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Drodzy Parafianie!
Figura św. Michała Archanioła
została przywieziona z Włoch i usta-
wiona tymczasowo w naszym koście-
le we wtorek 11 sierpnia. Miała do-
trzeć kilka dni później. Wtorek jest 
w Kościele dniem poświęconym świę-
tym aniołom. W tym dniu (wtorek po 
19. niedzieli zwykłej) była czytana 
w czasie Mszy Świętych Ewangelia ze 
słowami Chrystusa o aniołach dzieci, 
którzy  w niebie wpatrują się zawsze 
w oblicze Ojca, który jest w niebie (Mt 
18,10). Odczytuję to jako kolejny znak 
opieki aniołów. Ufam, że do 29 wrze-
śnia stanie przy naszym kościele po-
mnik św. Michała Archanioła.

Z ofiar zebranych w drugie nie-
dziele miesiąca, składanych indywi-
dualnie i wpłaconych na konto, zapła-
ciliśmy za rzeźbę i jej transport do Pol-
ski 79 887  zł – 18 690 euro. Z firmą 
kamieniarską Jerzego Pleskota podpi-
sałem umowę na wykonanie cokołu 
w całości z piaskowca za cenę 29 500 
zł. Dokonałem wpłaty 14 000 zł. Koszt 
żelbetonowego fundamentu pod cokół 
wyniesie około 6 000 zł. Będą jeszcze 
koszty związane z oświetleniem, zie-
lenią wokół pomnika, podatkiem VAT 
i koszty projektowe. Ufam, że z pomo-
cą Bożą i ludzką zdołamy wszystkie te 
koszty terminowo zapłacić. 

Z całego serca dziękuję wszystkim, 
którzy złożyli ofiary na budowę pomni-
ka, dziękuję wszystkim, którzy służy-
li radą, pomocą w załatwianiu formal-
ności.

Pomnik św. Michała to nie tylko 
dzieło sztuki, które ozdobi nasze mia-
sto, ale przede wszystkim obecność 
tego wielkiego Świętego pośród nas 
i jego obrona przed złem.    

Misje parafialne
rozpoczną się w niedzielę 27 wrze-
śnia nauką głoszoną w czasie każdej 

Święty Michale Archaniele, módl się za nami! 
Figura św. Michała Archanioła wykonana przez pracownię artystyczną 

Ferdynanda Stuflessera dla naszej parafii 

Mszy Świętej. W tygodniu poprzedza-
jącym misje roześlemy do domów Pa-
rafian zaproszenia i program tych waż-
nych dni. Zamieszczamy go także na 
trzeciej stronie tego numeru Maryjnej 
Wspólnoty. Bardzo proszę wszystkich 
o udział, o takie ułożenie programu za-
jęć, by znaleźć czas na słuchanie sło-
wa Bożego, by otworzyć serce na prze-
mieniające działanie łaski. 
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Bardzo potrzeba modlitwy, postu, 
ofiary duchowej umartwień i cier-
pień. Cała nasza ufność w potędze ła-
ski Bożej! 

Pozdrawiam wszystkich Parafian, 
zwłaszcza chorych. Niech Bóg błogo-
sławi uczniom i nauczycielom u pro-
gu nowego roku szkolnego! 

ks. prob. Marcin Węcławski 
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ŚWIĘTY MICHAŁ

Kim są aniołowie 
i archaniołowie?
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Konto dla fundatorów: Parafia Maryi Królowej 
– św. Michał: 

20 1020 4027 0000 1102 0749 5890

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, 
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego du-
cha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić ra-
czy, pokornie prosimy, a Ty, książę wojska niebie-
skiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę 
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.

Świadectwo Pisma Świętego i jednomyślna wiara Kościo-
ła w całej jego historii ukazują nam istnienie aniołów jako 
prawdę wiary. 

