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Drodzy Parafianie!

� Św. Jan Chrzciciel 
Paolo Veneziano, tempera na desce, ok. 1350 

Święty Adwentu – Jan Chrzciciel
Podstawowe pojęcia:
Poprzednik – wystąpił przed pojawieniem się Mesjasza 
– Chrystusa i wobec Izraela – Narodu Wybranego wska-
zał na Jezusa mówiąc: Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata (J 1,29).

Prorok – w imieniu Boga głosił słowa wzywające do na-
wrócenia, zapowiadał przyjście Chrystusa. Wydajcie owo-
ce godne nawrócenia (Łk 3,8).

Sumienie – sam o sobie powiedział: Jam głos (J 1,23). Był 
głosem w imieniu Boga ostrzegającym przed złem, wypo-

Kolejny Adwent, nowa mobilizacja duchowa. 
W dni powszednie o 6:15 Msze Święte rorat-
nie. W kolejne niedziele Ewangelie o końcu 
świata, o Janie Chrzcicielu i o Maryi Matce 
Bożej. 8 grudnia w uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP całodzienna adoracja – ad-
wentowy dzień skupienia. W czwartą niedzielę 
Adwentu zbiórka darów dla najuboższych pa-
rafian. Przez cały ten czas rozprowadzać bę-
dziemy wigilijne świece Caritas – konkretna 
forma pomocy dzieciom. We wtorek 22 grud-
nia całodzienna spowiedź święta w naszym 
kościele. 

Wszystko po to, byśmy dobrze przygotowa-
li się na przyjście naszego Pana, na Boże Na-
rodzenie. 

Tak bardzo życzę wszystkim nie tylko ra-
dosnych świąt, ale jeszcze bardziej piękne-
go, głębokiego przeżycia Adwentu. Przyjdź, 
Panie Jezu! 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zwłasz-
cza chorych.

ks. prob. Marcin Węcławski

minającym popełnione grzechy, zachęcał do dobra. Był 
sumieniem dla tych, którzy go słuchali. 

Chrzest – na znak oczyszczenia polewał wodą gło-
wy tych, którzy żałowali za grzechy i je wyznawali. 
Nie był to sakrament chrztu świętego, ale jego zapo-
wiedź: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem 
(Łk 3,16).

Męczennik – za napomnienie, którego udzielił Hero-
dowi Jan został podstępnie zabity. Jezus o uwięzionym 
Janie powiedział: Między narodzonymi z niewiast nie po-
wstał większy od Jana Chrzciciela! (Mt 11,11).
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KATECHEZA O ANIOŁACH

Aniołowie upadli – szatani
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Kim jest szatan
Pismo Święte od pierwszych kart po 
ostatnie, od opisu upadku pierwszych 
ludzi po Księgę Apokalipsy, mówi nam 
o Bogu, jest radosną nowiną o naszym 
zbawieniu. Ale Biblia wspomina nam 
też o szatanie, jako o wrogu Jezusa 
Chrystusa i każdego człowieka. Sza-
tani to stworzenia Boże, upadli anioło-
wie, którzy przez grzech pychy i buntu 
na zawsze odwrócili się od Boga. 

Niewłaściwe postawy wobec diabła
Istnieją dwie niewłaściwe postawy wo-
bec diabła. Pierwszą jest negowanie 
jego istnienia, zapominanie o tym, że 
on jest i działa. Nigdy też nie powin-
niśmy żartować sobie z działania sza-
tana ani wzywać go nawet dla zaba-
wy, opowiadać o nim żartów, posługi-
wać się nim dla reklamy. Drugą niewła-

Prosim, Panie litościwy, przyszły Sędzio sprawiedliwy, broń nas, dokąd czas jest tego, 
od szatana zdradliwego! (z adwentowego hymnu Stworzycielu gwiazd). 

Fragmenty pomnika św. Michała Archanioła

Kolejna katecheza o aniołach. W tym numerze Maryjnej Wspólno-
ty o aniołach upadłych – szatanach

ściwą postawą jest dopatrywanie się 
we wszystkich zdarzeniach ataku złe-
go ducha, przecenianie jego siły, roz-
paczliwy lęk przed nim, skupianie się 
bardziej na nim niż na Panu Jezusie. 

