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Drodzy Parafianie!

Fragmenty drewnianej płaskorzeźby do naszego nowego ołtarza, którą poświęci 29.10 ks. biskup Marek Jędraszewski. 
Płaskorzeźbę wykonał p. Jacek Nowak, artysta – rzeźbiarz, (autor fi gury Chrystusa z krzyża nad prezbiterium). 
Pozłocenie zostało wykonane przez pracownię Muzeum Archidiecezjalnego, pod kierunkiem jej dyrektora ks. Mariana 
Lewandowskiego. Fotografi ę wykonał p. Jerzy Kot.
Rzeźba przedstawia Chrystusa i nawiązuje w swoim motywie do złotego ołtarza Ottona III z katedry w Akwizgranie 
(Aachen). Po bokach Chrystusa są postacie Maryi Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela tzw. „deesis”. Deesis to 
przedstawienie Chrystusa Zbawiciela, powracającego w chwale, aby sądzić żywych i umarłych. Ku Chrystusowi 
w geście modlitwy zwracają się wstawiający się za nami Bogarodzica Maryja i św. Jan Chrzciciel. Deesis jest zawsze 
umieszczane nad tzw. carskimi wrotami w kościołach rytu wschodniego. Jest też obecne na zachodzie chrześcijaństwa 
do średniowiecza, także w Polsce.

Każdego roku obchodzimy trzy uroczystości ukazują-
ce tajemnicę Kościoła. W ostatnią niedzielę października 
– uroczystość rocznicy Poświęcenia Kościoła Parafialnego. 
1 listopada – uroczystość Kościoła w Niebie (Wszystkich 
Świętych) i 2 listopada – uroczystość Kościoła w Czyśćcu 
(Dzień Zaduszny). 

Kościół jako wspólnota wiary
Przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy włączeni 

do Kościoła Chrystusowego, do wspólnoty Ludu Bożego, do 
Mistycznego Ciała Chrystusa. W naszej wierze nie jesteśmy 

sami. Nie myśmy ją wymyślili. Wiara i zbawienie zosta-
ły darowane przez Chrystusa. To On założył Kościół. To 
z woli Chrystusa są sakramenty święte, nauczanie praw-
dy Bożej, to sam Chrystus ustanowił i nadal ustanawia 
w swoim kościele Pasterzy – biskupów i ich pomocników, 
kapłanów. W czasie każdej Mszy świętej na znak jedno-
ści Kościoła wymieniamy imię papieża – Biskupa Rzymu, 
obecnie Ojca Świętego Benedykta i imię biskupa, który 
stoi na czele Kościoła naszej diecezji – jest nim ks. arcy-
biskup Stanisław Gądecki. 

Jako parafia jesteśmy cząstką Kościoła diecezjalnego 
i powszechnego. By lepiej doświadczyć jedność z całym 
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ŻYCIE PARAFII

Kościołem co pięć lat każda parafia 
jest wizytowana przez Biskupa. Taką 
wizytację przeżyjemy w sobotę i nie-
dzielę 28 i 29 października. Wizyta-
cja ma swój wymiar prawny, kontroli 
obowiązków powierzonych zwłaszcza  
proboszczowi, ale przede wszystkim 
ma charakter pastoralny – jest okazją 
przeżycia pełni Kościoła przez obec-
ność osoby Biskupa. W imieniu ks. Ar-
cybiskupa naszą parafię będzie wizy-
tował ks. biskup Marek Jędraszewski. 
Obok zamieszczam plan spotkań wi-
zytacyjnych. Bardzo zapraszam wszyst-
kich Parafian do udziału w tych spotka-
niach, we wspólnej modlitwie. 

Nasza świątynia
Uroczystość rocznicy Poświęcenia 

Kościoła jest także okazją do refleksji 
nad naszą świątynią parafialną. Dzięki 
wielkiej ofiarności Parafian udało się 
dokonać wielkiego dzieła przebudowy 
i odnowienia prezbiterium naszego ko-
ścioła. Mamy nowy ołtarz, nową am-
bonę, nową posadzkę, nowe klęczniki 
komunijne. Planujemy założyć lepsze 
oświetlenie. Do grudnia w klęcznikach 
komunijnych będą umieszczone por-
trety 12 Apostołów. Przed ołtarz zo-
stała przesunięta zabytkowa chrzciel-
nica, która zostanie gruntownie odno-
wiona na początku lutego. Przed Bo-
żym Narodzeniem po prawej stronie 
prezbiterium zostaną wstawione stal-
la, siedzenia dla ministrantów i boaze-
ria. Projekty przedstawialiśmy Parafia-
nom w Maryjnej Wspólnocie w lutym 

2005 i 2006. Druga stalla od strony za-
krystii zostanie zamontowana do po-
łowy lutego. Ołtarz główny po bokach 
zostanie przyozdobiony postaciami 
św. Archaniołów Michała i Gabriela. 
W  płycie ołtarzowej zostanie umiesz-
czony nowy relikwiarz. Dzięki życzli-
wości ks. kanonika Wojciecha Wolnie-
wicza proboszcza Fary otrzymaliśmy 
w darze bezcenne relikwie świętych 
pierwszych wieków chrześcijaństwa: 
św. Szczepana Diakona Męczennika, 
św. Łucji, św. Hipolita Rzymskiego, św. 
Ignacego męczennika Rzymu. Oprawę 
relikwiarza wykonał zakład złotniczy 
p. Krzysztofa Dobskiego. Front ołta-
rza będzie zdobić płaskorzeźba z mo-
tywem „deesis” – patrz str. 1.