Aniołowie są istotami duchowymi, niematerialnymi, po-
siadają rozum i wolę, są nieśmiertelne. Są sługami i wysłan-
nikami Boga. Stoją w niebie przed obliczem Boga. Psalm 
103 mówi: 

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, 
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, 
by słuchać głosu Jego słowa (w. 20).
Słowo anioł – z greckiego angelos – znaczy: zwiastun, 

posłany, obrońca. Te duchowe istoty przybierają niekiedy 
postać ludzi. Odznaczają się mocą, władczością i walecz-
nością, posłuszeństwem wobec nakazów Boga.

Patrząc na najważniejsze zadania i zwierzchność nad in-
nymi aniołami, mówimy szczególnie o trzech świętych ar-
chaniołach: Michale, Gabrielu i Rafale. Ich imiona wskazują 
na powierzoną im przez Boga misję. W języku hebrajskim 
Micha-el znaczy: Któż jak Bóg (łac. Quis ut Deus) i w tym 
imieniu zawiera się echo zbawczego wyboru, pokory i po-
słuszeństwa wobec Boga. Gabri-el znaczy: Bóg jest mocą, 
tym samym mówi, że szczytowym momentem stworzenia 
jest Wcielenie, przyjście na świat Zbawiciela. Rafa-el zna-
czy: Bóg uzdrawia.

Zachęcam wszystkich do gorliwego nabożeństwa do 
św. Archanioła Michała. Zło w dzisiejszym świecie zdaje 
się nas przytłaczać. Sami o własnych siłach go nie zwycię-
żymy. W walce ze złem, z szatanem, Bóg daje nam wielką 
pomoc – niesie ją św. Michał Archanioł. Często w modli-
twie przyzywajmy jego pomocy, jemu poświęcamy i w opie-
kę oddajemy naszą parafię, nasze rodziny, wszystkie trud-
ne sprawy duchowe i nas samych. 

W przygotowaniu misji parafialnych i jako stały ich owoc 
będziemy odmawiali w naszym kościele przed błogosła-
wieństwem na zakończenie Mszy Świętych modlitwę do 
św. Michała Archanioła: 

Przed misjami parafialnymi i poświęceniem pomni-
ka św. Michała Archanioła pogłębiajmy naszą wia-
rę w aniołów

W następnych numerach Maryjnej Wspólnoty zamieści-
my teksty o św. Aniołach Stróżach i o aniołach upadłych, 
szatanach. Teksty te zostaną też zamieszczone w tegorocz-
nej książeczce kolędowej, która w czasie wizyty duszpaster-
skiej trafi do domów Parafian.

ks. prob. Marcin Węcławski

Micha-el (po hebrajsku), Quis ut Deus (po łacinie) 
– w języku polskim: Któż jak Bóg! 

Miesięcznik po świę co ny 
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MISJE ŚWIĘTE

Misje w Parafii Maryi Królowej
27 września – 4 października 2009

Drogi Człowieku!

Słowa, które teraz czytasz można 
potraktować jak jedno z zaproszeń 
czy ulotek reklamowych, których co-
dziennie wyjmujesz wiele ze swojej 
skrzynki na listy. Szukasz tu koloro-
wych obrazków i promocji na zakup 
nowego artykułu? Nie znajdziesz! 
Możesz więc je wyrzucić, ale zanim 
to zrobisz, zauważ, że chociaż ich au-
torem jest człowiek, to jednak doty-
czą one rzeczy większych niż nasze 
ludzkie sprawy. 

Zapowiadają one bowiem sprawy 
wielkie – Boże, które mogą się stać 
twoim udziałem. W związku z wielki-
mi wydarzeniami dotyczącymi życia 
wspólnoty parafialnej, co jakiś czas 
organizowane są misje święte, czyli 
czas odnawiania się w wierze i miło-
ści ku Panu Bogu, ku drugiemu czło-
wiekowi i ku samemu sobie. 

Już niedługo w centralnym miej-
scu parafii, przy kościele poświęco-
na zostanie figura św. Michała Ar-
chanioła. Ten moment zewnętrznego 
powierzenia naszej parafii, dzielnicy 
i miasta opiece Archanioła niech bę-
dzie okazją do wewnętrznego odda-
nia się w szczerości i prawdzie, czy-
stym sercem temu orędownictwu. 