Działanie złego ducha
Imiona złego ducha zapisane w Pi-
śmie Świętym wskazują na sposób 
jego działania: 
• szatan –  w języku polskim wróg, ale 
wróg bezwzględny, którego celem jest 
zniszczenie nas – on nas nienawidzi;
• diabeł – z greckiego diabolo – to 
kłamca i ten, który skłóca i dzieli 
– jego działanie polega na nieustannym 
kłamstwie i sianiu zamętu. Jezus mówi 
wprost, że diabeł jest ojcem kłamstwa 
(J 8,44). Kłamstwo jest uzależnieniem 
się od szatana i odejściem od Chrystu-
sa, który jest Prawdą i Pokojem; 

• kusiciel – jego działaniem jest na-
mawianie do grzechu, ukazywanie zła 
jako dobra. Skoro szatan ośmielił się 
kusić samego Chrystusa, nie dziwmy 
się, że i nas na różne sposoby kusi do 
zła. Pokusy atakowały także wielkich 
świętych, są doświadczeniem wszyst-
kich ludzi.

Są jeszcze i inne określenia na sza-
tana: duch nieczysty, duch niemy, zły, 
Antychryst. W Biblii znajdujemy też 
porównania go do węża, lwa i smoka. 
Szatan usiłuje wywołać bunt w cierpią-
cym człowieku (Hi 1,11; 2,5.7) i jest 
źródłem śmierci duchowej i biologicz-
nej (Mdr 2,24). 

Pokusy złego 
Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu 
pokusy ze strony złego ducha, ale 
jednocześnie daje nam moc, aby je 
przezwyciężyć. Istotne jest, aby uni-
kać okazji do grzechu i samemu lek-
komyślnie nie narażać się na pokusę. 
Dlatego nie należy czytać złych ksią-
żek, nieprzyzwoitych gazet, oglądać fil-
mów, których kanwą jest grzech i któ-
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OBRONA ŻYCIA

Za wszelką cenę?
Zanim ustawisz żłóbek z figurką 
Jezusa, zanim zaśpiewasz kolę-
dy… Co myślisz na ten temat? 

Przekazywanie życia jest powoła-
niem małżonków, jest także ich pra-
gnieniem i owocem ich miłości. Jed-
nak coraz częściej zdarza się, że z róż-
nych powodów poczęcie dziecka jest 
niemożliwe. Jako rozwiązanie tych dra-
matycznych sytuacji, zamiast leczenia 
przyczyn niepłodności, proponuje się  
często procedurę in vitro.

Czy wiemy na czym ona polega i jak 
przebiega? Zapłodnienia dokonuje la-
borant w probówce. Tak poczęte dziec-
ko (w tej fazie rozwoju nazwane em-
brionem, które to określenie ułatwia 
zapomnienie tego, że to już jest czło-
wiek) przenosi się do łona matki, by 
dalej się rozwijało i urodziło. 

Jednak w wyniku działań laboranta 
zostaje poczętych kilka do kilkunastu 
istot ludzkich. Tylko jedna może roz-

wijać się w łonie matki. Inne zosta-
ją zamrożone, a uszkodzone wyrzuca 
się. Aby więc mogło urodzić się jed-
no dziecko, trzeba zabić jego rodzeń-
stwo… 

Procedura in vitro narusza god-
ność ludzką nie tylko dziecka poczę-
tego, które traktowane jest jak towar 
– selekcjonowane, zamrażane, odmra-
żane i przetrzymywane w bankach em-
brionów, ale również godność ludzką 
rodziców. Pozbawieni są głęboko in-
tymnego aktu małżeńskiego oraz trak-
towani przedmiotowo podczas proce-
dury pobierania gamet (komórek jajo-
wych i plemników), co powtarzane 
wiele razy (procedura in vitro rzadko 
jest skuteczna za pierwszym razem) 
może naruszyć ich więź i często po-
zostawia ślad w psychice. 

Zamiast w osobowym, intymnym 
akcie małżeńskim, będącym wyrazem 
miłości dziecko poczyna się za spra-
wą laboranta na szkle i jeśli nie spełni 
oczekiwań – ginie. 

Ponadto kwestią wstydliwie prze-

m i l c z a n ą 
i nie poda-
waną do wia-
domości pu-
blicznej jest 
fakt znacz-
nego wzro-
stu r yzyka 
różnych cho-
rób u dzieci 
poczętych 
w wyniku 
procedury 
in vitro. 