Z całego serca dziękuję parafianom 
za ich ofiarność, projektantom i wy-
konawcom za solidną pracę. To nie 
obojętne, jakie jest wnętrze kościoła. 
Piękno podnosi serce i umysł do Boga. 
Ale nie chodzi tylko o piękno. Głębo-
ka symbolika ołtarza, prezbiterium, ca-
łego kościoła jest wielką i nieustanną 
katechezą, kształtuje naszą modlitwę, 
bardzo ją pogłębiając. A jak się modli-
my, tak też wierzymy. Niech piękno 
i katecheza naszego kościoła buduje 
nas jako Kościół, wspólnotę wiary piel-
grzymującą do nieba. 

Pozdrawiam wszystkich Parafian. 
Wszystkich, zwłaszcza chorych, sa-
motnych i cierpiących obejmuję mo-
dlitwą.  

Ks. prob. Marcin Węcławski

Program wizytacji 
naszej parafii

przez ks. biskupa 
Marka Jędraszewskiego

Piątek 27.10

Godz. 18:00  – Msza święta w Ka-
tedrze Poznańskiej dla naszej 
Parafii.

Sobota 28.10
Godz. 12:00  – Msza święta dla cho-

rych z udzielaniem sakramentu 
namaszczenia i błogosławień-
stwem „lourdskim”.

Godz. 14:30 – Wizyta Ks. Biskupa 
u księży Wikariuszów.

Godz. 16:00 – Msza święta dla dzie-
ci klas II i ich rodziców z poświę-
ceniem modlitewników. 

Godz. 17:30 – Spotkanie z przedsta-
wicielami duszpasterskich grup 
parafialnych.  Wizyta w Przed-
szkolu parafialnym i Świetlicy.

Niedziela 29.10
Godz. 12:15 Msza święta dla ogó-

łu parafian z procesją i poświę-
ceniem płaskorzeźby i relikwia-
rza w ołtarzu. 

Godz. 15:45 Błogosławieństwo dla 
małych dzieci i ich matek – na 
zakończenie Mszy świętej o 
godz. 15:00.

Godz. 17:00 Msza święta dla mło-
dzieży z homilią.

Godz. 21:00 Homilia w czasie Mszy 
świętej.

Strona parafialna http://parafia-ma-
ryi-krolowej.poznan.pl dostępna jest 
już w nowej technologii i szacie gra-
ficznej. Ogłoszenia duszpasterskie, 
intencje mszalne, zapowiedzi przed-

ślubne, porady psychologiczne i aktu-
alne artykuły na ważne tematy; bie-
żące i archiwalne wydania Maryjnej 
Wspólnoty, a także konkursy z nagro-
dami – wszystko to w odległości klik-

nięcia. Pierwszy konkurs trwający od 
1 do 30 października „Co naprawdę 
wiesz o Mszy  Świętej” zakończy uro-
czyste wręczenie nagród na początku 
listopada. Bardzo prosimy odwiedza-
jących stronę, aby „klikali” na zna-
czek Adonai i tym samym oddali głos 
w ogólnopolskim konkursie chrześci-
jańskich stron www. Zapraszamy tak-
że na stronę prowadzoną przez na-
szą parafię http://www.wczesna-ko-
munia.com.pl 

Bogna Białecka
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RÓŻANIEC

Różaniec - modlitwa dla każdego
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Wprowadzenie
Różaniec, jeśli chodzi o jego materialną formę, nie jest 

przedmiotem wyłącznie katolickim. Każda wielka religia 
ma swój „różaniec”. Oczywiście w każdej z nich inaczej się 
go nazywa; prawosławni mają swoją czotkę ( czotka – ró-
żaniec wschodni, nie ma podziału na dziesiątki, zamiast 
zdrowasiek odmawia się formułę modlitewną: Panie Jezu 
Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesz-
nym), muzułmanie mają swój misbar, na którym odmawia-
ją imiona-przymioty Boga. Buddyści też znają sznurek z pa-
ciorkami, na którym mówią jakieś formuły medytacyjne. 
Idea jest zawsze ta sama: modlący się powtarza jakąś for-
mułę posługując się urządzeniem, które pomaga mu liczyć 
ilość odmówień – jest to sznurek z nanizanymi paciorka-
mi, ewentualnie w wersji kościołów wschodnich plecio-
ny sznurek w formie węzełków, wykonany z jednego kil-
kudziesięciometrowego kawałka. Dla różańca katolickie-
go charakterystyczny jest podział na „dziesiątki”, którym 
przypisane są tajemnice.

Początki różańca sięgają średniowiecza, to co my teraz 
znamy jako różaniec, było wtedy jedną z wielu jego form. 
Cała forma stu pięćdziesięciu Zdrowaś Maryjo przerywa-
nych co dziesięć jednym Ojcze Nasz wywodzi się z mo-
nastycznej tradycji odmawiania codziennie całego Psałte-
rza. Ci, którzy nie znali stu pięćdziesięciu psalmów na 
pamięć, odmawiali sto pięćdziesiąt razy Zdrowaś Mary-
jo i tak czynili zadość ewangelicznemu przykazaniu nie-
ustannej modlitwy.

