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Drodzy Parafianie!

Fot.: Jarosław Tomaszewski

Nowy rok szkolny
każe nam podjąć najpierw reflek-
sję nad wychowaniem. Czym jest 
wychowanie? Można je określić 
między innymi tak: jest to celo-
we działanie rodziców, nauczycie-
li i innych ludzi, które ma w dziec-
ku ukształtować pożądane cechy, 
przygotować do życia i uzdolnić 
do przyjmowania oczekiwanych 
postaw i zachowań. Proszę za-
pytajcie się siebie samych jako 
rodziców, dziadków, nauczycie-
li co chcecie osiągnąć w wycho-
wywaniu swoich dzieci? Jakie so-
bie stawiacie cele wychowawcze? 
Do czego chcecie wasze dziecko 
poprowadzić? Do jakiej zdolności? 
Czy macie plan wychowawczy na 
najbliższy rok? Jeśli go nie macie, 
może to być rok stracony. A rok 
stracony to wielkie nieszczęście, 
z reguły już nie do odrobienia. 

Chrześcijanin to człowiek ob-
darowany przez Boga łaską, ale ła-
ska nie może działać w próżni. Ła-
ska, której Bóg nie odmawia czło-
wiekowi sprawi wiele dobra, jeśli 
człowiek będzie posiadał cnoty. 
Cóż to są cnoty? Cnoty to spraw-
ności duchowe, np. cierpliwość, 
wytrwałość, czystość, pracowi-
tość. Cnót nie otrzymujemy bez-
pośrednio od Pana Boga. Mamy 
je wypracowywać. Wypracowy-
wać, bo żadnej z cnót nikt nie 
posiada „na zawsze”. Rodzice, je-
śli chcą dobrze wychować dziec-
ko, muszą je uczyć cnót, wyrabiać, 
ćwiczyć w cnotach.

Z wejściem w wiek dojrze-
wania wychowywanie stopnio-
wo powinno stawać się samowy-

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice. Jak szczęśliwe są 
te dzieci, o których wychowanie troszczą się nie tylko matki, ale i ojcowie. 
Procesja Bożego Ciała w naszej parafi i 7 czerwca br.
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NASZA PARAFIA

F
o

t.
: 

J
a

ro
s
ła

w
. 
T
o

m
a

s
z
e

w
s
k
i

chowaniem – pracą dziecka, chłopaka, 
dziewczyny nad sobą. W tej pracy, któ-
rą można przyrównać do ćwiczeń spor-
towych, potrzeba dobrego „trenera”. 
Ma nim być w pierwszym rzędzie oj-
ciec i matka, oni są niezastąpieni i nic 
nie może zwolnić ich z obowiązku wy-
chowawczego. Obok rodziców w wy-
chowaniu pomagają nauczyciele, ka-
techeci. Wielką rolę w pomocy mło-
dym w osiąganiu dojrzałości ducho-
wej może odegrać stały spowiednik. 
Wszelkie jednak działania mają wy-
pływać w pierwszym rzędzie z modli-
twy. Prośmy jako rodzice, wychowaw-
cy o pomoc Duch Świętego. 

Zapraszam Was drodzy Rodzice na 
wrześniowe spotkania katechetycz-
ne – będziemy mówili na nich więcej 
o wychowaniu do cnót.  

Nowe parafialne rady: duszpasterska 
i ekonomiczna
Z woli ks. arcybiskupa Stanisława Gą-
deckiego, pasterza naszej Archidiece-
zji, przy każdej parafii działają rady: 
duszpasterska i ekonomiczna. Są one 
formą włączania wiernych świeckich 
do odpowiedzialności za życie kościel-
ne parafii. Są realną pomocą i wspar-
ciem dla proboszcza i wikariuszów. 
W Kościele, który tworzymy nie ma 
demokracji takiej, jaka jest w nowo-
czesnych państwach. W Kościele jest 
posłanie – biskupi diecezji są posłani 
przez papieży, księża proboszczowie 
i wikariusze są posłani przez biskupów 
diecezjalnych. Jest też bardzo ważnym 
elementem życia Kościoła kolegial-
ność. Kolegialność to wiara w to, że 
Duch Święty działa przez wszystkich 
ochrzczonych. Właśnie w kolegialność 
Kościoła wpisują się rady duszpaster-

ska i ekonomiczna. Z wielką powagą 
bierzemy pod uwagę to, co proponu-
ją świeccy naszej parafii. 

Minęła czteroletnia kadencja 
pierwszych rad. Od września powo-
łane zostały rady w nowym składzie. 
Radę duszpasterską tworzą: Adam 
Babicz, Bogna Białecka, Jan Biernac-
ki, Dorota Bonk – Hammermeister, 
Tytus Byczkowski, Małgorzata Głu-
cińska, Izabela Kiełbowska – Maćko-
wiak, Anna Kokot, Elżbieta Marszałek, 
Michael Mazurek, Tomasz Misiewicz, 
Beata Nadolna, Jarosław Olszewski, Ja-
rosław Tomaszewski, Łukasz Trepiński, 
Ewa Tuszewska, Kamila i Adam Wi-
czarscy, Ireneusz Wyczałek. Do rady 
ekonomicznej należą: Adam Babicz, 
Mirosław Duszyński, Wojciech Jó-
zefowicz, Mariola Lachowicz, Maria 
Sterczewska. Spotkania rad odbywają 
się raz na kwartał. Planujemy podzie-
lenie rady duszpasterskiej na mniejsze 
specjalistyczne zespoły. 