Pragnie-
nie potom-
stwa wpisane jest w miłość między 
mężczyzną i kobietą, gdyż ta ze swej 
natury chce się dzielić. Jednak czy 
uprawnia to do posiadania dziecka 
czy raczej zachęca do jego przyjęcia? 
Czy to  dziecko ma prawo do poczęcia 
w łonie matki i życia w pełnej rodzi-
nie, czy rodzice mają prawo do posia-
dania dziecka za wszelką cenę?

Urszula

re do grzechu pobudzają, czy otwierać 
tego typu stron w Internecie. Mądro-
ścią jest unikanie złego towarzystwa, 
ludzi namawiających do zła, znajomo-
ści, które narażają nas na grzech i do 
niego prowadzą.

Pan Jezus mówi: Czuwajcie i módl-
cie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 
26,41), wskazuje, byśmy w modlitwie 
Ojcze nasz wołali: Nie wódź nas na po-
kuszenie, ale nas zbaw ode złego – co 
należy rozumieć: nie zostawiaj nas sa-
mych w pokusie i uwolnij od grzechu 
i działania szatana.

Zabobony, amulety, horoskopy 
Na działanie szatana naraża nas także 
to wszystko, co sprzeciwia się ufnej 
wierze, a więc pierwszemu przykaza-
niu Bożemu  –  może to być zakładanie 
pierścienia atlanty, wisiorków ze zna-
kami zodiaku, zabawa w wywoływanie 
duchów, czytanie horoskopów, wizyty 
u wróżki. Grzechem diabelskim, przed 

którym Pan Jezus szczególnie ostrze-
ga, jest gorszenie dzieci.

Bóg prowadzi nas drogą wiary. Po-
stępując w wierze często do końca nie 
rozpoznajemy Bożych zamiarów. Pan 
Bóg nie spełnia tych naszych pragnień, 
które mogłyby zagrozić naszemu zba-
wieniu i pozbawić nas dobra. Bóg nig-
dy nie przestaje nas kochać, ale też 
nigdy nie odbiera nam wolności! Sza-
tan natomiast chętnie spełnia konkret-
ne prośby, o ile mogą nam zaszkodzić, 
oderwać nas od Boga i zawsze dąży do 
zniewolenia człowieka.

Opętanie, osaczenie
Największym zniewoleniem człowie-
ka przez szatana jest opętanie – całko-
wite zawładnięcie przez diabła naszą 
ludzką wolnością. W takim wypadku 
potrzebna jest modlitwa egzorcyzmu. 
Inną formą działania szatana jest du-
chowe osaczenie. Z osaczenia uwalnia 
modlitwa wstawiennicza. 

Życie w grzechu ciężkim jest podda-
niem się szatanowi i narażeniem siebie 
na utratę zbawienia. Dlatego po grze-
chu należy jak najszybciej przystąpić 
do spowiedzi świętej.

Obrona przed diabłem
Obroną przed szatanem jest modlitwa 
do Maryi Matki Bożej, do św. Michała 
Archanioła i do Anioła Stróża. Ważne 
jest, aby stale nosić poświęcony meda-
lik czy krzyżyk, istotne jest używanie 
wody święconej, poświęcenie miesz-
kania w czasie kolędy, zawieszanie na 
ścianach mieszkania krzyża i świętych 
obrazów.

Chrystus swoją śmiercią na krzyżu 
i Zmartwychwstaniem zwyciężył szata-
na. Ostateczne objawienie się mocy 
Bożej nad upadłymi aniołami i wszel-
kim złem dokona się na końcu świata, 
przy powtórnym przyjściu Chrystusa 
na ziemię. 

ks. prob. Marcin Węcławski

Zanim zaśpiewasz 
kolędy…
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Dzieło miłosierdzia
27 grudnia, w trzecie święto Bożego Narodzenia (w tym 
roku będzie to niedziela), rozpoczniemy kolędę – kapłań-
skie, duszpasterskie odwiedziny parafian. Tradycji naszej 
parafii stanie się zadość: rozdawać będziemy upominek 
– książeczkę kolędową (poniżej prezentujemy okładkę). 
Będzie ona zbiorem katechez o świętych aniołach, zwłasz-
cza o św. Michale Archaniele, którego opiece powierzyli-
śmy naszą parafię. 