Dominikanie od XIII wieku popularyzowali różaniec 
jako formę modlitwy, która jest prosta, dostępna dla każ-
dego, w której każdy może odnaleźć coś swojego.

Później różaniec stał się częścią dominikańskiego stro-
ju.

Modlitwa różańcowa 
– przebywanie z Bogiem

Różaniec jest modlitwą, która angażuje całego człowie-
ka. Z jednej strony jest to modlitwa słowna, z drugiej jest 
to modlitwa fizyczna, bo czegoś dotykam, jakiegoś przed-
miotu religijnego, a po trzecie jest to również modlitwa po-
budzająca intelekt – jest w niej moment rozważania. Każ-

Przez rok gościliśmy w naszej parafi i ojca Toma-

sza Kwietnia, dominikanina. Korzystaliśmy z Je-

go posługi kapłańskiej, słuchaliśmy Jego kazań 

mszalnych i rozważań podczas tegorocznej pro-

cesji Bożego Ciała. Teraz opowie nam o różań-

cu.

dy się w tej modlitwie zmieści, tak jak potrafi. Najważniej-
sze, żeby zwrócić serce ku Bogu, czyli żeby chcieć po pro-
stu być w Jego obecności. Z różańcem jest tak – zrób co 
możesz i co potrafisz. Potrafisz rozważać – rozważaj. Nie 
potrafisz rozważać – mów wyraźnie, uczciwie, rytmicznie 
zdrowaśki i jednocz się z Bogiem, tak jak umiesz. Żeby roz-
ważać tajemnice, trzeba je znać. Możemy je poznać czyta-
jąc Ewangelie. Jeżeli już ten etap przeszliśmy, to zacznij-
my je sobie wyobrażać, patrzeć na nie. Istotne jest, żeby 
wykorzystywać wyobraźnię podczas modlitwy różańcowej, 
ona nam może pomóc. Można również odmawiać różaniec 
skupiając się na słowach, które się wypowiada. Różaniec 
jest modlitwą elastyczną, nie należy się jej bać, nie nale-
ży się bać tego, że przez pomyłkę powiem Zdrowaś Mary-
jo cztery razy albo jedenaście razy. Gdy pojawią się roztar-
gnienia, wracać do modlitwy, powiedzieć: Panie Jezu, wra-
cam, i nie irytować się na siebie. Sposobem na roztargnie-
nia może być mówienie szybkie, intensywne, rytmiczne, 
żeby nie było czasu na inne myśli.

Indywidualne i wspólnotowe  
odmawianie różańca

Należę do tych, którzy najczęściej mówią różaniec cho-
dząc. Każdy ma swój sposób. Mało kto mówi cały różaniec 
dziennie, mnie się tylko czasami zdarza powiedzieć wszyst-
kie cztery części. Każdy może odmówić tyle, na ile go stać 
– dziesiątkę, cząstkę czy wszystkie cztery części.

Przy wspólnym odmawianiu różańca warto zwrócić uwa-
gę na miłość bliźniego, tzn. na to, żeby się dostosować ryt-
mem i tempem odmawiania do prowadzącego. Warto się 
w niego wsłuchać i przyjąć jego rytm i tempo odmawiania 
modlitwy, nawet jeżeli wydaje się nam ono zbyt szybkie.

opracowanie: Magdalena Młynarz, Małgorzata Wołyńska 

O. Tomasz Kwiecień, w czasie naszej tegorocznej 
procesji Bożego Ciała.



4

ŻYCIE

F
ot

.: 
R

. R
ze

pe
ck

i

Życie jest darem Bożym!

Ochrona  życia 
w konstytucji

Ponad 150 posłów z różnych klu-
bów parlamentarnych Sejmu zaapelo-
wało o zmianę w Konstytucji RP, która 
miałaby na celu całkowitą i bezwarun-
kową ochronę życia człowieka. 

W artykule 38 naszej Konstytucji 
mamy obecnie zapis, że Rzeczpospo-
lita Polska zapewnia każdemu człowie-
kowi prawną ochronę życia. W propo-
nowanej zmianie byłoby dodane, że 
chodzi o życie od momentu poczęcia. 
Polska Federacja Ruchów Obrony Ży-
cia wyrażając poparcie dla tej zmia-
ny stwierdziła, że dla pełnej ochro-
ny życia należałoby jeszcze uściślić: 
od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci.

  Umieszczenie takiego zapisu 
w dokumencie, który ma najwyż-
szą moc prawną w państwie (dlate-

go zwany jest usta-
wą zasadniczą), by-
łoby wydarzeniem 
na skalę światową 
i świadectwem war-
tości, jakimi żyje 
nasz naród. Wprowa-
dzenie poprawki roz-
wieje wątpliwości co 
do wartości życia za-
równo dziecka po-
czętego, jak i osób 
słabych, chor ych 
i starych, i nie dopu-
ści do prób zniesie-
nia lub ograniczenia 
jego ochrony.  Dlatego obrońcy życia 
i wszyscy, dla których ważny jest los 
człowieka i przyszłość naszego kraju, 
przyjęli tę propozycję z radością.