Więcej o pracy naszych rad będzie-
my informowali w następnych nume-
rach Maryjnej Wspólnoty. 

Inwestycje parafialne
Takie obiekty, jak nasz kościół i dom 
parafialny wymagają nieustannej tro-
ski o substancję materialną. Dzięki du-
żej ofiarności parafian zdołaliśmy na 
nowo urządzić prezbiterium naszego 
kościoła. Od lipca trwają prace kon-
serwatorskie przy zabytkowej chrzciel-
nicy naszego kościoła. Prace trudne 
i żmudne, nadzorowane przez Miej-
skiego Konserwatora Zabytków. Wy-
konawcą jest pracownia konserwator-
ska dra Piotra Niemcewicza z Torunia. 
Mam nadzieję, że prace kamieniarskie 
zostaną zakończone do końca sierpnia. 

Zostanie jeszcze wykonane odpowied-
nie przykrycie misy chrzcielnej z bla-
chy mosiężnej. 

Planujemy również wymianę piecy 
grzewczych w kościele. Będą to także 
piece elektryczne, akumulacyjne tyle, 
że dużo bardziej wydajne i energoosz-
czędne. Ufam, że uda się te plany zre-
alizować przed zimą. Myślimy także 
o zewnętrznej iluminacji kościoła. In-
westycja byłaby po stronie naszej para-
fii, prąd, podobnie jak inne obiekty za-
bytkowe, otrzymywalibyśmy bezpłat-
nie. Ta inwestycja w pierwszym eta-
pie byłaby przeprowadzona wiosną 
przyszłego roku.

Wszystkich Parafian bardzo ser-
decznie pozdrawiam i wszystkich 
otaczam modlitwą 

Ks. prob. Marcin Węcławski

Przy odnawianiu chrzcielnicy 
naszego kościoła pracowała 
p. konserwator Anna Kubiak
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Msze święte za parafian
2.9 – godz. 15:00; 9.9 – godz. 11:00; 16.9 – godz. 9:30; 

23.9 – godz. 12:15; 30.9 – godz. 18:30; 7.10 – godz. 8:00; 
14.10 – godz. 9:30; 21.10 – godz. 11:00
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EUCHARYSTIA

KOMUNIA ŚWIĘTA DLA MAŁYCH DZIECI

Kacper z rodzicami 8 kwietnia 2007
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Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie i nie przeszka-
dzajcie im: do takich bowiem należy 
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie przyjmie królestwa Bo-
żego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego (Łk 18, 16 – 17) – tak mówi 
Chrystus. Kościół rozpoznaje w tych 
słowach wolę Bożą udzielania chrztu 
świętego niemowlętom, ale także Eu-
charystii dzieciom, które potrafią od-
różnić chleb zwykły od Chleba Eucha-
rystycznego. Nie muszą znać wszyst-
kich prawd katechizmowych. Mają 
wiedzieć i wierzyć w to, że w Komu-
nii świętej przyjmujemy Pana Jezusa. 
Takie warunki udzielania Najświętsze-
go Sakramentu wskazał przed niemal 
100 laty papież św. Pius X.  

Papież ten przypomniał, że normal-
nym wiekiem przyjmowania Euchary-
stii ma być 7 rok życia (wcale nie druga 
klasa szkoły podstawowej, czyli 8 – 9 

W maju, w okresie pierwszokomunijnym, niespodziewanie zwróciło się 
do mnie kilku dziennikarzy prasowych i telewizyjnych dopytując o prakty-
kę wczesnej I Komunii świętej w naszej parafii. Jednak nie w maju, ale te-
raz warto się nad tym zastanowić.

lat), ale zaznaczył, że są dzieci, które 
mogą Pana Jezusa przyjąć wcześniej. 
Dzisiaj dzieci pod względem intelek-
tualnym rozwijają się dużo wcześniej. 
Dzisiaj dzieci w wieku przedszkolnym 
potrafią obsługiwać komputer i uczą 
się języka angielskiego. Czy te dzieci 
nie są w stanie dobrze przygotować się 
do I Komunii świętej?  Każde z nich 
mogłoby przyjąć Eucharystię, ale 

to zależy od rodziców.
Rodzice, którzy sami przystępują czę-
sto, w każdą niedzielę, do Stołu Pań-
skiego często mają przy sobie swoje 
małe dziecko 2, 3, 4 – letnie. Księ-
ża, udzielając Komunii świętej rodzi-
com, kreślą znak krzyża na czole dzie-
ci. Dzieci bardzo z tego błogosławień-
stwa się cieszą, widzą, że są zauważo-
ne, że nie są księdzu obojętne. Szyb-
ko jednak zaczynają dopytywać: A co 
dostała Mama, Tato? – Pana Jezusa! 
Dzieci w tym wieku już dużo wiedzą 

o Panu Jezusie, wiedzą, że kocha nas 
wszystkich. Ja też chcę Pana Jezusa! 
– woła dziecko. Nie. Nie dostaniesz. 
Dostaniesz za trzy lata. Wszystko, o co 
poprosisz możesz dostać. Pana Jezusa, 
tego, który cię kocha: nie!

