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Drodzy Parafianie!

Apostołowie Piotr i Jan biegnący do Grobu Chrystusa w poranek Zmartwychwstania 
Eugène Burnand (1850 – 1921) 

Od dwóch lat kopia tego obrazu zdobi grób Boży w naszym kościele

Minął Wielki Tydzień. Dziękuję wszystkim, którzy uczest-
niczyli w świętej liturgii, dziękuję tym, którzy ją w różnora-
ki sposób tworzyli. Jest ona najważniejszym i zarazem naj-
donioślejszym działaniem człowieka. Liturgia jest sprawą 
Bożą – przez nią oddajemy chwałę Panu Bogu. Liturgia jest 
także źródłem życia duchowego dla nas ludzi pielgrzymu-
jących przez ziemię.  

Minęły święte dni, ale niech święto Zmartwychwstania 
trwa w nas dalej! Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa 
i nasze przyszłe zmartwychwstanie jest podstawą całej na-
szej wiary. Św. Paweł Apostoł uczy: Jeśli Chrystus nie zmar-
twychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest tak-
że wasza wiara (1 Kor 15,14). Doświadczenie pokazuje, że 
u podstaw załamania duchowego wielu ludzi, u podstaw 
życia bez Boga, bez sakramentów świętych leży brak żywej 

wiary. Tego najbardziej od nas oczekuje Chrystus: wiary 
w zmartwychwstanie. O to módlmy się często – o żywą 
wiarę. Najlepszą modlitwą o wiarę w zmartwychwstanie 
jest wierne, coniedzielne uczestnictwo we Mszy Świę-
tej. Miarą naszej wiary w zmartwychwstanie jest to, jak 
we Mszy Świętej uczestniczymy. 

Spójrzmy na reprodukcję obrazu francuskiego mala-
rza E. Burnanda. Niech udzieli się nam zapał i entuzjazm 
Apostołów Piotra i Jana biegnących rankiem w dzień Zmar-
twychwstania do Grobu, by spotkać Chrystusa. Niech 
trwa w nas święto Zmartwychwstania!

Pozdrawiam wszystkich Parafian, zwłaszcza chorych, 
cierpiących.

ks. prob. Marcin Węcławski
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WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA

Przyjaźń z Jezusem

W Wielki Czwartek 2009 roku naj-
młodsze z naszych sześciorga dzie-
ci przystąpiło do wczesnej I Komu-
nii Świętej. Sześcioletnia Ula ma bar-
dzo żywe usposobienie, ale także dużą 
wrażliwość na sprawy duchowe. Mając 
w pamięci, że jej starsza siostra Ma-
rysia będąc w zerówce, jak ona obec-
nie, przystąpiła do I Komunii Świętej, 
już od wczesnej jesieni dopytywała się, 
czy i ona będzie mogła przyjąć Pana Je-
zusa do serca. 

Z naszych obserwacji wynika, że 
pragnienie przyjęcia Komunii Świętej 
w dużej mierze kształtuje się w domu 
rodzinnym. Dziecko wierzy swoim ro-
dzicom i chce ich naśladować. 

Samo przygotowanie opiera się na 
pewnej naturalności i prostolinijności 
małego dziecka, którą wykorzystuje 
Pan Bóg obdarzając je swoją łaską. 

W trakcie pierwszego spotkania ks. 
Marcin zachęcił Ulę do codziennego 
krótkiego rachunku sumienia, o któ-
rym pamięta każdego wieczoru. Na 
katechezie wśród rówieśników my-

39 dzieci przystąpiło w naszym kościele do wczesnej I Komunii Świę-
tej. Oto świadectwo jednych z rodziców.

ślących podobnie, dziecko wzbogaca 
swoje doświadczenia. Widzi, że nie 
jest samo ze swym pragnieniem spo-
tkania z Panem Jezusem. 

Po spowiedzi świętej Ula była peł-
na radości i choć pierwszą spowiedź 

W Wielki Czwartek na zakończenie Mszy Świętej każde dziecko 
otrzymało pobłogosławiony chlebek

Podstawą wychowania jest życie duchowe rodziców. Uroczystość 
w Niedzielę Wielkanocną

przeżywała z tremą, to drugiej ocze-
kiwała z niecierpliwością i odlicza-
ła już dni dzielące nas od Wielkiego 
Czwartku.