Pojawiła się zatem nadzieja, że pol-
skie prawo wpisze się jednoznacznie 
w nurt cywilizacji życia i w ten spo-
sób zrealizuje jedno z pragnień Jana 
Pawła II. 

Trudno przyznać, przed innymi 
i przed sobą: jestem uzależniony. Ła-
twiej udawać: nie mam takiego pro-
blemu. Mogę w każdej chwili prze-
stać pić. A jednak nie możesz prze-
stać i pijesz, bo nauczyłeś się, że picie 
jest jedynym sposobem radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Kieliszek lub 
dwa koniaku, bo operacja była trud-
na, a trzeba iść do drugiej pracy, ne-
gocjacje w firmie były wyczerpujące, 
dlatego trzeba się odprężyć drinkiem. 
Zauważyłeś, że wypicie pozwala zapo-
mnieć o wielu sprawach – tych przy-
krych i trudnych. Myślisz, że alko-
holik to ktoś, kto przez wódkę stra-
cił wszystko – zdrowie, rodzinę, pra-
cę, dom, pije „jabole” albo i denatu-
rat. Czasami widzisz, jak leży na ulicy, 
śpi na ławce – mówimy o nich „margi-

Tak, jesteś 
alkoholikiem!

– pozwól sobie pomóc (2)

nes społeczny”. Takich uzależnionych, 
chociaż codziennie ich widzimy, jest 
tylko ok. 5 %. Pozostali alkoholicy, tak 
jak Ty mają rodziny, przyjaciół, dobrą 
pracę, jeszcze funkcjonują w społe-
czeństwie na pozór „poprawnie”. Są 
wśród nich przedstawiciele każdego 
zawodu: profesor, lekarz, dziennikarz, 
polityk, rzemieślnik, nauczyciel, poli-
cjant, biznesmen, robotnik, ksiądz. 
Alkoholizm nie jest chorobą zarezer-
wowaną tylko dla pewnej grupy ludzi 
– może dosięgnąć i zniszczyć każdego. 
Mężczyzn i kobiety, starszych, młod-
szych i dzieci. Im wcześniej przyznasz 
się przed sobą samym, że coś nie jest 
w porządku z Twoim piciem, że utraci-
łeś nad nim kontrolę – tym masz więk-
sze szanse na opanowanie tej śmier-
telnej choroby. Alkoholizm jest cho-
robą podstępną, nie chorujesz na nią 
sam. Wraz z Tobą choruje cała rodzi-
na: żona, mąż, matka, dzieci. Oni cier-
pią z tego powodu najbardziej – po-
zbawione z tego powodu beztroskie-
go dzieciństwa, żyjące w ustawicz-

nym strachu, smutku, wstydzie. Czy 
chcesz brnąć dalej w to zło? Obowiąz-
kiem wynikającym z naszej wiary jest 
upominać jeden drugiego, jeżeli wi-
dzimy, że pobłądził i pomagać, jeżeli 
chce zawrócić ze złej drogi. Obowiąz-
kiem jest podjąć decyzję zerwania ze 
złem. Najpierw powiedz: chcę wyjść 
z tego, chcę się leczyć, chcę zerwać 
z tym moim i moich bliskich nieszczę-
ściem. Potem zwróć się o pomoc. Sam 
nie dasz rady. Nie odkładaj tych decy-
zji. Później będzie jeszcze gorzej.

Ze swoim problemem alkoholo-
wym nie jesteś sam. Formy pomocy: 
Katolicki telefon zaufania: 061 865 
10 00 (od niedzieli do czwartku w 
godz. 17.00 – 22.00, w piątek i sobo-
tę w godz. 17.00 – 6.00). 

Centrum Profilaktyki Uzależnień, 
Al. Marcinkowskiego 21, tel.: 061 
855 73 54 od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 20.00. (O innej formie 
pomocy, grupach AA w następnym nu-
merze MW).  (c.d.n.)

Ewa Tuszewska

Zachęcamy wszystkich, aby popar-
li tę inicjatywę przez wysłanie na ręce 
Marszałka Sejmu apelu o nowelizację 
38 artykułu Konstytucji i nadanie mu 
brzmienia: Rzeczpospolita Polska za-
pewnia każdemu człowiekowi praw-
ną ochronę życia od momentu poczę-
cia do naturalnej śmierci.

Anna Dyndul
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Ideę Pielgrzymki zaufania przez ziemię za-
początkował znany nam wszystkim śp. Brat Ro-
ger. Trwa ona od ponad 60 lat, kiedy to brat 
Roger założył wspólnotę braci, których zasadą 
życiową jest prostota i dobro. Bracia osiedlili 
się na południu Francji, w małej wiosce Taizé, 
dokąd każdego tygodnia pielgrzymują ludzie 
z całego świata.

Na czym polega ta pielgrzymka? Zasada 
jest  prosta. Wystarczy nieść Chrystusowy po-
kój tam, gdzie go potrzeba. W Taizé nie jest to 
trudne, bowiem każdy z przybyłych pragnie 
dotknąć i spotkać Jezusa w drugim człowie-
ku. Służy temu zarówno modlitwa, spotkania 
w grupie, wspólny posiłek, czas wolny, czy też wspólnie wy-
konywana praca, w którą angażują się wszyscy przybyli do 
Taizé pielgrzymi. Prostota życia, jaka służy tygodniowym, 
bądź dłuższym rekolekcjom pozwala odnaleźć sens istnie-
nia oraz tęsknotę za Bogiem. 