Daj dziecku Jezusa
a dasz mu wszystko. Taką myśl wy-
powiedziała św. Urszula Ledóchow-
ska. Drodzy rodzice dzieci 5 i 6 – let-
nich, spytajcie się w modlitwie Pana 
Jezusa kiedy chce przyjść do serc wa-
szych dzieci w Komunii świętej. Wła-
śnie tak, spytajcie się o to teraz Pana 
Jezusa. Więcej na temat wczesnej Ko-
munii świętej na www.wczesna-komu-
nia.com.pl

Zapisy dzieci 5 i 6 – letnich na ka-
techezę przygotowującą do Komunii 
świętej w poniedziałki i środy 3, 5, 10 
i 13 września, w biurze parafialnym, 
w godzinach od 16:00 do 18:00.  Na 
zapisy przychodzą zasadniczo ojcowie 
z dzieckiem. Termin uroczystości: Tri-
duum Paschalne 20 – 23 marca. Po-
czątek katechez po 16 września. Za-
praszam.

ks. prob. Marcin Węcławski

Beata Nadolna:  Niedawno wydarzyło 
się coś bardzo ważnego…

Kacper Wrzesiński: Byłem u Komu-
nii świętej !

B.N. Kacper, ile masz lat ?
K.W. Siedem, chodzę do zerówki, ale 

teraz nie chodzę i jestem u Babci, 
bo jestem chory.

B.N. Jak to się stało, że już poszedłeś 
do Komunii świętej ?

K.W. Bo  ks. Proboszcz był na ko-
lędzie, no i zapytał czy kocham              
Pana Jezusa. Ja powiedzia-
łem: tak i on zaproponował mi,              
żebym poszedł do Komunii.

B.N. Chciałeś się przygotowywać na 
przyjęcie Pana Jezusa …

K.W. Od razu chciałem ! 
B.N. A co to jest Komunia święta ?
K.W. Pan Jezus jest ukryty w Hostii 

i przyjmuje się 
Go codziennie,              
albo nie co-
dziennie.

B.N. Często przyj-
mujesz Pana 
Jezusa ?

K.W.  Jak jestem 
u Babci to co-
dziennie, po-
tem wracam 
( na miejsce)              
i modlę się. Ale 
to tajemnica…

B.N. Co najbar-
dziej zapamię-
tałeś z kate-
chezy ? 

K.W. O przykazaniach i o tym, że Pan 
Jezus nas kocha…Rozmowa z Kacprem 

– czerwiec 2007
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PARAFIA SŁUŻY WYCHOWANIU

Powołanie 
wychowawcy

Rodzice nie tylko są współpracow-
nikami Pana Boga w przekazywaniu 
życia. Nie wystarczy dziecko uro-
dzić, trzeba je wychować. Najwięk-
szą pomoc Bożą w dziele wychowa-
nia otrzymują właśnie rodzice, jeśli tyl-
ko są otwarci na działanie łaski, jeśli na 
serio chcą z Panem Bogiem współpra-
cować i według nauki Ewangelii, we-
dług Bożego Planu wychowywać swo-
je dzieci. Z wielkim szacunkiem my-
ślimy o tylu wspaniałych matkach i oj-
cach, którym zawdzięczamy dobre wy-
chowanie. Niech Bóg im wynagrodzi 
i błogosławi. 

Nauczyciele to obok lekarzy i księży 
grupa społeczna, której pracę określa-
my przede wszystkim jako powołanie. 
Lekarz, nauczyciel z powołania! Chy-
ba wszyscy spotkaliśmy na drodze na-
szej edukacji takiego wspaniałego na-
uczyciela. Jan Paweł II we Włocławku 
w 1991 roku tak wspominał: Młody 
człowiek pragnie odnaleźć siebie same-
go, dlatego szuka, czasem burzliwie, 
prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, 
którzy ich nauczają i według nich żyją. 
Któż z nas nie miał w życiu i nie wspo-
mina z wdzięcznością takiego człowie-
ka: kapłana, nauczyciela, profesora lub 
przyjaciela, który umiał odsłonić nam 
nowy świat wartości i wzbudzić dla nie-
go trwały entuzjazm, czy nawet nadać 
cały kierunek życia.  

Miejmy zawsze wiele szacunku 
wobec nauczycieli, katechetów i wy-
chowawców. Nie podważajmy ich au-
torytetu wobec dzieci. Módlmy się, by 
było jak najwięcej nauczycieli „z po-
wołania”.

(red.)

Przypatrzcie się powołaniu wasze-
mu! (1 Kor 1, 26). Te słowa św. Paw-
ła będące mottem pracy duszpaster-
skiej Kościoła w Polsce odnieśmy do 
wychowawców. 

Były to 
czter y 
dwuty-
godnio-
we tur-
n u s y 
dla dzie-
ci szkol-
n y c h 
i dwa 
turnu-
sy dla 
przed-
s z k o -
laków. 
Dla nie-
których 
dzieci 
była to 
jedyna forma wypoczynku zorgani-
zowanego. Zajęcia łączyły ciekawą za-
bawę i edukację. Każdy tydzień miał 
swoje hasło i program wychowawczy. 
Były wycieczki, konkursy, zajęcia spor-
towe. Było zwiedzanie naszego mia-
sta, a wiec lekcja historii i patrioty-
zmu. Wyjazdy na „łono natury”, co dla 
naszych małych „mieszczuchów” było 

Półkolonijne zajęcia przed domem parafi alnym 

Przedszkolaki w czasie wycieczki do Lasku Marcelińskiego 
Fot.: Karolina Szymczak

Wakacyjne półkolonie

szczególną atrakcją. Dzieło to mogło 
służyć dzięki ofiarnej pracy Pań Wy-
chowawczyń, życzliwości sponsorów 
i wielkiej dobroci tych, którzy składa-
li ofiary do skarbony św. Antoniego. 
W imieniu dzieci i ich rodziców skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać” wszyst-
kim dobroczyńcom.    
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Przez niemal cały lipiec i sierpień Caritas parafialna organizowała półkolo-
nie dla dzieci ze szkół podstawowych i dzieci z przedszkoli. 