Zapraszamy więc Ciebie – my 
misjonarze i duszpasterze parafii 
- do udziału w tym szczególnym do-
świadczeniu obecności Boga w co-
dziennym życiu. Zachęcamy do włą-
czenia się w wielką modlitwę przed 
i w czasie misji prosząc Boga, by 
udzielił Swojej łaski i pozwolił, by 
z naszego zaangażowania zrodziły się 
wielkie owoce. A nade wszystko pro-
simy, byś dał możliwość Panu Bogu 
działać w swoim sercu przez obec-
ność, Słowo i sakramenty. 

Prosimy Cię. Pamiętaj, Bóg czeka 
właśnie na Ciebie.

Do zobaczenia. 
Misjonarze ze Świętej Góry: 

ks. Stanisław, ks. Robert, ks. Jacek

Niedziela 27.09
Nauka wprowadzająca na Mszach Świętych o 18:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 
15:00, 17:00, 18:30, 21:00 

Poniedziałek 28.09
Nauka w czasie Mszy Świętych o 12:00, 18:30 i nabożeństwa o 20:00
Nabożeństwo dla dzieci o 17:30

Wtorek 29.09 – święto św. Michała Archanioła
Nauka w czasie Mszy Świętych o 12:00, 18:30 i nabożeństwa o 20:00 
Po Mszy Świętej o 18:30 ks. bp Grzegorz Balcerek poświęci pomnik 
św. Michała Archanioła

Środa 30.09 
Nauka w czasie Mszy Świętych o 12:00, 18:30 i nabożeństwa o 20:00 
Nabożeństwo dla dzieci o 17:30

Czwartek 1.10 
Dzień chorych
Msza Święta dla chorych z sakramentem namaszczenia o 10:00
Misjonarze odwiedzą indywidualnie chorych, którzy nie mogą przyjść do ko-
ścioła we wtorek, środę, piątek i sobotę 

Nauka w czasie Mszy Świętych o 12:00, 18:30 i nabożeństwa o 20:00 
Nabożeństwo dla dzieci o 17:30

Piątek 2.10 
Dzień pokuty
Całodzienna spowiedź święta, dzień postu

Nauka w czasie Mszy Świętych o 12:00, 18:30 
Nabożeństwo dla dzieci o 17:30
Nabożeństwo dla młodzieży o 20:00 

Sobota 3.10
Dzień małżeństw i rodzin 
Nabożeństwo z błogosławieństwem małych dzieci o 10:00 
Msza Święta dla małżonków z odnowieniem przyrzeczeń o 12:00 i 18:30 

Niedziela 4.10
Nauka kończąca misje na Mszach Świętych o 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 15: 00, 
17:00, 18:30, 21:00 

Adoracja Chrystusa w monstrancji w ciszy 
codziennie od 8:30 do 12:00 

Módlmy się wszyscy o owocny przebieg misji!
Weźmy wszyscy udział w misjach!

List misjonarzy 
do naszych parafian
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Małe dziecko na Mszy Świętej

Jak sobie radzić?
Rodzice najmłodszych dzieci zadają so-
bie często pytania: jak poradzić sobie 
z kręcącym się maluchem, co zrobić, 
gdy przedszkolaka (lub jeszcze młod-
szego dziecka) nie mamy z kim zosta-
wić w domu, a chcemy uczestniczyć 
całą rodziną w niedzielnej Eucharystii. 
Odpowiedzi na te pytania można szu-
kać tylko wtedy, gdy do problemu się-
gniemy głębiej. 