Bardzo odpowiada nam organizacja 
samej uroczystości w kościele Maryi 
Królowej, gdyż sprzyja skupieniu na 
sprawach najważniejszych. Nie ma 
świec, książeczek, różańców, fotogra-
fów, tłumów rodzin. 

W naszej rodzinie dzieci nie otrzy-
mują z okazji I Komunii Świętej żad-
nych prezentów poza pamiątkami 
o wymowie religijnej. Czystość in-
tencji jest wtedy bardziej wyraźna, 
a dziecko wie, że sam Pan Jezus jest 
dla niego największym darem i to ono 
przygotowuje dla Niego prezenty do-
brych uczynków. W noc poprzedzają-
cą Wielki Czwartek naszą Ulę bardzo 
rozbolało ucho, tak że wielokrotnie się 
budziła, płacząc. Postanowiła, że ofia-
ruje ten ból Panu Jezusowi w dni swo-
jej I Komunii Świętej. 

Nie liczymy na to, że odtąd nasza 
córka stanie się dzieckiem bez wad, 
ale wierzymy, że jej przyjaźń z Jezu-
sem w Eucharystii zaowocuje wielo-
ma łaskami.

Jadwiga i Tomasz Woźni
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ŚWIĘTY MICHAŁ

Pomnik św. Michała Archanioła

W poprzednim numerze Maryjnej 
Wspólnoty pisałem o zamiarze wy-
budowania pomnika św. Michała Ar-
chanioła przy naszym kościele. Dzi-
siaj mogę przedstawić już propozycję 
projektu. Jest to na razie faza studyj-
na, a nie ostateczny jego kształt. Przy-
pomnę: sama figura będzie wysokości 
1,8 metra, cokół 4 metry. Figura zosta-
nie wykonana w pracowni artysty rzeź-
biarza Ferdynanda Stuflessera w pół-
nocnych Włoszech. Zamówienie zło-
żymy do końca kwietnia, tak by po-
mnik był gotowy na koniec września 
i został uroczyście poświęcony w cza-
sie misji parafialnych. 

Podziękowanie
Z całego serca dziękuję Parafianom 
i innym wiernym za życzliwe przyję-
cie idei budowy pomnika. Dziękuję 
za wpłacone na konto ofiary, za ofia-
ry przekazywane indywidualnie i zło-
żone na Mszach Świętych w Niedzie-
lę Palmową. 

Dotychczas zebraliśmy 36 616 zło-
tych. Koszt całego przedsięwzięcia za-
mknie się w sumie około 150 000 zło-
tych. Ufam, że z pomocą Opatrzności 
Bożej i z ludzką życzliwą ofiarnością 
podołamy temu dziełu. 

Co obecnie robimy?
Obecnie trwają prace przy projekcie 
i starania w celu uzyskania licznych 
rozmaitych pozwoleń. Wspomnę tyl-
ko, że teren wokół naszego kościoła 
nie jest własnością parafii, co pomna-
ża konieczne formalności. Kościół nasz 
jest zabytkowy, potrzeba więc odpo-
wiednich pozwoleń miejskiego kon-
serwatora zabytków. Dotychczas 
wszędzie, w każdym urzędzie spoty-
kam się z wielką życzliwością dla na-
szych planów. 

Przy naszym kościele stanie pomnik Księcia Wojska Niebieskiego – św. 
Michała Archanioła.

Prace projektowe wykonuje pra-
cownia cenionego w Poznaniu archi-
tekta Michała Ankiersztajna. O dal-
szym postępie prac będę na bieżąco 
informo-
wał.