(red.)
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Fot.: Jarosław Tomaszewski
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PARAFIA SŁUŻY WYCHOWANIU

Spotkania katechetyczne dla rodziców
W pierwszych dniach września organi-
zujemy spotkania katechetyczne. Ser-
decznie zapraszamy rodziców:

–  dzieci z przedszkoli, zerówek i klas 
1 w poniedziałek 3 września;

–  dzieci klas 2 przed I Komunią świę-
tą we wtorek 11 września;

–  dzieci klas 3, 4, 5, 6 szkół podstawo-
wych we wtorek 4 września;

–  młodzieży gimnazjalnej i szkół śred-
nich w środę 5 września.

Wszystkie spotkania będą w koście-
le o 19:30. Warto przyjść!

Informujemy, że przy naszej parafii 
powstanie poradnia pedagogiczna dla 
rodziców. Więcej informacji w czasie 
spotkań wychowawczych.   

Rozpoczęcie roku szkolnego
Spowiedź święta dla dzieci i młodzie-
ży w piątek 7 września od 16:00 do 
19:30

Pierwszopiątkowa Msza święta dla 
dzieci o 17:00, dla młodzieży o 19:30

W niedzielę 9 września Msze świę-
te na rozpoczęcie roku szkolnego, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże 
w nauce: dla dzieci o 11:00, dla mło-
dzieży o 17:00 

Wolontariat nauczycielski
Od wielu lat przy naszej parafii dzia-
ła wolontariat nauczycielski. Działa 
w nim 30 nauczycieli i znawców róż-
nych przedmiotów szkolnych, zasad-
niczo są to nasi parafianie. Udzielają 
bezinteresownie korepetycji dzieciom 
i młodzieży mającym kłopoty z nauką, 
z rodzin w trudnej sytuacji. W ciągu 
roku szkolnego nauczyciele poświęca-
ją dzieciom i młodzieży około 2 500 
godzin! Są bardzo konkretne owoce 
tej służby. Są dzieci, które zagrożone 
w nauce przeszły do następnej klasy, 

Wakacyjne wyjazdy
Młodzież naszej parafii uczestniczyła w rekolekcjach oazowych i w pieszej 
poznańskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Zorganizowaliśmy trzy wyjazdy dla 
dzieci i młodzieży: dla dzieci z chórku w Wisełce, dla ministrantów w Bo-
rach Tucholskich – wyjazd zorganizowany przez księdza wikariusza Mirosła-
wa Musiała i „obóz przetrwania” zorganizowany przez prezesa ministrantów 
Jarosława Tomaszewskiego. Oto relacja z tego ostatniego wydarzenia.

…uczyć ludzi pracować

Zjazd na linie

Jak każdy wrześniowy numer Maryj-
nej Wspólnoty, również i ten, poświę-
cony został zagadnieniom związanym 
z wychowaniem.

Tak samo, tegoroczny ministranc-
ki obóz przetrwania był czasem zma-
gań z własnym charakterem i słabo-
ściami. To już kolejny taki obóz zorga-
nizowany dla ministrantów seniorów. 
Nie ma tu miejsca dla „mięczaków”, 
jest za to miejsce dla ludzkich słabo-
ści i ułomności, które wspólnymi siła-
mi staramy się pokonywać.

Gdzieś w górach, 297 kilometrów 
na południe od Poznania.

Siódma nad ranem – pobudka, po 
niej kilkukilometrowy marszobieg po 
lesie, dalej bieg do wody i zimna ką-
piel. Po niej modlitwa i syte śniada-
nie. Pakujemy liny i sprzęt wspinacz-
kowy do worów. Gdzieś w tle słychać 
głos „będzie ciężko”. Jesteśmy już pod 
ścianą. Metry wapiennej ściany pię-
trzą się nieubłaganie, a wraz z nimi 
narasta lęk. Wielu mówiło, że nie da 
rady, że ma lęk wysokości. Prezes za-
kłada stanowisko zjazdowe, rzuca linę 
i można już zjeżdżać 
w 40-metrową prze-
paść. Na początku 
tylko jeden śmiałek 
dał się opuścić ku 
uciesze gawiedzi. 
Jednak silny doping 
grupy, wiara w swo-
je możliwości i prze-
łamanie bariery stra-
chu sprawiły, iż 40 
metrów zjazdu nie 
stanowiło dla więk-
szości dramatyczne-
go problemu.

Czas popołudniowy poświęcony 
był pracom obozowym i wspólnym 
rozmowom na dosłownie każdy te-
mat. Chłopacy bardzo ochoczo garnę-
li się do nauki rąbania drewna, rozpa-
lania ogniska, sztuki orientacji w te-
renie, jak i innych elementów zwią-
zanych ze sztuką przetrwania.