Najpierw my, dorośli
Najpierw powinniśmy my, dorośli, 
uświadamiać sobie, czym jest Msza 
Święta. Wiemy wszyscy, że to spo-
tkanie z Bogiem, ofiara i uczta, cen-
trum i najważniejszy moment niedzie-
li – jej sens. Ale czym dla mnie osobi-
ście ona jest? Spełnieniem obowiązku 
czy autentycznym wewnętrznym prze-
życiem… To osobny temat, który war-
to rozważać. Jednak w tej perspekty-
wie należy też widzieć miejsce małe-
go dziecka w kościele podczas Eucha-
rystii. Pan Jezus powiedział: Pozwól-
cie dzieciom przyjść do mnie i jesz-
cze:  Jeśli się nie staniecie jak dzieci, 
nie wejdziecie do Królestwa Niebie-
skiego. Nie powiedział jednak: Niech 
dzieci robią, co chcą, niech wchodzą 
na ławki, biegają po kościele, bawią 
się, piją, jedzą ciasteczka, ciągną ka-
płana za ornat… 

Pomóżmy rodzicom
Wielu rodziców bardzo dobrze radzi 
sobie ze swym małym dzieckiem w 
czasie Mszy Świętej: potrafi je wyci-
szyć, zainteresować, dyskretnie wytłu-
maczyć, co dzieje się w prezbiterium, 
w odpowiednim momencie wziąć na 
ręce (np. gdy dziecko szykuje się do 
biegu...), wyjść na chwilę, gdy głośno 
kaprysi. Problem czasami dotyczy za-

Jak wychowywać dziecko do udziału we Mszy Świętej? Oto rady Be-
aty Nadolnej, dyrektora naszego parafialnego przedszkola

ledwie kilkorga dzieci, których rodzice 
są bezradni. Co powinniśmy robić? Po-
móc tym rodzicom i reagować. Ostat-
nio na Mszy Świętej jedno z dzieci 
urządzało sobie wędrówki, „tor prze-
szkód”, zachowywało się głośno. Na 
prośby rodziców nie reagowało. Gdy 
dziewczynka zbliżyła się do mojej ław-
ki, z uśmiechem, spokojnie, ale sta-
nowczo powiedziałam: Nie wolno tak 
się zachowywać – idź do rodziców. Od 
tego momentu nie wyszła z ławki… 

Pomóżmy rodzicom, z miłością 
i pozytywnie reagując na wybryki 
dzieci. Intuicja i życzliwość pomogą 
znaleźć rozwiązanie w konkretnych 
sytuacjach.

Pamiętajmy
Przyprowadzając dziecko do kościoła 
pamiętajmy:
• Rodzice są najważniejszymi wycho-
wawcami i katechetami swojego dziec-
ka. Jednym z elementów wychowania 
jest wychowanie do wiary i przeżywa-
nia Mszy Świętej. Jest to proces i nie 

Uczmy miłości do Jezusa w Eucharystii!

oczekujmy natychmiastowych rezul-
tatów.
• Dziecko, któremu na wszystko po-
zwala się w domu, nie będzie umiało 
zachować się odpowiednio w koście-
le. Dlatego od najwcześniejszych lat 
życia powinno wiedzieć, co mu wol-
no, a czego nie. Wymagania oraz ja-
sne, stałe i konsekwentne zasady po-
stępowania są potrzebne dziecku do 
prawidłowego rozwoju emocjonalne-
go, społecznego itd.
• Dobrze jest kształtować w dziec-
ku pozytywne nawyki. Toteż, gdy po-
zwolimy raz na złe zachowanie, mo-
żemy być pewni, że będzie się ono 
powtarzało.
• Czas koncentracji uwagi przedszko-
laka jest krótki, nie dziwmy się więc, 
że po 15–20 minutach kaprysi. Przy-
gotujmy je wcześniej w domu, opo-
wiadając, co po kolei dzieje się w cza-
sie Liturgii. Małe dzieci mają inne niż 
my, dorośli, poczucie czasu.
• Uczmy miłości do Jezusa w Eucha-
rystii, przychodząc do kościoła poza 
Mszą Świętą, pokazując tabernaku-
lum, opowiadając o drodze krzyżowej, 
ucząc szacunku i czci do Najświętsze-
go Sakramentu. Pokazujmy dzieciom 
swoją postawą, że nie przyszliśmy na 
przedstawienie, ale jesteśmy w gości-
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Radość wakacyjna

Z wizytą u strażaków

UWAGA! 
SPOTKANIA 

KATECHETYCZNE!