Po kolędzie obok Księdza Proboszcza (w tym roku pragnę 
odwiedzić parafian mieszkających przy ul. Przemysłowej, 
św. Czesława i Czajczej), ks. wik. Daniela i ks. wik. Marka 
chodzić będą ks. senior Zenon Patelski, ks. Marian Sikora, 
o. Aleksander Helios, ks. diak. Adrian Urbaniak i w miarę 
możliwości ks. Bogdan Drozd. 

Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzy-
ża i świec, a także Pisma Świętego. Zdaję sobie sprawę, że 
oczekiwanie na przyjście księdza jest czasami trudne, ale 
proszę o wyrozumiałość  –  raz w roku przychodzi do nas 
kapłan z błogosławieństwem. W wyjątkowych sytuacjach 
można prosić o zmianę terminu kolędy. Ofiary przeznaczy-
my na potrzeby naszej parafii. 

Cieszę się na kolędowe spotkania!   
ks. prob. Marcin Węcławski

Kolęda z aniołami

Agnieszka Misiewicz: Już 20 grudnia Caritas organizu-
je kolejną świąteczną zbiórkę darów dla ubogich. Ale to 
tylko jedno z wielu zadań grupy charytatywnej, czym 
zajmuje się ona 
na co dzień?
Elżbieta Marsza-
łek: Caritas korzy-
sta z PEAD – Euro-
pejskiego Programu 
Pomocy żywnościo-
wej dla najuboższej 
ludności Unii Eu-
ropejskiej. Wyda-
jemy, średnio 120 
osobom miesięcz-
nie, najpotrzeb-
niejsze produk-
ty spożywcze. To 
czasochłonna pra-
ca, trzeba wszyst-
ko skrupulatnie za-
pisywać i rozliczać. 
Od wtorku do sobo-
ty, dzięki ofiarności 
pana Czaprańskie-
go ze Złotego Roż-
ka, wydajemy pie-
czywo około 30 ro-
dzinom. Z kolei pan 
Frankus dostarcza wędliny dla świetlicy. Pragniemy im w tym 
miejscu serdecznie podziękować. 

Jakie jeszcze dzieła wspiera Caritas?
E.M.: Kiedy 10 lat temu, na apel Księdza Proboszcza po-
wstała Caritas, ruszyła także parafialna świetlica i wolon-
tariat nauczycielski. Z pomocy wolontariatu korzystają za-
równo uczniowie słabi, jak i ci, którzy są w nauce dobrzy, 
a chcą być jeszcze lepsi, w sumie 48 osób od podstawów-
ki do matury. W to dzieło jest w tym roku zaangażowanych 
30 wolontariuszy. Przy wolontariacie działa także poradnia 
logopedyczna. Bardzo przydałby się prawnik i psycholog, by 
jak kiedyś mogły funkcjonować poradnia prawna i psycholo-
giczna. W świetlicy natomiast przebywa aktualnie 34 dzieci 
z najmłodszych klas szkoły podstawowej. Codziennie dosta-

Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest naj-
ważniejszym przykazaniem danym nam przez 
Chrystusa. W naszej parafii to ważne i piękne 
dzieło miłosierdzia realizuje Caritas. Rozmowa 
z p. Elżbietą Marszałek i p. Ewą Tuszewską z Ca-
ritas Parafialnej

Młodzież naszej parafii po
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ks. Bogdan Drozd

W naszym domu parafialnym zamieszkał za zgodą Księdza 
Arcybiskupa ks. Bogdan Drozd, kapłan obrządku wschod-
niego, grekokatolickiego. Będzie pomagał w duszpaster-
stwie w naszej parafii – ma zgodę Stolicy Świętej na spra-
wowanie liturgii 
w naszym rycie 
– rzymskokato-
lickim. 

U r o d z o n y 
w 1963 roku, 
został wyświę-
cony na kapłana 
w 1987 roku, 
przez sługę Bo-
żego Jana Paw-
ła II. Skończył 
muzykologię na 
Katolickim Uni-
wersytecie Lu-
belskim. Wita-
my go z rado-
ścią i życzymy 
szczęść Boże!

