą odprawił w kate-
drze z kapłanami obchodzącymi 
w tym roku 25-lecie kapłaństwa, 
zwrócił uwagę, że duża część 
tych lat upłynęła podczas pontyfi-
katu Jana Pawła II. Rzeczywiście, 
święty papież kształtował przez 
lata moje myślenie teologiczne 
i kapłańskie. Dlatego najbardziej 
ulubione są te miejsca Watykanu, 
w których miałem możliwość spo-
tkać Jana Pawła II bezpośrednio, 
rozmawiać z nim, czuć jego bli-
skość. Spośród miejsc w Rzymie 
lubię kościół św. Ludwika Fran-
cuskiego. Wisi tam obraz Cara-
vaggia przedstawiający powoła-
nie celnika Mateusza. Zdumiony 
Mateusz, zajmujący się liczeniem 
pieniędzy, wpatruje się w Chry-
stusa, który wskazując na niego 
palcem, mówi: Pójdź za Mną. To 
jakby obraz powołania mnie, któ-
ry skończyłem studia ekonomicz-
ne, a jednak Pan Jezus wezwał 
mnie, bym szedł gdzie indziej.

Ks. prałat Paweł Deskur w dniu jubileuszu kapłańskiego, 15 maja 2016

Dziś pełni Ksiądz posługę pro-
boszcza. Czy w obrazie Kościoła 
powszechnego polskie parafie 
czymś się wyróżniają?
Kiedy przebywa się na zachodzie 
Europy, ma się wrażenie, że w ko-
ściołach jest tylko garstka ludzi. 
Ci, którzy tam chodzą do kościo-
ła, są jednak bardzo świadomi 
tego, co robią. U nas kościoły 
są jeszcze wypełnione ludźmi, 
ale często nasza wiara jest płyt-
ka, oparta na emocjach, a mniej 
na prawdziwym przywiązaniu 
do nauki Jezusa, Kościoła. Siłą na-
szych parafii jest jednak to, że je-
śli ktoś się zagubi albo słabnie 
w wierze, łatwo może w Kościele 
odnaleźć wspólnotę innych ludzi 
wierzących, która pomoże mu 
przetrwać kryzys.

Naszego Parafianina, który od 25 
lat jest księdzem, prosimy o de-
dykację dla wildeckich parafian.
Niech Duch Święty, który został 
nam posłany, aby nas umacniał, 
prowadzi każdą i każdego z człon-
ków naszej wildeckiej parafii; niech 
czyni naszą wiarę radosną i pew-
ną w ostateczny tryumf Chrystusa 
Zmartwychwstałego.
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POWOŁANIE

Ks. Mikołaj Wyczałek, salezjanin, błogosławi swoich 
rodziców na zakończenie pierwszej Mszy Świętej
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Elżbieta i Ireneusz Wyczałkowie błogosławią syna 
przed odprawieniem jego pierwszej Mszy Świętej

Przygarnięty przez Chrystusa
Rozmowa z panem Ireneuszem Wyczałkiem, ojcem 
pochodzącego z naszej parafii neoprezbitera, ks. 
Mikołaja Wyczałka.

Zazwyczaj rodzice w jakiś sposób wyobrażają so-
bie przyszłość swoich dzieci, czasami nawet próbu-
ją ją planować; czy Państwo przewidywali, że syn 
pójdzie drogą powołania kapłańskiego?
Marzeniem żony było, aby któreś z naszych dzieci poszło 
drogą służby Bożej, jednak żadnemu z nich niczego nie 
sugerowaliśmy. Mikołaj od najmłodszych lat wykazywał 
zainteresowanie drogą powołania kapłańskiego – trakto-
waliśmy to jako naturalny sposób poszukiwania powo-
łania, niekoniecznie zakończonego definitywnymi decy-
zjami. Wcześnie został ministrantem i chętnie służył do 
Mszy Świętej, choć trudno mu było dzielić te obowiązki 
z wymagającą pod względem ilości poświęconego czasu 
nauką w szkole muzycznej. Od początku uczestniczył 
też w ministranckich wyjazdy wakacyjnych, podczas 
których chętnie służyliśmy pomocą księdzu opiekunowi.

Czy miało miejsce jakieś wydarzenie, przesądzają-
ce o wyborze syna?
Jako uczeń szkoły muzycznej Mikołaj brał udział w róż-
nego rodzaju występach. Pewnego razu został zapro-
szony do zespołu grającego podczas pierwszych ślubów 

zakonnych młodych salezjanów w Lądzie nad Wartą. 
Spotkał się tam z radosną salezjańską gościnnością, co 
poruszyło go na tyle, że zaczął poważnie myśleć o ży-
ciu zakonnym. Przypomniał sobie wcześniejsze wyjazdy 
ministranckie do seminarium salezjańskiego w Krako-
wie i to wszystko chyba przeważyło o podjęciu decyzji 
pójścia tą drogą. Coraz częściej uczęszczał na niedziel-
ne Msze Święte na Winogradach, gdzie wielka postać 
Chrystusa ogarnia z krzyża przypatrujące się Jej osoby. 
Kiedyś syn wyznał, że w tym czasie bardzo bezpośred-
nio odczuł to przygarnięcie. I to chyba był moment pod-
jęcia ostatecznej decyzji.