Po co 
pomnik?
Głęboko 
wierzę we 
wstawien-
n i c t w o 
świętych, 
zwłaszcza 
św. Mi-
chała Ar-
c h a n i o -
ła. Nie-
jednokrot-
nie do-
świadcza-
łem wiel-
kiej jego 
pomocy. 
Ważne są 
obok mo-
dlitwy ser-
ca znaki 
zewnętrz-
ne. Ważne 
są budyn-
ki kościel-
ne, obra-
zy i figu-
ry święte. 
Poświęco-
ne i omo-
dlone sta-
ją się na-
rzędziem 
łask, ja-
kich nam 
Bóg chce 
udzielić. 

Studyjny projekt pomnika – autor Michał Ankiersztajn

Wobec ataku zła, naporu szatań-
skiego, potrzeba szczególnej broni 
dla naszej parafii i zarazem dla całe-
go miasta Poznania. Niech stanie się 
nią pomnik św. Michała Archanioła na 
Rynku Wildeckim, przy kościele Maryi 
Królowej, także Królowej Aniołów.  

ks. prob. Marcin Węcławski

Konto dla fundatorów: Parafia Maryi Królowej – św. Michał: 20 1020 4027 0000 1102 0749 5890
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LITURGIA

Fotograficzne przeżywanie Wielkiego Tygodnia

Zobaczyć rzeczywistość widzialną oczyma wia-
ry. Przeżyć wydarzenia najważniejsze dla każ-
dego chrześcijanina w pełnej jedności z Bo-
giem. Być świadkiem apogeum miłości Boga 
do człowieka. To pragnienia, z którymi co 
roku uczestniczę w obchodach Wielkiego Ty-
godnia. 

Jako pasjonat fotografii,  uczestniczę w tych 
dniach, angażując się w ich przeżywanie przez 
kapłanów i wiernych. Ważne są twarze, a na 
nich skupienie, czasami dyskretna łza wzrusze-
nia,  mistyczne zapatrzenie w Sacrum. Nie wi-
dzę księdza Marcina, Adama, Daniela. W każ-
dym z nich dostrzegam kapłana, osobę pośred-
niczącą między Bogiem a człowiekiem… dlate-
go staram się pokazać piękno tej posługi, roz-
modlenie i zanurzenie w Chrystusie sakramen-
talnym. Wtapiam się w tłum wiernych, obser-
wuję twarze dzieci, młodzieży i osób starszych. 
Każdy na swój sposób stara się ogarnąć oczyma 
wiary niesamowitość tych dni. A ja nieudolnie 
w tym przeżywaniu uczestniczę i zatrzymuję 
w kadrze emocje, rozmodlenie i wiarę. Czasa-
mi pragnę czuć tak samo jak oni, czerpię z ich 
miłości  do Boga. To wielka łaska.

Szeroki kadr, którym dość często operu-
ję, to próba całościowego pokazania atmosfe-
ry wydarzeń. Światło maluje nastrój chwili, 
uwydatniając piękno i harmonię. Takie spojrze-
nie niejako spina w całość poszczególne wyda-
rzenia i twarze, uwydatniając wspólnotę  mię-
dzyludzką – Kościół. 

To, co niewidoczne dla oczu, pokazujemy 
za pomocą symboli, obrazów. Pozwalają one na 
modlitewną refleksję nad tym, co niedostrze-
galne zmysłowo. Jeśli tylko widzę znak pasują-
cy do danej chwili, znajduje on swoje odzwier-
ciedlenie na zdjęciu. Za ich pomocą wracam 
pamięcią do przeszłych wydarzeń. Akcentuję 
powagę chwili. 

Im dłużej fotografuję, tym bardziej staję się 
pokornym względem uroczystości Wielkiego 
Tygodnia. Mam większą świadomość wagi wy-
darzeń, ich znaczenia dla mnie i mojej wiary.

Jerzy Kot

Czy fotograf w czasie liturgii pracuje, czy 
się modli? Wypowiedź naszego fotogra-
fa o jego przeżyciach.