Pielgrzymką zaufania pragnie kroczyć również nasza pa-
rafia. Raz w tygodniu w naszym kościele odbywa się modli-
twa ze śpiewami z Taizé. Aby wspólnie się modlić, wystar-
czy kilka osób. By jednak czuć powszechność komunii, waż-
ne jest, by na modlitwie zbierała się jak najliczniejsza wspól-
nota. Mogą w niej uczestniczyć wszystkie pokolenia, więc 
zaproszenie to skierowane jest również do Ciebie! Idąc ra-

zem do źródeł zaufania Bogu chcemy z Tobą rozpocząć 
wewnętrzne pielgrzymowanie.

Ponadto w naszej parafii powstaje także „punkt przy-
gotowań” do Europejskiego Spotkania Młodych w Zagrze-
biu, gdzie bracia z Taizé na przełomie grudnia i stycz-
nia spotkają się z młodzieżą ze wszystkich kontynentów.  
„Punkt” służy przygotowaniu się do wyjazdu i temu,  by 
odpowiednio przeżyć ten czas.

Ewentualne pytania można kierować do ks. Miro-
sława Musiała lub Tomka Ciesielskiego: szwejkc@gma-
il.com. Więcej informacji na stronach www.taize.gdv.pl 
oraz www.taize.fr.

Jagoda Ciesielska z grupy Taizé

Być pielgrzymem

zaufania...

Modlitwa w kościele pojednania w Taize. 

Celem Koła Misyjnego jest modlitwa za misje – różaniec 
misyjny oraz ciągła pomoc materialna misjonarzom przeby-
wającym na misjach. 

Koło bierze udział w działalności naszej wspólnoty, orga-
nizujemy zbiórki rzeczowe, a ofiary przekazujemy na rzecz 
zgromadzeń zakonnych i misyjnych, fundacji oraz osób 
świeckich. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, a w pro-
gramie spotkań jest Msza święta za misje, referat, informa-
cje o misjach oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

Koło Misyjne kończy dziesiąty rok swojej działalności. 
Serdecznie zapraszamy osoby, które pragną pomóc misjo-

narzom, którzy idą na cały świat i nauczają wszystkie na-
rody.

Maria Rais

„Idźcie na cały świat!”
Nasze Koło Misyjne

Koło Misyjne z wizytą u Sióstr Miłosierdzia w Kiekrzu 

22.05.2006 r. 

W niedzielę 22 października będziemy obchodzili światową 
niedzielę misyjną. W naszym kościele w tym dniu homilie 
głosić będą misjonarze ze zgromadzenia Oblatów Maryi 
Niepokalanej. Poniżej informacja o pracach naszego 
parafi alnego Koła Misyjnego. 
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Miesięcznik poświęcony sprawom Parafi i Ma-

ryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafi a 

Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Pozna-

niu. Redakcja: Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Grażyna Grobelna, Ma-

ria Lewandowska, Magdalena Młynarz, Jarosław Tomaszewski, ks. Marcin Wę-

cławski (p.o. red. naczelnego), Małgorzata Wołyńska, Maciej Zimnicki.  Adres re-

dakcji: 61–558 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biuro Parafi alne, www.parafi a–ma-

ryi–krolowej.poznan.pl Druk: Edica S.A. Nakład: 3600. Pismo nie ma ceny. Re-

dakcja i współpracownicy pracują społecznie. Koszty druku pokrywamy ze zło-

żonych ofi ar. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów. Pi-

smo należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafi alnej.

Caritas  Parafi i  Maryi  Kró lo wej 
nr konta:  60 1020 4027 0000 1902 0046 

Kamień węgielny pod budowę naszego kościoła z napi-
sem w języku niemieckim: Przyjdź Królestwo Twoje! wmu-
rowano 28.11.1904 roku. 15 marca 2007 minie 100 lat od 
zakończenia budowy naszego kościoła i pierwszego jego 
poświęcenia, wówczas jako kościoła ewangelickiego, pod 
wezwaniem św. Mateusza. Od lutego 1945 porzucony ko-
ściół na Rynku Wildeckim przejęli Katolicy wildeccy. Tak 
więc nieprzerwanie od 100 lat w naszym kościele trwa 
modlitwa. Przygotowując się do obchodu stulecia, wspo-
mnijmy dzisiaj te nieliczne elementy dawnego wyposaże-
nia naszej świątyni, które już w tym roku „ukończyły” 100 
lat. Są to: zegar i najmniejszy z dzwonów. 

Zegar zbudowany przez firmę J. F. Weule – Bockenem 
ma umieszczoną datę 1906. Poza jedną częścią, wszystkie 
inne są oryginalne. Mechanizm napędzany jest ciężarkami, 
kiedyś naciąganymi ręcznie, obecnie elektrycznie. Wska-
zówki są oryginalne poza jedną, długą z tarczy północnej, 
którą 8 lat temu zgięła wichura. Zniszczone tarcze zegara 
zostały zmienione w 2002 roku na nowe, rekonstruowane 
wg. pierwotnych. Niedokładności w pokazywaniu minut 
– spóźnienia, czy przyspieszenia wynikają z oddziaływania 
warunków atmosferycznych – kurczenie się i rozszerzanie 
metali ( niektóre osie mają 5 metrów!) i ze zużycia stulet-
niego mechanizmu. Mimo tych niedogodności, zegar na 
wieży naszego kościoła jest „rarytasem” i cennym zabyt-
kiem, na trwałe wpisanym w nasz wildecki krajobraz. 