Są – oby było ich jak najwięcej! – rodziny, w któ-
rych dzieci usłyszały głos Bożego wezwania. Co 
chciałby Pan przekazać rodzicom tych młodych?
Oprócz bardzo ważnego aspektu wiary, powołania, czę-
sto ocenia się takie wybory bardzo po ludzku, porów-
nując je z pożyciem małżeńskim. Myślimy, że droga ka-
płańska czy zakonna nie jest niczym gorszym od stanu 
małżeńskiego. Życie zakonnika czy księdza nie jest ła-
twiejsze od innych, ale świadomość służby Bogu i innym 
ludziom czyni je lepszym i ważniejszym. Dla rodziców 
powinno to być źródłem radości i szczęścia, ale też nie-
ustannej troski w modlitwie i cichej służby wspierającej 
wszystkie zadania podejmowane przez ukochane dziec-
ko. Wszystkim tego życzymy.

Rozmawiał: Michał Krupski
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

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. Adres redak-
cji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 1700. 

• Parafialne przedszkole zorganizowało pogadanki peda-
gogiczne dla rodziców małych dzieci pt. Wychowanie 
przez czytanie (12.04) oraz Jak sobie radzić z niechcia-
nymi uczuciami? (17.05).

• Przeprowadzilismy na prośbę Ojca Świętego Franciszka  
dodatkową składkę na cierpiących na Ukrainie (24.04) 
oraz na ofiary trzęsienia ziemi w Ekwadorze (8.05).

• W maju uczestniczyliśmy w nabożeństwach majowych 
codziennie o godz. 20:30.

• Uczestniczyliśmy w pierwszym w tym roku nabożeń-
stwie fatimskim (13.05).

• W sobotę o godz. 15:30 i niedzielę o godz. 12:15 odbyła się 
uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 56 dzieci (14 i 15.05).

• Mszę Świętą o godz. 12:15 odprawił nowo wyświęcony 
kapłan pochodzący z naszej parafii, ks. Mikołaj Wycza-
łek ze Zgromadzenia Salezjanów (22.05).

• Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: 28 
Czerwca, Przemysłową, Chwiałkowskiego, Górną Wildą 
do skweru na skrzyżowaniu Wierzbięcic i 28 Czerwca. 
Rozważania wygłosił ks. dr Wojciech Mueller, postula-
tor procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Aleksandra 
Woźnego (26.05).

• W oktawie Bożego Ciała uczestniczyliśmy w adoracjach, 
nieszporach eucharystycznych i procesjach wokół ko-
ścioła. Zakończenie oktawy przeżyliśmy w kościele Bo-
żego Ciała przy ul. Krakowskiej (27.05 – 2.06).

• Mszę Świętą o godz. 18:30 odprawił nowo wyświęcony 

kapłan, ks. Łukasz Łukasik, który odbywał w naszej pa-
rafii praktykę diakońską (28.05).

• Obchodziliśmy uroczystość odpustu parafialnego. Mszę 
Świętą o godz. 18:30 odprawił ks. Jacek Rogalski, pro-
boszcz parafii bł. Poznańskiej Piątki na os. Dębina (31.05).

Ksiądz arcybiskup namaszcza dłonie księdza Łukasza
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Drodzy Parafianie! 
W hymnie poznańskiego seminarium 
śpiewamy: Wyśniony, gdy nadejdzie 
czas, kapłanem być Chrystusa. Pój-
dzie z zapałem każdy z nas, rodzić Go 
w ludzkich duszach. Wyśniony czas 
nadszedł również dla mnie. Dnia 19 
maja przyjąłem z rąk księdza arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego święcenia 
kapłańskie. Pragnę podziękować wspól-
nocie parafii pw. Maryi Królowej, która 
przez minione 9 miesięcy stała się moją 
wspólnotą parafialną. Dziękuję za wszel-
ką modlitwę i życzliwość, które przygo-
towywały moje kapłaństwo, abym potra-
fił jako narzędzie Bożego miłosierdzia iść 
z zapałem do drugiego człowieka i głosić 
mu prawdę o zbawieniu. Hasłem mojej 
posługi kapłańskiej są słowa: Abyśmy 
byli jedno (por. J 17,21). Niech te słowa 
prowadzą również Was do zjednoczenia 
z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Ks. Łukasz Łukasik 
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NASZA PARAFIA

W czwartek 26 maja ulicami naszej parafii przeszła procesja Bożego Ciała. Prowadził ją i rozważania przy czte-
rech ołtarzach wygłosił ks. dr Wojciech Mueller, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Aleksandra 
Woźnego. Twoja cześć chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie!

Proces ja  w uroczys tość  Bożego Cia ła

Fo
t. 

J.
 K

ot
 (x

6)

(red.)