(red.) 

Przy naszym kościele rosną trzy piękne stare drzewa. Kasz-
tan od strony domu parafialnego, dąb przy drugim bocz-
nym wejściu i lipa w narożniku od strony ul. 28 Czerwca. 
Niestety, te drzewa źle posadzone (samosiejki?), zbyt bli-
sko muru kościoła, coraz bardziej zagrażają fundamentom, 
a przez to ścianom naszej świątyni. Ocena ekspertów jest 
bezlitosna – drzewa trzeba wyciąć. Niestety! 

Ponieważ teren wokół kościoła nie należy do parafii, 
koszty i operacja wycinki będą należały do Miasta Pozna-
nia. Wycinka ma nastąpić w miesiącach zimowych. Warto 
wspomnieć, że przy kościele rośnie coraz okazalej piękny 
miłorząb. Braki w zieleni uzupełnimy.

(red.) 

Drzewa... niestety!

Ksiądz Bogdan

omaga przy świątecznej zbiórce żywności

ją ciepły posiłek, wolontariusze pomagają im odrabiać lek-
cje, uczestniczą we wspólnej modlitwie i nabożeństwach. 
Caritas dba o jej działanie, organizuje zaopatrzenie w arty-
kuły spożywcze czy środki czystości. Zajmujemy się także 
punktem przyjmowania i wydawania odzieży. Część z tych 
darów wysyłamy do jeszcze biedniejszych, prowincjonalnych 
parafii, które takiego punktu nie posiadają.

Tak jak wspomniała pani Elżbieta, Caritas istnieje w na-
szej parafii już 10 lat. Jakie problemy widzą panie naj-
częściej, jakie trudności napotkały przez ten czas?
Ewa Tuszewska: Przez ten czas poznałyśmy ludzi i ich proble-
my, często lepiej niż pomoc społeczna czy kuratorzy. I choć 
jeszcze dwa lata temu można było pomyśleć, że sytuacja 

wygląda już nie-
źle, teraz dostrze-
gamy coraz więk-
sze potrzeby. Wil-
da stała się dziel-
nicą, w której lu-
dzi o niskich do-
chodach jest co-
raz więcej. W wie-
lu przypadkach 
powodem są bar-
dzo wysokie czyn-
sze w prywatnych 
kamienicach. Nie-
stety, często stoi 
za tym uzależnie-
nie, czasem ukry-
wane – alkohol, 
papierosy, narko-
tyki. Te używki nie 
tylko powodują na-
łóg i szkodzą zdro-
wiu, są też bardzo 
drogie. Wielu lu-
dzi nie zna ekono-
mii domowej, nie 

potrafią dobrze zagospodarować pieniędzy. Dlatego obser-
wujemy bardzo smutne zjawisko dziedziczenia biedy.

W jaki sposób można wspomóc Caritas Parafialną?
E.M.: Jedyne zasoby finansowe, z których korzystamy, to 
ofiary złożone do skarbony św. Antoniego i wpłaty na kon-
to. Ta pomoc jest dla nas bardzo znacząca, z całego serca 
dziękujemy za nią, jak i za wszelką żywność, odzież, pomoc 
wolontariuszy. W intencji ofiarodawców zostanie odprawio-
na Msza Święta 3 grudnia o 6:15.

Rozmawiała Agnieszka Misiewicz

Numer konta Caritas Parafi alnej
60 1020 4027 0000 1902 0046 9650
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Nie sposób zrozumieć dobroci, jaką miał dla nas 
Bóg, ustanawiając wielki sakrament pokuty. 

Św. Jan Vianney 

całodzienna adwentowa spowiedź święta 
wtorek 22 grudnia 6:15 – 21:00

Zapraszamy! 
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Wierzyć na całego

Pewien myśliciel rzekł: Jeśli pytają cię, czy jesteś 

chrześcijaninem, to najprawdopodobniej nim nie je-

steś

W naszej parafii nie funkcjonują karteczki do spowiedzi 
świętej przed ślubem bądź chrztem, indeksy dla młodych 
przygotowujących się do bierzmowania, itp. Wychodzimy 
z założenia, że trudniej jest kształtować sumienie, któ-
re ma podpowiadać ochrzczonemu, co jest dobrem a co 
złem. Ale to właśnie staramy się czynić. Z różnymi skut-
kami. Robimy jednak swoje. Posiadamy nadzieję, i mamy 
na to dowody w postaci świadectw wielu osób, że słowo 
Boże dociera także do tych serc, które przez wiele lat były 
zamknięte na Prawdę. Widzimy jak 
niejeden parafianin traktuje swoją 
wiarę serio.