Pewnie wielką nauką dla wszyst-
kich było codzienne zaprowadzanie 
dyscypliny, co wiązało się, z mojej 
strony, z „wyrzuceniem” całego do-
bytku z namiotów, w których miesz-
kali chłopacy. Potem wszyscy segrego-
wali i składali swoje rzeczy, wspólnie 
dochodząc do wniosku „że nie ma to 
jak wojskowy ład”. Chłopacy nie usta-
wali też w powierzonym im służbom 
gospodarczym, medycznym i sanitar-
nym. Na nocnych wartach odznaczali 
się należytym męstwem i ofiarną po-
stawą.

Uczyć ludzi pracować, powierzać 
im z należytą troską i w indywidual-
ny sposób zadania. Właśnie temu miał 
służyć nasz letni obóz przetrwania.

Jarosław Tomaszewski

prezes ministrantów

Nasze propozycje 
wychowawcze:
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dość Dzieci Bożych. Formacja roczna 
przygotowuje do najbardziej wycze-
kiwanego wydarzenia – letnich re-
kolekcji. 

Zatrzymaj się choć na chwilę w bie-
gu życia, które tak często jest ducho-
wą pustynią. Wstąp do oazy, która na-
karmi Cię Słowem Bożym, napoi Bożą 
radością, pozwoli odpocząć. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej 
o wspólnocie, lub przyłączyć się do 
nas – przyjdź na spotkanie. O dokład-
nej dacie i miejscu dowiesz się z ogło-
szeń parafialnych lub na lekcji religii. 

Czekamy na Ciebie!
Młodzież z Oazy

Inne grupy dla dzieci i młodzieży
Obok wyżej wymienionych, przy na-
szej parafii działają zespoły muzycz-
ne: dla dziewczynek „Chór aniołów”, 
dla młodzieży „Nazaret”. Jest też kru-
cjata eucharystyczna dla dzieci, gru-
pa modlitewna Taizé. Chcemy utwo-
rzyć duszpasterstwo akademickie dla 
młodzieży studiującej i pracującej. 
Współpracujemy stale z harcerzami 
ZHP Wilda. 

Ministranci
Zapraszamy do wspólnoty ministranc-
kiej chłopców ze szkół podstawowych 
zwłaszcza z klas 3 i 4, a także chłopa-
ków z gimnazjów. 

Informacje u księży wikariuszów.

Uwaga narzeczeni!
W pierwszym półroczu organizujemy 
dwa kursy przedmałżeńskie. Pierwszy 
od 8 do 25 października. Zajęcia będą 
odbywały się w poniedziałki i czwart-
ki o 19:30 w domu parafialnym. Dru-
gi będzie intensywnym kursem „wy-
jazdowym” z myślą zwłaszcza o pra-
cujących długo, na różne zmiany, czy 
poza Poznaniem. Od piątku wieczo-
ra do niedzieli południa (23 – 25.11) 
w Pniewach, przy sanktuarium św. 
Urszuli Ledóchowskiej. Liczba miejsc 
ograniczona, konieczne wcześniejsze 
zapisy. Kurs „wyjazdowy” połączony 
będzie z niewielkim kosztem nocle-
gów i wyżywienia. 

uwierzyły we własne siły, w to, że moż-
na się nauczyć matematyki, że język 
angielski nie jest taki straszny, że na-
pisanie wypracowania z języka polskie-
go nie musi być katorgą. Bardzo pro-
simy, by rodzice czy opiekunowie za-
pisywali dzieci na korepetycje do 20 
września. Bardzo prosimy nauczycieli 
i wszystkich, którzy mogliby włączyć 
się w to ważne dzieło wychowawcze 
o kontakt w biurze parafialnym. 

Świetlica środowiskowa
Od września wznawia działanie świe-
tlica dla dzieci z rodzin w trudnej sytu-
acji. Dzieci otrzymują opiekę, pomoc 
w odrabianiu lekcji, zorganizowaną za-
bawę, ciepły posiłek obiadowy. Świe-
tlica działa od poniedziałku do piątku 
od 15:00 do 18:00. Zapisy od wtorku 
do piątku od 15: 00 do 17:00. 

Przedszkole parafialne
Kolejny, siódmy rok pracy rozpocz-
nie parafialne przedszkole św. Anio-
łów Stróżów. Do przedszkola zostało 
przyjętych 44 dzieci, w dwóch gru-
pach: pięcio- i ośmiogodzinnej. Wię-
cej o pracy przedszkola pisaliśmy w po-
przednich numerach Maryjnej Wspól-
noty. 

(red.)

Ruch Oazowy dla dzieci i młodzieży 
• Jesteś w wieku 10 – 16 lat?
• Chcesz dobrze i owocnie spędzić 

czas z ludźmi podobnymi do Cie-
bie?

• Pragniesz poznawać Pana Boga i wy-
chwalać Go przez wspólną modli-
twę, śpiew, lekturę Pisma Święte-
go?

• Lubisz pomagać innym i niestrasz-
na Ci praca na rzecz wspólnoty pa-
rafialnej?
Jeżeli Twoje odpowiedzi są twier-

dzące – dołącz do wspólnoty oazo-
wej!