Dzwon – przez całe lata na wieży naszego kościoła 
był tylko jeden (pierwotnie były trzy dzwony, ufundowa-
ne przez cesarza Wilhelma II, dwa z ich zdjęto pod koniec 
I wojny światowej). W roku 2000, dzięki ofiarności parafian 
obok stuletniego zostały ufundowane dwa nowe dzwony: 
Salvator Mundi (1200 kg ) i Maria Regina (960 kg). Dzwon 
sprzed stu lat ma ok. 450 kg., został odlany w ludwisar-
ni Schiling w Apoldzie koło Weimaru i ma napis w języku 

Sto lat naszego kościoła
niemieckim: Franz Schilling in Apolda goss mich 1906. 
(F. Schilling odlał mnie 1906) i cytat z ewangelii św. Jana 
17, 17:  Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest praw-
dą! Dzwon ma także piękny ornament wieńca laurowego. 
Na fotografii, po prawej stronie widać młot, który jest po-

łączony z mechanizmem zegarowym i „wybija godziny”. 
Kwadranse „wybija” mała sygnaturka. Głos dzwonów uro-
czyście poświęconych staje się modlitwą i swoim szlachet-
nym dźwiękiem przypomina nam o Bogu, o przemijaniu 

czasu i czekającej nas wieczności. Od 100 lat rozlega się 
głos jednego z dzwonów na Rynku Wildeckim. 

ks. prob. Marcin Węcławski
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Z ostatnich tygodni

Odeszli do Pana 

Ochrzczeni 

Zawarli związek małżeński

Msze święte za parafian
22.10 g.8:00; 29.10 g.12:15 i 15:00; 1.11 g 8:00;

5.11 g.9:30; 12.11 g. 15:00; 19.11 g. 11:00; 26.11 g.12:15.

� W niedzielę 27.08 po Mszy św. o g. 1830 p. Michał Wacho-
wiak wykonał koncert muzyki organowej J.S. Bacha.

� Od września, po wakacjach, na powrót sprawowane są Msze 
święte w niedziele o g. 15 i 17 i w dni powszednie o g. 7. Nie-
dzielne Nieszpory są teraz o g. 16.

� 1.09 rozpoczęły się zajęcia w parafi alnym przedszkolu im. 
Św. Aniołów Stróżów.

� Roczną praktykę duszpasterską w naszej parafi i rozpoczął 
we wrześniu kleryk Waldemar Bączkowski.

� Dzieci kończące pierwszy rok życia otrzymały 3.09 po Mszy 
św. o g. 15 specjalne błogosławieństwo.

� 8.09 na zebraniu POAK p. Kazimierz Deskur omawiał kolej-
ny rozdział książki pt. „Ucząc się nadziei”.

� Caritas parafi alna zorganizowała w niedzielę 10.09 zbiór-
kę zeszytów i przyborów szkolnych dla najuboższych dzieci 
– obdarowano 136 uczniów.

� Na początku roku szkolnego odbywały się w kościele spo-
tkania katechetyczne, dla rodziców dzieci przedszkolnych, 
zerówek i klas pierwszych – 7.09, klas drugich – 12.09, klas 
3,4,5,6 – 11.09, rodziców młodzieży gimnazjów i szkół śred-
nich – 13.09.

� Młodzież związana z Ruchem Światło-Życie – Oazą miała 
spotkanie 11.09.

� Ministranci i kandydaci na ministrantów oraz ich rodzice spo-
tkali się 14.09; rodzice ministrantów 4.10 wysłuchali specjal-
nego wykładu.

� 11 i 13.09 można było zapisać dzieci na katechezę przygo-
towawczą do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej.

� W Klubie Seniora 13.09 p. Krystyna Jóźwiak wygłosiła pre-
lekcję na temat „Abraham praojcem chrześcijaństwa, juda-
izmu i islamu”, 20.09 o gwarze poznańskiej mówił p. Edward 
Lisek, 27.09 nasi seniorzy byli na wycieczce w Dąbrówce 
Leśnej w Puszczy Noteckiej, a 4.10 zorganizowali spotka-
nie modlitewne przy fi gurze Matki Bożej w parku przy Klini-
ce Ortopedycznej.

� W sobotę 16.09 o g. 16 dzieci klas drugich z rodzicami uczest-
niczyły we Mszy św. na rozpoczęcie przygotowania do Pierw-
szej Komunii Świętej, a 7.10 miały specjalną katechezę po-
święconą sakramentowi pojednania.

� 25.09 mieli spotkanie nauczyciele wolontariusze działający 
w ramach Caritas parafi alnej.

� Gośćmi Koła Misyjnego 25.09 byli świeccy misjonarze z Ir-
kucka.

� Ks. prof. Janusz Nawrot 27.09 prowadził rozważania w Gru-
pie Biblijnej.