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH RODZICÓW!

• dzieci z przedszkoli, zerówek 
i  klas 1. w poniedziałek 7.09

• dzieci klas 2. we wtorek 8.09

• dzieci klas 3., 4., 5. i 6. w śro-
dę 9.09

• młodzieży gimnazjów i szkół 
średnich w czwartek 10.09

Spotkania odbędą się w kościele 
o 19:30. Będziemy omawiali waż-

ne sprawy wychowawcze.

Warto przyjść!

Wczesna I Komunia Święta

Caritas parafialna zorganizowała, jak w 
czasie każdych wakacji, półkolonie dla 
dzieci naszej parafii. 4 dwutygodnio-
we turnusy dla dzieci ze szkół podsta-
wowych (w każdym uczestniczyło 45 
– 54 dzieci) i 2 turnusy dwutygodnio-
we dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Dla części dzieci była to jedyna forma 
zorganizowanego wypoczynku. W każ-
dym tygodniu była wycieczka poza 
miasto, zwiedzanie zabytków, pozna-
wanie historii, odwiedziny na pływal-
ni przy ul. Chwiałkowskiego i zabawa 
w parku im. Jana Pawła II.

Z całego serca dziękujemy wszyst-
kim, którzy ofiarą i pełną poświęcenia 
pracą wspierali to dzieło. Niech Bóg 
wynagrodzi anonimowym ofiarodaw-
com, którzy składali ofiary do skarbony 
św. Antoniego. Bóg zapłać firmom i in-
stytucjom za większe ofiary, zwłasz-
cza Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 
Bóg zapłać darczyńcom i paniom, które 
prowadziły zajęcia, czuwały nad bez-
pieczeństwem dzieci. 

Tak bardzo pragniemy zasiać jak 
najwięcej dobra w serca dzieci. Chce-
my pomagać rodzicom w dziele wycho-
wania. Chcemy spełniać to, co nam po-
lecił Jezus w Ewangelii. 

Ewangelia opowiada o uczniach, któ-
rzy szorstko zabraniali matkom przy-
prowadzić dzieci do Jezusa. Jezus po-
wiedział wtedy: Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszka-
dzajcie im; do takich bowiem należy 
królestwo Boże (por. Mk 10,13 – 16). 
Dzisiaj, przynajmniej w naszej parafii, 
te słowa nasz Pan nie kieruje do księży, 
ale do rodziców. To najczęściej rodzi-
ce są największą przeszkodą w pełnym 
udziale dzieci w Eucharystii. Jak wiele 
dobra dzieje się w sercu dziecka, które 
już w wieku przedszkolnym przyjmuje 

Pana Jezusa! Warto dziecko posłać do 
wczesnej I Komunii Świętej!

Od czwartku 17 września roz-
poczną się katechezy przygotowujące 
dzieci 5 - i 6 - letnie do wczesnej I Ko-
munii Świętej. Konieczny jest wcze-
śniejszy zapis dziecka. Zapisu dokonu-
je Ksiądz Proboszcz w biurze parafial-
nym we wtorek i środę 8, 9, 15 i 16 
września od 16:00 do 17:30. Prosimy 
o obecność obok dziecka obojga rodzi-
ców, albo przynajmniej ojca. 

Więcej informacji na www.wcze-
sna-komunia.com.pl

ks. prob. Marcin Węcławski

nie u Króla królów (strój, nastrój, ge-
sty itd.). Do dzieci przemawia postać 
króla, którą znają z różnych opowie-
ści. Jeśli powiemy, że Pan Bóg jest mi-
lion razy ważniejszy, żywy i prawdzi-
wy, tylko ukryty w postaci chleba, ła-
twiej będzie dziecko  zmotywować do 
spokojnego zachowania.