Ruch Światło – Życie, zwany oazą, 
od lat nieprzerwanie gromadzi mło-
dych ludzi z naszej parafii. Podczas 
spotkań mamy czas nie tylko na roz-
wój duchowy, ale i na prawdziwą ra-

Nowy Wikariusz
Jak już informowaliśmy parafian, 
ksiądz arcybiskup metropolita Stani-
sław Gądecki skierował na specjali-
styczne stypendium naukowe naszego 
dotychczasowego wikariusza księdza 
doktora Piotra Twardego. Od 1 sierp-
nia ks. Piotr mieszka i pracuje w Wied-
niu. Na jego miejsce przychodzi do na-
szej parafii ks. Adam Maćkowiak, po-
chodzący z Wolsztyna, wyświęcony na 
kapłana w 2003 roku. Ostatnio praco-
wał jako wikariusz w parafii św. Mar-
cina w Skórzewie. W następnym nu-
merze Maryjnej Wspólnoty zamieści-
my rozmowę z ks. Adamem. 

(red.)

Bursztyn i Złoto dla naszej Parafianki
W czerwcu br. odbyła się VIII Mię-
dzynarodowa Wystawa Budownic-
twa i Wyposażenia Kościołów, Sztu-
ki Sakralnej i Dewocjonaliów SA-
CROEXPO – organizowana przez Tar-
gi Kielce i Diecezjalne Wydawnictwo 
JEDNOŚĆ. To największa tego typu 
wystawa w Europie, która gromadzi 
co roku rzesze wystawców i zwiedza-
jących. Wśród wyrobów prezentowa-
nych na tegorocznej wystawie było też 
godło Polski ręcznie haftowane przez 
naszą Parafiankę – p. Małgorzatę Grze-
lak. Właśnie ta praca została dostrze-
żona i wyróżniona nagrodą Bursztyno-
wego Medalu Prymasa Polski. W Kiel-
cach Pani Małgorzata nagrodę tę ode-
brała z rąk ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza. 

Po trzech dniach w Warszawie  
p. Grzelak odebrała kolejną nagrodę: 
Złoty Laur 2007 – przyznaną przez 
Prezydenta RP – p. Lecha Kaczyń-
skiego za działalność w ramach Izby 
Rzemieślniczej.

Pani Małgorzato! Dziękujemy Bogu 
za Pani talent. Serdecznie gratulujemy 
sukcesów i cennych nagród. Cieszymy 
się, że są wśród nas tacy Ludzie. A za-
interesowanych odsyłamy do Pracow-
ni Haftu Artystycznego przy ul. Kiliń-
skiego 11, w której powstają wszyst-
kie dzieła p. Małgorzaty.

Katarzyna Deskur

�

(red.)
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16 czerwca  Mateusz Kosowski, ul. Robocza 17b
      Marcel Kmita, ul. Wierzbięcice 13
      Mika Tomczak, ul. Wierzbięcice 18
23 czerwca Maria Przybył, ul. Przemysłowa 55
24 czerwca Magdalena Appelt, ul. św. Czesława 10
30 czerwca Wojciech Chwaliński, ul. Poplińskich 5
7 lipca  Dariusz Stefański, ul. Prądzyńskiego 10
      Klaudia Kawczyńska, ul. Wierzbięcice 7
      Mateusz Andrzejewski, ul. Robocza 21b
      Zuzanna Woźniak, ul. Prądzyńskiego 55
      Oskar Piechowiak, ul. 28 Czerwca 124
      Kinga Gronek, ul. św. Jerzego 3

      Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 

� W niedzielę 10.06 po Mszy św. o 18:30 p. Michał Wachowiak 
wykonał koncert pt. „Motywy eucharystyczne w muzyce or-
ganowej”.

� W oktawie Bożego Ciała procesje eucharystyczne połączo-
ne z nieszporami były sprawowane o 20:15.

� Kolejne spotkanie grupy biblijnej prowadzonej przez ks. doc. 
Janusza Nawrota odbyło się 12.06.

� Na zakończenie roku szkolnego odprawiono Msze św. – 17.06 
dla młodzieży, 19.06 dla dzieci klas drugich, 20.06 dla klas 
od trzecich do szóstych.

� 20.06 w Klubie Seniora gośćmi byli policjanci, którzy mówili 
na temat „Moje bezpieczeństwo”. 27.06 seniorzy nawiedzili 
Katedrę Poznańską, a 4.07 i 1.08 spotkali się w „kawiaren-
ce”.

� Na zebraniu POAK 22.06 omawiano „Powołania we wspól-
nocie Kościoła”.

� W niedzielę 24.06 po Mszy św. o 15:00 pobłogosławiono 
dzieci, które skończyły pierwszy rok życia.

� Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa sprawowane były od poniedziałku do piątku po Mszy 
św. o 18:30, w sobotę o 18:00.

� 30.06 zakończył pracę w naszej parafi i ks. wik. dr Piotr Twar-
dy, który przez ks. Arcybiskupa został skierowany na dalsze 
studia do Wiednia.

� Od 21 lipca do końca sierpnia w pracy duszpasterskiej po-
magali naszej parafi i oo. dominikanie z Łodzi.

� Po Mszach św. 29.07, w niedzielę po wspomnieniu liturgicz-
nym św. Krzysztofa (25.07) święcono samochody, rowery 
i motocykle. Przy tej okazji członkowie Koła Misyjnego zbie-
rali ofi ary na pomoc misjonarzom, których wspiera nasza pa-
rafi a.