� W niedzielę 1.10, w pierwszym dniu rozpoczynającego się 
Tygodnia Miłosierdzia, zbierano do puszek ofi ary na Caritas 
Archidiecezjalną.

� Składka ze Mszy świętych w drugie niedziele września i paź-
dziernika przeznaczona była na dalszą rozbudowę prezbite-
rium naszego kościoła.

� W październiku sprawowane są nabożeństwa różańcowe: 
dla młodzieży w piątki o g. 1945, dla dzieci od poniedziałku 
do piątku o 1730, dla ogółu parafi an po wieczornej Mszy św., 
w soboty o 18.

9 września Łukasz Jaworek, ul. Wierzbięcice 26
       Jan Łuczyk, ul. Wierzbięcice 31
       Julia Głubisz, ul. Robocza 17b
       Marta Olejniczak, ul. Powstańcza 13
       Antonina Falana, ul. Wierzbięcice 34
       Mateusz Dobrzykowski, ul. Poplińskich 5
16 września Kajetan Kołodziej, ul. Chwiałkowskiego 3
       Jerzy Kaźmierczak, ul. Żupańskiego 1
23 września Adrianna Rogowska, ul. Sikorskiego 12
       Nicole Książkowska, ul. Poplińskich 12a
25 września Julia Krysiak, ul. Sikorskiego 35
30 września Oliwia Bocian, ul. Św. Czesława 19
       Wiktoria Łuczak, ul. Przemysłowa 55
24 września Wiktoria Jagodzińska, ul. Dolina 3
       Dalida Janicka, ul. Św. Czesława 15
       Mateusz Kamiński, ul. Kilińskiego 13
       Wojciech Król, ul. Robocza 17c
       Anna Karłowska, ul. Sikorskiego 9

26 sierpnia Rafał Górecki, Chodzież, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
       Monika Neldner, ul. Sikorskiego 7c
26 sierpnia Łukasz Łapaj, Gorzów Wlkp., ul. Pułaskiego 
       Celina Hellak, ul. Dolna Wilda 54
26 sierpnia Michał Kudliński, os. Dębina 9
       Monika Niełacna, ul. Dolna Wilda 34b
2 września Krzysztof  Lasik, ul. Chwiałkowskiego 24
       Cecylia Pawlak, ul. Chwiałkowskiego 18
2 września Łukasz Czyż, Chomęcice, ul. Stęszewska 5
       Izabela Kamińska, ul. Kilińskiego 13
9 września Marek Świergiel, ul. Sikorskiego 31
       Anna Sroka,  ul. Sikorskiego 25
9 września Bartosz Jóźwiak, ul. Św. Jerzego 24
       Karolina Wawrzyniak, ul. 28 Czerwca 115
16 września Dawid Wroński, Bobrowniki Wlk., ul. Długa 165
       Agnieszka Krasicka, ul. Różana 14
16 września Piotr Kapela, os. Bolesława Śmiałego 15
       Justyna Andrzejczak, ul. Dolina 12
23 września Przemysław Szulc, ul. Pamiątkowa 1
       Katarzyna Szczęsna, ul. Wierzbięcice 46
23 września Sławomir Balczerowski,ul. Szamotulska 100
       Ewa Jóźwiak, ul. Dolina 7b
30 września Robert Woźniak, ul. Chwiałkowskiego 31
       Renata Gawlik, ul. Poplińskich 5

27 sierpnia Roman Nowak, l. 58, ul. Wierzbięcice 37a
1 września Jerzy Czajka, l. 56,  ul. Kilińskiego 11
2 września Zygmunt Bogulski, l.77, ul. Przemysłowa 37
3 września Maria Antczak, l. 72, ul. Żupańskiego 4
4 września Władysław Kasprzak, l. 58, ul. Chwiałkowskiego 22
5 września Stanisław Kruk, l. 82, ul. Św. Czesława 11
9 września Bogna Waszak, l. 67, ul. Wierzbięcice 31
9 września Anna Szperkowska, l. 99, ul. Wierzbięcice 36
11 września Łucja Brodniak, l. 78, ul. Dolina 20
11 września Marek Pokusa, l. 56, ul. Przemysłowa 27
15 września Urszula Doja, l. 69, ul. Kilińskiego 4
16 września Lidia Kemska, l. 67, ul. Kilińskiego 11
26 września Maria Bogaczyk, l. 47, ul. Wierzbięcice 25a
27 września Teresa Krotoska, l. 79, ul. Żupańskiego 3
5 października  Janina Domańska , l. 86, ul. Wierzbięcice 16



Rodzice, wychowujcie dzieci!

F
ot

.: 
Ja

rp
sł

aw
 T

om
as

ze
w

sk
i

Za nami pierwsze już w tym roku 
katechezy dla rodziców. W przypad-
ku klas II będą to trwające przez cały 
rok rekolekcje, które przygotowują nie 
tylko dzieci, ale jeszcze bardziej rodzi-
ców do wielkiego święta eucharystii. 

W spotkaniach katechetycznych 
dla rodziców uczestniczyło we wrze-
śniu  kilkuset rodziców – matek, i co 
szczególnie cieszy, ojców z naszej pa-
rafii. Katechezy odbywają się w czte-
rech grupach. Różnią się one ze wzglę-
du na podejmowane problemy wycho-
wawcze dotyczące dzieci w różnym 
wieku i na różnym etapie życia chrze-
ścijańskiego. 