Droga krzyżowa ulicami parafii

Niedziela Męki Pańskiej – początek procesji z palmami

Wielki Czwartek – umywanie nóg
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Wielki Piątek – początek liturgii

Wielki Piątek – adoracja krzyża

Wigilia Paschalna – liturgia słowa

Wigilia Paschalna – odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego Wigilia Paschalna – poświęcenie wody 
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Miesięcznik po świę co ny 

spra wom Pa ra fii Maryi 

Kró lo wej w Po zna niu. Wy-

daw ca: Parafi a Rzym sko ka to lic ka Ma ryi Kró lo wej w Po zna niu. Re dak cja: 

Ka ta rzy na De skur (se kre tarz re dak cji), Grażyna Grobelna, Maria Lewan-

dowska, Agnieszka Misiewicz, Magdalena Młynarz, Jarosław Tomaszew-

ski, ks. Mar cin Wę cław ski (p.o. red. na czel ne go), Małgorzata Wołyńska. 

Adres redakcji: 61–558 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biu ro Pa ra fi al ne, 

www.parafi a–maryi–kro lo wej.po znan.pl Druk: Edica S.A. Nakład: 2800. 

Pi smo nie ma ceny. Re dak cja i współ pra cow ni cy pra cu ją spo łecz nie. 

Kosz ty dru ku po kry wa my ze zło żo nych ofi ar. Re dak cja za strze ga so bie 

pra wo ad iu sta cji i skra ca nia tekstów. Pismo należy do Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Prasy Katolickiej.

Przeżyta liturgia wielkanocna przypomniała nam dwa zobo-
wiązania – pierwsze, aby w obliczu trudności życiowych nie 
pozbywać się białej szaty nałożonej nam na chrzcie świętym 
i drugie – aby nasze dusze nie stawały się puste jak grób, 
w którym nie ma już Zbawiciela. Żeby tak było potrzebne 
jest nieustanne umacnianie więzi z Bogiem Ojcem i Jezu-
sem Chrystusem. To dokonuje się przez Ducha Świętego, 
który jest obecny we wspólnocie Kościoła. 

Szczególnym sposobem pogłębiania więzi z Bogiem 
i ludźmi są letnie rekolekcje. Wśród ofert przedstawia-
nych przez stowarzyszenia i wspólnoty katolickie są też 
rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W tego typu spo-
tkaniach uczestniczymy od lat w kilkusetosobowej grupie 
z różnych diecezji północno-zachodniej Polski. Zawsze wra-
camy z nich wzmocnieni duchowo i ubogaceni doświadcze-
niem wiary przeżywanym przez ludzi, podobnie jak my sła-
bych i grzesznych. Doświadczamy, że ani słabość, ani grzech 
nie są w stanie oderwać od Miłości Bożej tych, którzy idą 
za Chrystusem i Maryją: Jego i naszą Matką. 

Rekolekcje letnie RRN odbywają się w Kotlinie Kłodz-
kiej. Górski klimat, dobre warunki mieszkaniowe i domowe 
wyżywienie sprzyjają modlitwie i umacnianiu więzi z brać-
mi i siostrami. Intensywny program rekolekcji obejmuje 

Zaproszenie na rekolekcje
codzienną Eucharystię, adorację, spotkania w małych gru-
pach i możliwość rozmowy z kapłanem.

Oddzielnie mieszkają grupy młodzieżowe, a dzieci od-
dawane są pod opiekę animatorów. Radosny klimat spo-
tkań daje się szczególnie odczuć podczas wspólnych litur-
gii pełnych śpiewu i modlitwy. 

Rekolekcje odbywają się też zimą w Licheniu. Tam, 
przed obliczem Matki Bożej, mamy możliwość wspólnej 
Eucharystii z Arcybiskupem Poznańskim. 

Zachęcamy wszystkich, aby tak jak my, zaplanowali so-
bie letni wyjazd na rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
w dniach 17– 26 lipca 2009. Bliższe informacje można zna-
leźć na stronie: www.ruchrodzin.archpoznan.org.pl

Elżbieta i Ireneusz Wyczałek

W dniach 22 – 25 marca odbyły się Akademickie Rekolek-
cje Parafialne. W związku z tym, że wielu młodych ludzi 
skorzystało z propozycji przybycia na rekolekcje dziękuje-

my najpierw wszystkim tym, którzy przekazali mieszkają-
cym w pobliżu studentom zaproszenia do kościoła. 