� W uroczystość Wniebowzięcia NMP (15.08) podczas każdej 
Mszy św. były święcone bukieciki ziół i kwiatów, przygoto-
wane i rozprowadzane przez panie z Koła Misyjnego, Klubu 
Seniora i Żywego Różańca. Złożone przy ich nabyciu ofi ary 
przeznaczone będą na fundusz zakupu świec i kwiatów na-
szego kościoła.

� W drugą niedzielę lipca i sierpnia składka ze Mszy świętych 
przeznaczona była na inwestycje parafi alne – konserwację 
chrzcielnicy i ogrzewanie w kościele, a 15.08 zbierano ofi a-
ry na KUL, WT UAM i Caritas Archidiecezjalną.

� Przez całe wakacje organizowane były darmowe półkolonie 
dla dzieci szkolnych, a od 30.07 także dla przedszkolaków. 
W każdym dwutygodniowym turnusie uczestniczyło 40 dzie-
ci. Ofi ary na półkolonie można było składać do skarbony przy 
fi gurze św. Antoniego. Pod chórem na planszach umieszcza-
no zdjęcia z cotygodniowych zajęć.

� W lipcu i sierpniu nie było Mszy świętych w niedzielę o 15: 00 
i 17:00 oraz w dni powszednie o 7:00. Niedzielne nieszpory 
sprawowano o 20:30. 

11 czerwca  Ewa Michałowska, l. 94, ul. Wierzbięcice 59
14 czerwca  Emilia Załustowicz, l. 79, ul. Przemysłowa 37
16 czerwca  Teresa Ludwig, l. 56, ul. 28 Czerwca 124
19 czerwca  Maria Majewska, l. 60, ul. św. Jerzego 18
20 czerwca  Maria Ostrowska, l. 78, ul. Sikorskiego 38
24 czerwca  Zygmunt Giezek,  l. 72, ul. Chwiałkowskiego 10
24 czerwca  Maria Broda,noworodek, ul. św. Czesława 18
26 czerwca  Leokadia Steć, l. 86, ul. Górna Wilda 93
27 czerwca  Marta Sudnik, l. 84, ul. Różana 15 
1 lipca   Zofia Weiss, l. 51, ul. Sikorskiego 14
2 lipca   Aleksandra Bogucka,  l. 70, ul. Górna Wilda 90
5 lipca   Helena Rosada,  l. 87, ul. Wierzbięcice 12a
5 lipca   Tadeusz Urbaniak,  l. 53, ul. Żupańskiego 19
8 lipca   Janusz Dukat, l. 43, ul. Wierzbięcice 16
9 lipca   Mirosław Wolny, l. 69, ul. Powstańcza 1
13 lipca   Waleria Grembowska,  l. 82, ul. Kilińskiego 15 
15 lipca   Maria Barczak, l. 48, ul. Przemysłowa 11
16 lipca   Stefania Jesionowska,  l. 74, ul. Chwiałkowskiego 14
17 lipca   Stefan Skowroński,  l. 82, ul. Wierzbięcice 38
18 lipca   Wanda Lotyczewska, l. 79, ul. Wierzbięcice 36
19 lipca   Bartosz Dudek, noworodek, ul.Chwiałkowskiego 18
25 lipca   Józef Michałowski,  l. 73, ul. Przemysłowa 21a
27 lipca   Maria Napierała,  l. 54, ul. Przemysłowa 53
2 sierpnia  Helena Grochowa,  l. 87, ul. Wierzbięcice 13
3 sierpnia  Teresa Wojciechowska, l. 88, ul. Wierzbięcice 66
10 sierpnia  Waleria Dziembowska,  l. 88,  ul. Przy Dolinie 7
11 sierpnia  Leon Juszczak,  l. 80,  ul. Górna Wilda 96
13 sierpnia  Irena Nowak, l. 79, ul. Czajcza 12
13 sierpnia  Gabriela Buryan,   l. 55,  ul. Czajcza 2
13 sierpnia  Roman Osiński,  l. 60, ul. Wierzbięcice 5 
16 sierpnia   Teresa Umerle, l. 91, ul. Dolina 18
20 sierpnia    Ireneusz Lutomski, l. 46,  ul. Wierzbięcice 17
20 sierpnia    Grzegorz Figlerowicz, l. 50,  ul. Sikorskiego 37
21 sierpnia    Helena Adamiak, l. 76,  ul. Kilińskiego 13
23 sierpnia Stefania Gibasiewicz, l.85, ul. Prądzyńskiego 57

      Kamila Nawracała, ul. Prądzyńskiego 55
12 lipca  Maksymilian Kulczewski, ul. Robocza 17b
14 lipca  Michał Cybulski, ul. Robocza 17b
11 sierpnia  Jakub Ziemkowski, ul. Robocza 5
      Paweł Wszelaki, ul. Robocza 19
      Kacper Trawczyński, ul. Wierzbięcice 13
18 sierpnia  Patryk Jóźwiak, ul. Chwiałkowskiego 11
      Adam Chełminiak, ul. Żupańskiego 7