Wiara i wychowanie
Cel takich spotkań przypomniał 

nam papież Benedykt XVI w czasie 
niedawnej pielgrzymki do Niemiec. 
Ojciec święty mówił, że poprzez spo-
tkania o charakterze modlitewno-dy-
daktycznym, rodzice uczą się trudnej 
sztuki wychowywania dzieci. Dlatego 
oprócz wykładów na tematy pedago-
giczne, w atmosferze modlitwy, roz-
ważane są również fragmenty Ewan-
gelii. 

W ramach tychże spotkań, rodzice 
dzieci w wieku przedszkolnym, z ze-
rówek i klas pierwszych, spotkali się 

z Beatą Nadolną, dyrektorką przed-
szkola parafialnego, a rodzice gim-
nazjalistów i uczniów szkół średnich 
– z dr Wandą Półtawską, lekarzem psy-
chiatrą, członkiem Papieskiej Rady ds. 
Rodziny. Tematem spotkań było „Wy-
chowanie do męskości i kobiecości”. 
Rodzice, których dzieci chodzą do klas 
3, 4, 5 i 6  uczestniczyli w pogadance 
na temat gier komputerowych z An-
drzejem Bolewskim, specjalistą - in-
formatykiem.

W Wielkim Poście kolejne spo-
tkania dla rodziców wymienionych 
grup, poprowadzi ks. Leszek Woźni-
ca ze zgromadzenia Księży Filipinów.

Mistyczne doświadczenie 
I Komunii

Osobnym, wielkim zadaniem dusz-
pasterskim jest przygotowanie uroczy-
stości I Komunii świętej. Z klas dru-
gich takie przygotowanie podjęło 110 
dzieci, do grupy wczesnokomunijnej 
zostało zapisanych 46 dzieci. Komunia 
święta naszych dzieci to nie tylko wiel-
kie wydarzenie religijne w parafii i w 
rodzinie. To także sprawdzian z nasze-
go wewnętrznego życia duchowego, 
dbałości o wiarę w naszym domu. 

– Owoce i przeżywanie wiary 
wśród rodziców przenoszone jest na 
dzieci – mówi ks. proboszcz Marcin 
Węcławski. – Dzieci uczą się od ro-
dziców, a nawet tego oczekują, że 
będą oni pierwszymi ich przewodni-
kami duchowymi, nauczycielami wia-
ry, dlatego postawa rodziców w ży-
ciu religijnym jest tak ważna – pod-
kreśla ks. Proboszcz i zwraca uwa-
gę na słowa obecnego Papieża, który 
poucza nas, że rodzice powinni po-
magać swoim dzieciom wierzyć. Zda-
niem księdza Węcławskiego, powinni-
śmy znaleźć często, najlepiej codzien-
nie, czas na rozmowy z dziećmi na te-
maty religijne w kontekście konkret-
nych sytuacji, bardziej lub mniej trud-

nych moralnie. Oznacza to także, że 
nie powinno być dziecka, które idzie 
na niedzielną Mszę świętą samo, bez 
rodziców. 

Miesiące pełne przygotowań
Rodziców dzieci przed I Komunią 

świętą czekają jeszcze wydarzenia li-
turgiczne, które pomogą im oraz ich 
dzieciom przygotować się do uroczy-
stości. W październiku odbędzie się 
poświęcenie książeczek, które otrzy-
mają dzieci, a w grudniu – medali-
ka. W okresie Wielkiego Postu będą 
przeżywać Mszę świętą z odnowie-

niem przyrzeczeń chrztu oraz po-
święceniem i nałożeniem przez dzie-
ci alb komunijnych (na znak czystego 
serca i gotowości na przyjęcie Komu-
nii świętej). Pierwsza spowiedź dzieci 
odbędzie się w piątym tygodniu Wiel-
kiego Postu. Uroczystości I Komunii 
świętej będziemy przeżywać w na-
szej parafii w Wielki Czwartek oraz 
12 i 13 maja.

Podstawowe praktyki duchowe 

dla rodziców.

1. Codzienna modlitwa w intencji ro-
dziny i dziecka.

2. Obecność na niedzielnej Mszy świę-
tej razem z dzieckiem.

3. Spowiedź święta przynajmniej raz 
w miesiącu.

4. Częste rozmowy z dzieckiem o wie-
rze, modlitwie, Bogu.

Najmłodsi w dziecięcej prostocie i otwartości przeżywają swoją wiarę bardzo 

autentycznie. Msza święta w sobotę 16.09. na rozpoczęcie przygotowania do 

I Komunii świętej dla dzieci klas II.

Tematy katechez dla rodziców, 

których dzieci przystępują 

do I Komunii świętej:

- „Przyjmuję Chrystusa, to znaczy przyj-
muję zbawienie” (wrzesień)

- „Chrystus zbawia w Kościele przez sa-
kramenty” (październik)

- „Sumienie i jego formacja. Rachunek 
sumienia” (grudzień)

- „Wezwanie do nawrócenia – odrzuce-
nie grzechu” (luty)

- „Sakrament pokuty” (marzec)

Maciej Zimnicki