Tematem ogólnym spotkań było następujące stwierdze-
nie: NIE WIEMY, CO MYŚLISZ O BOGU, ALE WIEMY 
CO BÓG MYŚLI O TOBIE. Okazało się w ciągu tych paru 
wieczorów, że sporej ilości młodych osób mieszkających 

na Wildzie (wynajmujących mieszkania 
w różnych częściach naszej parafii) nie 
jest obojętne to, co Jezus ma im do po-
wiedzenia. Okazało się również, że wie-
lu studentów ma wobec Boga i Jego Mi-
łości sporo własnych pragnień.

Spotkania akademickie w naszej pa-
rafii nadal trwają. Zapraszam wszyst-
kich młodych przede wszystkim na po-
niedziałkowe spotkania w salkach para-
fialnych o 19:30. Oprócz tego odbywa-
ją się Uwielbienia, czyli oddawanie czci 
Bogu przez radosne śpiewy. Często spo-
tkania te współprowadzi zespół „33”, 
który prowadził także śpiewy w czasie 
wielkopostnych rekolekcji.

ks. Daniel Wachowiak

Co Bóg myśli o Tobie?



7

KRONIKA

Z ostatnich tygodni
Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 

Dnia 9 lutego zmarł niespodziewanie nasz parafianin

ś. p. 
Andrzej Wójcik

Gorliwy chrześcijanin, w ostatnim dniu życia, jak w każdą nie-
dzielę przyjął Komunię Świętą. Człowiek wielkiej szlachetności, 

prawości i osobistej skromności. 
Ceniony naukowiec – profesor filologii klasycznej. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
W imieniu przyjaciół Profesora

ks. prob. Marcin Węcławski

Msze święte za Parafian

26.4 godz. 15:00; 3.5 godz. 9:30; 10.5 godz. 12:15; 
17.5 godz. 12:15; 24.5 godz. 9:30; 31.5 godz. 12:15

15 lutego  Maksym Michałowski, ul. Sikorskiego 34
      Kornelia Jętczak, ul. Sikorskiego 12 b
      Lucyna Łapaj, ul. Dolna Wilda 54
21 lutego Sebastian Ziółkowski, ul. św. Czesława 17
      Weronika Cielaszyk, ul. Kilińskiego 4
28 lutego Jan Firlej, ul. Powstańcza 6
13 marca Filip Bin, ul. Różana 12
14 marca Szymon Bartkowiak, ul. Wierzbięcice 50
      Zofia Stachowiak, ul. Wierzbięcice 50
21 marca Weronika Bruch, ul. św. Jerzego 12
22 marca Maja Joachimiak, ul. Kilińskiego 4
      Maria Cebulska, ul. św. Czesława 4
      Agata Nowak, ul. Wierzbięcice 53
12 kwietnia Antoni Staniol, ul. 28 Czerwca 1956 124
      Zofia Tritt, ul. Wierzbięcice 49
      Filip Nowakowski, ul. Żupańskiego 22a
      Chloé Ferrier-Lafarque, ul. Gutenberg 9, Paryż