Zawarli związek małżeński
9 czerwca  Paweł Kinastowski, ul. Chełmońskiego 3
       Agnieszka Babicz, ul. Wierzbięcice 41a
16 czerwca  Przemysław Drożyński, ul. Lazurowa 12
       Kinga Tomczak, ul. Czajcza 1b
23 czerwca  Konstanty Kulesza, Zbąszynek, ul. W. Polskiego 54
       Agnieszka Urbaniak, ul. Sikorskiego 2
23 czerwca  Sławomir Breś, ul. Błażeja 4e
       Karolina Pagińska, ul. św. Czesława 6
30 czerwca  Jacek Dolata,  Dopiewo, ul. ks. Majcherka 11
       Hanna Trzcińska, ul. Wierzbięcice 4a
21 lipca   Jakub Stroiński,  Sośno, al. Jana Pawła II 10
       Alina Zajączkowska, ul. św. Czesława 2a
4 sierpnia  Bartosz Leda, ul. Koperkowa 29
       Magdalena Bandosz, ul. Wierzbięcice 18
4 sierpnia  Radosław Broniarz, os. Wichrowe Wzgórze 5
       Anna Gierka, ul. Dolna Wilda 60



Pielgrzymka 
do Ziemi Świętej
Ziemia Święta to miejsce bardzo nam 
drogie, a równocześnie bardzo obce. 
Miejsce przyjazne a zarazem pełne 
napięć. Kraina antagonizmów i wro-
gości a równocześnie kraj współist-
niejących trzech religii i wielu kul-
tur. Kraj kontrastów i skrajności. Ul-
tranowoczesne budynki, przemiesza-
ne z zabytkami sprzed kilku tysięcy 
lat. Ludzie w muzułmańskich gala-
bijach i chasydzkich chałatach a do 
tego wojsko z długą, ostrą bronią. Za-
pach orientalnych przypraw, mieszają-
cy się z przykrymi zapachami brudu. 
Krzyk, zgiełk bazaru i zaduma pątni-
ków w miejscach świętych. Każdy ma 
jakieś własne wyobrażenie tych świę-
tych miejsc, ukształtowane zapewne 
już w dzieciństwie. Ale tak naprawdę 
tam trzeba pojechać, aby dokonać kon-
frontacji z rzeczywistością. To wszyst-
ko trzeba zobaczyć i poczuć własnymi 
zmysłami. 

W pierwszych dwóch tygodniach 
lipca pięćdziesięciu wildeckich para-
fian było gośćmi Sióstr Elżbietanek 
z Domu Polskiego w Jerozolimie. Sio-

Dominikanie 
na Wildzie
W lipcu i sierpniu w naszej parafii poja-
wili się na biało ubrani zakonnicy. Spo-
wiadali, odprawiali Msze święte, gło-
sili kazania. O tym kim są, czym zaj-
mują się na co dzień i jak do nas tra-
fili opowiedział nam jeden z nich, oj-
ciec Tomasz Aleksiewicz.

    Dominikanie to Zakon Braci Ka-
znodziejów, czyli powołanych do gło-
szenia Ewangelii. Naszym powołaniem 
jest również praca naukowa nad teolo-
gią, filozofią. Naszym zawołaniem jest 
„veritas” – prawda. Dlatego całe życie 
zakonne poświęcamy głoszeniu słowa 
Bożego i obronie prawdy. Prowadzimy 
specjalistyczne formy duszpasterstwa, 
jakich nie prowadzą parafie.

Dominikanów sprowadził do Polski 
św. Jacek w 1223 r. Obecnie mamy 

Wildeccy pielgrzymi na wzgórzu Świątyni Jerozolimskiej. W tle meczet Omara

18 klasztorów i ok. 400 zakonników. 
Zakon Dominikański tworzą 3 gałę-
zie: bracia dominikanie, siostry do-
minikanki i świeckie fraternie (ter-
cjarze).

Klasztor w  Łodzi, z którego jestem, 
jest dość nietypowy, gdyż nie posiada-
my własnego kościoła, ale jedynie małą 
wewnętrzną kaplicę. Dlatego często 
wychodzimy poza mury klasztorne, 
do ludzi. Staramy się pomagać para-
fiom w codziennej pracy, głosimy re-
kolekcje, misje.

W klasztorze łódzkim jest kilku do-
minikanów związanych z Poznaniem. 
Ksiądz proboszcz Marcin Węcławski 
jest moim dobrym, starym przyjacie-
lem. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że 
jest potrzeba pomocy w Waszej para-
fii, od razu się zgłosiliśmy – po to prze-
cież jesteśmy. 

notował: Maciej Zimnicki

Ojciec Tomasz Aleksiewicz OP 
Fot.: Maciej Zimnicki

stry ujęły wszystkich niezwykłą ser-
decznością i gościnnością. Turystycz-
na strona pielgrzymki obejmowała nie-
malże wszystkie ważne i ciekawe miej-
sca w Izraelu i na egipskim Synaju. 
Msze święte w Bazylice Grobu Boże-
go w Jerozolimie, Bazylice Narodze-
nia w Betlejem, odnowienie przyrze-
czeń małżeńskich w Kanie Galilejskiej 
oraz odnowienie chrztu świętego w 
Jordanie, to tylko niektóre z punktów 
pielgrzymki, które na zawsze zostaną 

w pamięci. Także te bardziej przyziem-
ne radości, jak degustacja wina z Ka-
ny, rejs po Jeziorze Galilejskim, ką-
piel w Morzu Martwym, czy też noc-
ne wejście na Górę Mojżesza, przybli-
żyły nam ojczyznę Jezusa Chrystusa, 
która w wielu aspektach nie zmieniła 
się ani na jotę od dwóch tysięcy lat. 
W listopadzie br. planowana jest tygo-
dniowa pielgrzymka do Ziemi Świętej, 
informacje w biurze parafialnym.

Tomasz Szcześniak
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