Msza Święta o 11:00
W naszym kościele Msza Święta 
o 11: 00 jest przeznaczona dla dzie-
ci w wieku szkolnym. Przedszkolak 
i tak z kazania nie skorzysta, a biega-
jący maluch rozprasza starszych kole-
gów. Warto więc iść z nim na Mszę 
Świętą o innej godzinie, a w ramach 
domowej katechezy, z Pismem Świę-
tym z obrazkami dla dzieci opowie-
dzieć o niedzielnej Ewangelii. Przy 
okazji budujemy więź i swój autory-
tet rodzicielski, uczymy głębokiego 
przeżywania niedzieli.

Beata Nadolna

Często idzie się za tym co nowe, 
zamiast za tym co lepsze

Seneka

(red.) 
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Pan Jan Nowak

Nazaret w Niemczech
Nasz parafialny zespół młodzieżowy Nazaret 

śpiewał w Niemczech. Oto wspomnienia na ten 
temat

Naszemu śpiewaniu przyświecało motto: Behüte mich, 
Gott… (Zachowaj mnie, Boże, Tobie ufam). A Nazaret 
swoim śpiewem i wzorowym zachowaniem podbił serca  

Nasza młodzież w kościele w Friedrichroda

mieszkańców Friedrichroda i okolicznych miejscowości. 
To liczące około 5,5 tys. mieszkańców niemieckie miasto, 
leżące w sercu Turyngii, gościło Nazaret na początku wa-
kacji. Naszym celem był koncert pieśni i piosenek religij-
nych. Braliśmy udział we Mszy Świętej w parafii pw. św. 
Karola Boromeusza. Gościliśmy w żeńskim zgromadzeniu 
sióstr Schönstadt. 

Cóż mam napisać? Nazaret zachwycił słuchaczy. Nie tyl-
ko podczas sobotniego (20.06.2009) koncertu, ale także 

podczas niedzielnej Mszy Świętej. Bi-
sowaliśmy wielokrotnie, a na koniec, 
ku naszemu zdziwieniu, poproszono 
nas o zaśpiewanie Barki, ulubionej pie-
śni Ojca Świętego Jana Pawła. Zaśpie-
waliśmy z trudno ukrywanym wzru-
szeniem. 

Zupełnie niespodziewanie, w cza-
sie zwiedzania okolicy spotkaliśmy 
zespół katolickiej parafii z rosyjskie-
go Kaliningradu. Spotkanie w atmos-
ferze przyjaźni, zakończone wspólny-
mi śpiewami. Dość powiedzieć, że tu-
tejsi mieszkańcy chcą koniecznie usły-
szeć nas  ponownie.

Kontakt z zespołem przez biuro 
parafialne tel.061/833 15 90 lub pod 
nr tel. kom.+48 511/855 762. Zapra-
szamy młodzież  chętną do śpiewania 
w zespole Nazaret. 

Piotr Woźniak

Ksiądz Arcybiskup wręcza medal zasługi 
naszemu parafianinowi Janowi Nowakowi

W wigilię uroczystości Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, 28 czerwca, podczas nieszpo-
rów w katedrze poznańskiej, Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański wrę-
czył nagrody Optime Merito Archidioecesis Po-
snaniensis – najbardziej zasłużonym dla Archi-
diecezji Poznańskiej. 

Wśród wyróżnionych był także nasz parafia-
nin p. Jan Nowak, znany i ceniony krawiec su-
tann kapłańskich. Przez dziesiątki lat wytrwałą, 
sumienną pracą usłużył setkom księży i bisku-
pów, misjonarzy i kleryków. W Maryjnej Wspól-
nocie (numer 7 (130) 2007) zamieściliśmy roz-
mowę z p. Janem Nowakiem. 
Medal zasłużonych otrzymał także, pochodzący 
z Wildy, znany działacz Solidarności Marek 
Lenartowski. Obu wyróżnionym jeszcze raz 
składamy gratulacje z powodu zaszczytnego 
odznaczenia.      (red.)
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Z ostatnich tygodni

Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 

Msze Święte za parafian

Urodzony 24 maja 1909, przeżył 100 lat i 30 dni. Był najdłużej 
mieszkającym na Wildzie parafianinem. Pisaliśmy o Nim w Ma-
ryjnej Wspólnocie w numerach 7/2008 i 4/2009. Zasnął w Bogu 
Ojcu 22 czerwca 2009. Człowiek wielkiej skromności i pracowi-
tości, gorliwy katolik. 