21 stycznia  Aleksandra Paciorek, l. 72, ul. św. Jerzego 15 c
29 stycznia Janusz Paciorek, l. 72, ul. św. Jerzego 15 c
14 lutego Maria Borowiak, l. 83, ul. Wierzbięcice 38
18 lutego Iwona Gonia, l. 72, ul. Robocza 9
20 lutego Maria Kasperczak, l. 92, ul. Dolna Wilda 30 a
23 lutego Stanisława Stachowiak, l. 86, ul. Wierzbięcice 12 a 
23 lutego  Piotr Bogusławski, l. 37, ul. św. Czesława 17 a
26 lutego  Ryszard Zielnik, l. 63, ul. Sikorskiego 19
27 lutego  Stefania Frankus, l. 86, ul. 28 Czerwca 113
8 marca  Wanda Kałmuczak, l. 72, ul. Chwiałkowskiego 3
8 marca   Eugeniusz Cielewicz, l. 80, ul. Wierzbięcice 12 a
9 marca   Lech Labiak, l. 74, ul. Przemysłowa 47
10 marca  Przemysław Henschel, l. 42, ul. św. Czesława 14
12 marca  Joanna Michalska, l. 76, ul. Dolina 2
13 marca  Danuta Minge, l. 57, ul. Wierzbięcice 24 d
14 marca  Mariusz Kujawski, l. 51, ul. Żupańskiego 3
22 marca Ryszard Janiszewski, l. 73, ul. Kilińskiego 3
24 marca Eleonora Pytlak, l. 85, ul. Wierzbięcice 5
24 marca Maria Nowak, l. 75, ul. Prądzyńskiego 11
31 marca Aleksandra Stolpe, l. 85, ul. Wierzbięcice 18
31 marca  Andrzej Mikołajczak, l. 54, ul. Czajcza 3
6 kwietnia Zenon Bartkowiak, l. 75, ul. Powstańcza 7
9 kwietnia Krystyna Hossa, l. 73, ul. Czajcza 12
11 kwietnia Jan Bartłomiejczak, l. 54, ul. Przemysłowa 48

•   Dzieci kończące pierwszy rok życia otrzymały po Mszy św. 
o 15:00 specjalne błogosławieństwo (22.02).

•   Odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
(23.02).

•   W Środę Popielcową rozpoczynającą Wielki Post Msze św. 
sprawowane były o 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 20:00 i 21:00. Po Mszach św. zbierano do puszek ofia-
ry na Caritas Archidiecezjalną (25.02).

•   W pierwszych dniach marca parafianie otrzymali wielkopost-
ny list Księdza Proboszcza.

•   Msze św. z odnowieniem przyrzeczeń chrztu św. miały dzieci 
wczesnokomunijne (7.03) i dzieci klas drugich (14.03). Wcze-
śniej rodzice tych dzieci wysłuchali specjalnych nauk kate-
chetycznych (3 i 10.03).

•   Składka ze Mszy św. w drugą niedzielę marca przeznaczo-
na była na inwestycje parafialne. Po Mszach św. na misyjne 
Dzieło Pomocy Ad Gentes zebrano 2 459 zł (8.03).

•   Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński (11.03).
•   W Klubie Seniora o swojej pracy z dziećmi specjalnej tro-

ski opowiedziała katechetka p. Katarzyna Deskur (25.03), 
kardiolog dr Franciszek Zerbe w cyklu dotyczącym zdrowia 
mówił o nadciśnieniu (5.03) i o miażdżycy (2.04). Spotkania 
z poezją prowadziła poetka p. Daromira Wąsowska-Toma-
ska (11.03), a poetycką drogę krzyżową przedstawili państwo 
Jolanta i Stanisław Szwarcowie (25.03). W pierwszy piątek 
marca nasi seniorzy uczestniczyli w Światowym Dniu Modli-
twy, ekumenicznym spotkaniu w parafii ewangelicko-augs-
burskiej (6.03).

•   Spotkania miało Koło Misyjne (26.02 i 26.03).
•   Dzieci szkolne uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych 

(drugi tydzień marca).
•   W uroczystość Oblubieńca NMP, św. Józefa, patrona męż-

czyzn, sprawowana była dla nich Msza św. o 18:30. Po Eu-
charystii panowie wysłuchali w domu parafialnym kateche-
zy na temat „Ojcostwo Boga, ojcostwo św. Józefa a nasze 
ojcostwo” (19.03).

•   W kolejnych tygodniach lutego i marca odbywały się spotka-
nia grup duszpasterskich – w poniedziałki Kręgu Biblijnego, 
we wtorki modlitewnej grupy Taizé (z adoracją krzyża 3.03), 
w środy Grupy Duchowego Wzrostu. Kandydaci do bierzmo-
wania słuchali specjalnych nauk w piątki.

•   Dla studentów i maturzystów prowadzone były rekolekcje 
wielkopostne (22-25.03).

•   W Mszy św. o 18:30 w Dzień Świętości Życia uczestniczy-
ły matki w stanie błogosławionym z rodzinami i małżeństwa 
oczekujące na dar rodzicielstwa (25.03).