Josh McDowell, amerykański 
głosiciel Ewangelii, powiedział: 
Nie każdy, kto wchodzi do stajni 
jest koniem, tak jak nie każdy, kto 
wchodzi do kościoła jest wierzącym 
chrześcijaninem. 

Za kilka dni kolejne bierzmowa-
nie w naszej parafii. Od lat w krę-
gach kościelnych przebrzmiewa 
twierdzenie, że sakrament ten dla 
części młodych ludzi jest uroczy-
stą formą pożegnania się z Kościo-
łem. Wiemy, że wiele zależy od ro-
dziców nastolatków. Można prze-
cież przychodzić na spotkania, po-
jawiać się na nabożeństwach, a jed-

GRUPA DUCHOWEGO WZROSTU
środa 19:30

ADWENTOWE UWIELBIENIE
zespół „3dzieści3”– sobota 5 grudnia 20:00

Już 2 grudnia młodzież naszej parafii przystąpi do sakra-
mentu bierzmowania. W minionym roku uczniowie 3. klas 
gimnazjum uczestniczyli w Mszach Świętych, nabożeń-
stwach i spotkaniach w kościele, które miały ich do tej waż-
nej chwili przygotować. Równocześnie, spotykali się w kil-
kuosobowych grupach ze świeckimi animatorami.

Po raz drugi, wspólnie z Anią Stępniak, prowadziłam 
jedną z takich grup – Paulinę, Dominikę, Asię, Kubę, Krzy-
sia, Patrycję, Paulinę, Milenę i Jagodę. Choć jestem zaled-
wie kilka lat od nich starsza, nie posiadam też tak bogatej 
wiedzy teologicznej jak księża, chciałam włączyć się w to 
dzieło. To ważne, by pokazać im działanie Ducha Świętego 
we własnym życiu, by dać świadectwo. Mam nadzieję, że 
po przyjęciu sakramentu postawa wielu młodych: muszę 

Ksiądz biskup Grzegorz Balcerek będzie bierzmował naszą młodzież. 
Prosimy o modlitwę

nocześnie czekać aż się to wszystko skończy. Odnoszę jed-
nak wrażenie, że wielu młodych na nowo zachwyca się głę-
bią Ewangelii. Stąd próbujemy dać szansę na rozkochanie 
się w Jezusie i Kościele zapraszając młodych na różnego 
typu spotkania. 

Tu zwracam się z prośbą o modlitwę za młodzież (a cza-
sami i wyrzeczenie) do wszystkich świadomych wagi bycia 
ochrzczonymi. Widzę jak wielu młodych pragnie żyć Ewan-
gelią, ale jednocześnie zauważam, że krzyk grzechu utrud-
nia sporej grupie osób totalnie zawierzyć się Chrystuso-
wi. Lękam się o to, że szatan będzie starał się efekciarsko 
pociągnąć ich za sobą. Ufam jednak, że wielu zechce – na 
zawsze – oddać swoje życie Jezusowi: bez reszty. 

ks. Daniel Wachowiak
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Być dojrzałym chrześcijaninem iść do kościoła  zmieni się na: chcę. Ukazujemy, że można 
przecież normalnie uczyć się, studiować, pracować, a przy 
tym – wzrastać w Chrystusie. 

Na cotygodniowych spotkaniach czytamy, oglądamy 
filmy, rysujemy, gramy, śpiewamy, ale przede wszystkim 
– rozmawiamy. Staramy się nie powielać lekcji religii, ale 
mówić o tych problemach duchowych i moralnych, które 
młodzież najbardziej nurtują. 

Bardzo proszę o modlitwę za wszystkich młodych, by 
świadomie przyjęli dary Ducha Świętego i by umocniły ich 
w stawaniu się dojrzałymi chrześcijanami.