Niech odpoczywa w pokoju!
ks. prob. Marcin Węcławski  

ś.  p.
Stefan Śniatecki

+

13.09 – godz. 15:00; 20.09 – godz. 12:15; 04.10 – godz. 
8: 00; 11.10 – godz. 9:30; 18.10 – godz. 11:00.

Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Niech odpoczną od 
swoich trudów, bo idą wraz z nimi ich czyny (Ap 14,13).

ś.  p.
Zofia Piotrowska

+

Jam jest chleb życia. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki (J 6,48.51).

Urodzona 19 kwietnia 1926, zmarła po długich i wielkich cier-
pieniach 13 sierpnia 2009. Wielkiej prawości i szlachetności 
żona, matka, babcia i prababcia. Założycielka i prezes Klubu 
Seniora naszej parafii, lubiana i szanowana przez bardzo wie-
lu, zwłaszcza starszych parafian. Zaangażowana w dzieło eku-
menii. Przez całe życie wierna Bogu, gorliwa w wierze i prak-
tykach religijnych, odchodziła z tego świata posilona Komunią 
Świętą, pokarmem nieśmiertelności. Msza Święta za Zmarłą, 
zamówiona przez Klub Seniora zostanie odprawiona w naszym 
kościele w środę 23 września o 10:00.

Z wielką wdzięcznością za spełnione dobro i służbę na-
szej parafii.

W imieniu parafi alnego Klubu Seniora
 ks. prob. Marcin Węcławski

•   W Kole Seniora odbyły się – koncert dzieci z okazji Dnia Mat-
ki (3.06), ostatnie spotkanie z dr. Franciszkiem Zerbe poświę-
cone chorobom serca (4.06), wykład na temat „Sodoma i Go-
mora; Masada – góra wielkiego ducha” (17.06).

•   Składka ze Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła przeznaczona była na potrzeby Stolicy Apostol-
skiej (29.06).

•   W kolejne Dni Fatimskie uczestniczyliśmy w specjalnych na-
bożeństwach różańcowych ku czci NMP (13.07 i 13.08).

•   Podczas Mszy św. w drugie niedziele miesiąca (12.07 i 9.08) 
złożono hojne ofiary na budowę pomnika św. Michała. Od 
11.08 figurę Archanioła można zobaczyć w prezbiterium.

•   Auta, motocykle i rowery tradycyjnie święcono w uroczystość 
św. Krzysztofa, patrona kierowców; składane przy tej okazji 
ofiary przekazano misjonarzom na utrzymanie ich środków 
transportu. Kazania głosili misjonarze oblaci (25 i 26.07).

•   Panie i dziewczyny z parafialnych grup duszpasterskich przy-
gotowały 1 450 bukietów ziół, kłosów i kwiatów, które poświę-
cono w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Zebrane pieniądze  
przeznaczono na zakup świec i kwiatów. Homilie na Mszach 
św. głosił  dominikanin o. Wojciech Prus (15.08).

•   Jak co roku przez całe wakacje parafialny zespół Caritas orga-
nizował półkolonie dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

21 czerwca  Igor Jankowski, ul. 28 Czerwca 121
       Mikołaj Manyś, ul. Wierzbięcice 41
4 lipca  Filip Niechwiadowicz, ul. Wierzbięcice 39
       Julia Kucharczyk, ul. Umińskiego 11
11 lipca  Franciszek Kubiak, ul. Wierzbięcice 37
       Wojciech Mańkowski, ul. św. Jerzego 18
       Mateusz Jenerowicz, ul. Górna Wilda 83
       Maciej Wiszumirski, ul. św. Czesława 28
       Wiktoria Strykowska, ul. św. Jerzego 1
14 lipca  Paulina Antowska, ul. Wierzbięcice 32
18 lipca  Agata Cybulska, ul. Robocza 17 b
22 sierpnia Oskar Bronowski, ul. Przemysłowa 48
       Jakub Tylkowski, ul. św. Jerzego 15 a
       Kamil Kruszewski, ul. Dolina 2
       Adrianna Paszkiewicz, ul. Górna Wilda 96