•   Katechezy przygotowującej pierwszą spowiedź wysłuchały 
dzieci drugich klas (28.03).

•   Droga krzyżowa sprawowana była w piątki Wielkiego Postu 
o 8:30 dla seniorów, o 10:00 dla przedszkolaków, dla dzieci 
szkolnych o 17:00, dla młodzieży o 19:30 i dla ogółu para-
fian o 18:00. Podczas gorzkich żali w niedziele o 15:45 ka-
zania pasyjne głosił ks. wik. Daniel Wachowiak. 
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Proszę czytać z miłością
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Wielka Sobota, przed nami Msza Święta Wigilii 
Paschalnej w Noc Zmartwychwstania. Jest cie-
pły, bezwietrzny wieczór. Pod kościołem Maryi 
Królowej, który tonie w ciemności stoją uprzej-
me harcerki i wręczają mi świecę oraz teksty 
pieśni.

Idę do zakrystii potwierdzić obecność i przy-
witać się z proboszczem naszej parafii ks. Marci-
nem Węcławskim. Tam już spory tłum, podniosła 
atmosfera i ostatnie ustalenia. Otuchy dodaje mi 
uścisk dłoni Proboszcza, który mimo wielkiego 
zaaferowania znajduje moment dla mnie i pro-
wadzi mnie na wyznaczone miejsce w prezbite-
rium. Będę tu siedzieć po raz trzeci w życiu, ale 
za każdym razem jest to dla mnie głębokie prze-
życie. Po chwili obok mnie pojawia się organista, 
który będzie śpiewał psalmy. Kościół jest już pe-
łen ludzi, ale ciągle przybywają następni. Mimo 
tłoku jest cicho i spokojnie. Ciemność potęgu-
je niesamowity nastrój oczekiwania. Z powodu 
tremy moje serce chce wyskoczyć z gardła, ale 
pomaga mi kilka głębokich oddechów. 

Dziś będę czytać fragment z Księgi Izajasza. 
To dla mnie wyjątkowa okoliczność i wielki przy-
wilej – jestem tutaj jedyną kobietą. Wszystko 
rozgrywa się tak blisko mnie, mogę obserwo-
wać twarze i gesty kapłanów koncelebrujących 
Mszę Świętą, ich nieskazitelnie czyste szaty, 
widzę skupionych ministrantów wykonujących 
swoje zadania pod czujnym okiem ich przeło-
żonego, który dyskretnie wszystko kontroluje. 
Jako trzecia zaczynam czytanie, w ręku trzymam 
świecę, która oświetla mi tekst. Kątem oka wi-
dzę twarze wiernych i życzliwe spojrzenie Księ-
dza Proboszcza, który powiedział mi wcześniej: 
Proszę czytać z miłością jaką ma matka do swe-
go ukochanego dziecka. Biorę oddech, uśmie-
cham się i ten piękny tekst, rozpoczynający się 
od słów: Nie lękaj się Jerozolimo czytam odnaj-
dując w sobie tkliwość jaką miałam dla swoich 
synów kiedy byli mali. Mój głos z początku nie-
pewny z każdym słowem staje się mocniejszy. 
Po kilku chwilach udaje mi się podnieść wzrok 
na zgromadzonych – słuchają w skupieniu, czu-
ję wielkie uniesienie.

Kończę czytać... To już? Tak krótko? Teraz 
mogłabym czytać jeszcze i jeszcze... Wracam na 
miejsce i czuję ogromne wzruszenie. Msza Świę-
ta toczy się dalej, nastrój podniosłości i tajemni-
cy nie ulatnia się nawet po uroczystej procesji 
rezurekcyjnej. Zerwał się gwałtowny wiosenny 
wiatr... To naprawdę Wielka Noc.

Katarzyna Węglicka

W czasie Wigilii Paschalnej słowo Boże czytała nasza para-
fianka, żona, matka, zawodowa aktorka.

Wigilia Paschalna – poświęcenie ognia

Wigilia Paschalna – światło z paschału przekazywane wiernym

Wigilia Paschalna – procesja rezurekcyjna 