10 czerwca Tobiasz Hoffmann, nowor., ul. św. Czesława 14
14 czerwca Eugeniusz Rybak, l. 66, ul. Przemysłowa 37
15 czerwca Gertruda Matecka, l. 93, ul. Wierzbięcice 41 a
16 czerwca Władysław Matera, l. 88, ul. Wierzbięcice 15
19 czerwca Wojciech Winiecki, l. 77, ul. Kilińskiego 1
20 czerwca Marek Nowak, l. 58, ul. Sikorskiego 31
22 czerwca Stefan Śniatecki, l. 100, ul. 28 Czerwca 121
24 czerwca Irena Obrembowska,l. 98, ul. Powstańcza 15
25 czerwca Czesława Trybuś, l. 86, ul. Powstańcza 11
27 czerwca Wiktoria Wrocińska, l. 96, ul. Powstańcza 9
28 czerwca Kazimierz Kossowski, l. 48,ul. Przemysłowa 27c
28 czerwca Barbara Szukalska, l. 81, ul. św. Czesława 18
29 czerwca Urszula Wysocka, l. 52, ul. św. Czesława 19 a
2 lipca  Genowefa Palacz, l. 79, ul. Powstańcza 11

5 lipca  Jan Konieczny, l. 91, ul. 28 Czerwca 124
6 lipca  Wiesław Foltynowicz, l. 52, ul. 28 Czerwca 126
13 lipca  Elżbieta Kusiołek, l. 62, ul. Przemysłowa 11
16 lipca  Magdalena Adamczyk, l. 32, ul. Dolina 10
18 lipca  Piotr Andrzejewski, l. 54, ul. Wierzbięcice 2
21 lipca  Irena Ulatowska, l. 74, ul. Sikorskiego 5
23 lipca  Hanna Hanisch, l. 63, ul. Kilińskiego 5
25 lipca  Elżbieta Michałowicz, l. 87, ul. Wierzbięcice 36
5 sierpnia Adela Sas, l. 95, ul. Robocza 21 a
6 sierpnia Helena Idziak, l. 84, ul. Powstańcza 13
6 sierpnia Henryk Minta, l. 77, ul. Robocza 17 a
6 sierpnia Stanisław Zieliński, l. 67, ul. Dolina 2
9 sierpnia Irena Bogusławska, l. 73, ul. 28 Czerwca 123
13 sierpnia Zofia Piotrowska, l. 83, ul. Górna Wilda 103
14 sierpnia Maria Nowacka, l. 92, ul. Wierzbięcice 40
17 sierpnia Krystyna Zygmaniak, l. 62, ul. Wierzbięcice
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W renomowanej firmie artystycznej Ferdynanda Stuflessera w północnych Wło-
szech w Ortesi (Sud Troll) została wyrzeźbiona i odlana w spiżu figura św. Mi-
chała Archanioła dla naszej parafii. Rzeźba stanie na 4-metrowym cokole, który 
będzie wykonany w całości z piaskowca. Projekt całego pomnika przygotował 
artysta architekt Michał Ankiersztajn. 

Warto wspomnieć, że firma F. Stuflessera działa od 1875 roku. Jej prace znaj-
dują się na całym świecie. W Polsce są rzeźby – ołtarze, stacje drogi krzyżowej 
między innymi w Wadowicach, Krakowie i Poznaniu (ołtarz boczny w kościele 
Jezuitów przy ul. Szewskiej). 

Fotografie przedstawiają fazy powstawania rzeźby: odlewanie, usuwanie for-
my z gliny, gotową, ale jeszcze nieoczyszczoną figurę w warsztacie, figurę oczysz-
czoną, wystawioną przed wejściem do firmy. 

(red.)