Agnieszka Misiewicz
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 

Zawarli związek małżeński

Msze Święte za parafian

29.11 – godz. 15:00; 6.12 – godz. 21:00; 13.12 – godz. 15:00; 
20.12 – godz. 12:15; 24.12 – godz. 22:00 i godz. 24:00; 27.12 

– godz. 11:00; 1.1 – godz. 9:30; 6.1 – godz. 18:30; 10.1 – godz. 
12:15; 17.1 – niedziela jubileuszy małżeńskich; 24.1 – godz. 

9:30; 31.1 – godz. 12:15

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 (red. na czel ny), Małgorzata Wołyńska. Adres 

redakcji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biu ro Pa ra fi al ne, www.pa-

rafi a–maryi–kro lo wej.po znan.pl Druk: Edica S.A. Nakład: 3000. 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. Redaktorzy pisma należą do Ogólnopol-

skiego Stowarzyszenia Prasy Katolickiej.

•   W światową niedzielę misyjną (18.10) składka ze wszystkich 
Mszy św. przeznaczona była na papieskie dzieła misyjne.

•   Rodzice dzieci klas drugich – pierwszokomunijnych mieli spo-
tkanie katechetyczne (20.10). Dzieci te uczestniczyły w spe-
cjalnej Mszy św., podczas której poświęcono im książeczki 
do nabożeństwa (24.10).

•   W uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego 
(25.10) po Mszy św. o 12:15, którą sprawował ksiądz infułat 
Marian Fąka, wokół kościoła przeszła uroczysta procesja eu-
charystyczna. Dzieci kończące pierwszy rok życia otrzymały 
w tym dniu specjalne błogosławieństwo, o 19:15 Michał Wa-
chowiak wykonał koncert muzyki organowej.

•   Dorota Cepel, farmaceutka, w Klubie Seniora przedstawiła te-
mat „Czy zioła są lekarstwem?” (22.10), psycholog Katarzyna 
Przybylska wygłosiła pogadankę pt. „Czy starość może być 
piękna?” (4.11), seniorzy zapoznali się z książką Antonio Soc-
ci „Tajemnice Jana Pawła II” (28.10) oraz wysłuchali patrio-
tycznego koncertu młodzieży z gimnazjum nr 42 (11.11).

•   Gośćmi Koła Misyjnego byli nasi wikariusze – ks. Daniel 
i ks. Marek, który opowiedział o swojej drodze kapłańskiej 
(22.10).

•   W listopadzie, zwłaszcza w Dzień Zaduszny (2.11) modlili-
śmy się za zmarłych; codziennie o 18:00 odmawiano róża-
niec za dusze osób poleconych w wymieniankach.

•   Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński (3.11).
•   Msza św. o 12:00 w Święto Niepodległości (11.11) sprawo-

wana była w intencji ojczyzny. Składkę z tego dnia przezna-
czono na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

•   W kolejnych tygodniach odbywały się spotkania grup dusz-
pasterskich – modlitewnej ze śpiewami z Taizé, grupy ducho-
wego wzrostu oraz kręgu biblijnego dla maturzystów i stu-
dentów.

•   Ks. Bogdan Drozd, kapłan ze wspólnoty grekokatolickiej za-
mieszkał w naszym domu parafialnym.

•   Proboszcz parafii w Bolechowie, ks. Remigiusz Kobusiński, 
głosił kazania podczas niedzielnych Mszy św. (15.11), po 
Mszach św. zbierał ofiary na budowę kościoła w Bolecho-
wie.

16 października      Wiesław Narożny, ul. Sikorskiego 20
                               Danuta Palacz, ul. Sikorskiego 20
24 października      Krzysztof Skrzypczak, ul. Sikorskiego 34
                               Anna Knaur-Skrzypczak, ul. Sikorskiego 34
31 października      Krzysztof Biniek, ul. Zdobywców Monte 

Cassino 36
                               Faustyna Goc, ul. Robocza 17b

13 października    Bogna Wierzbanowska-Uske, l. 80,  
ul. Wierzbięcice 34

16 października    Wiktor Woźniczka, l. 63, ul. Wierzbięcice 39

17 października    Tadeusz Sudoł, l. 62, ul. Sikorskiego 33
18 października    Leokadia Loszyńska, l. 96,  

ul. Poplińskich 5a
18 października    Halina Tomczak, l. 84, ul. Przemysłowa 31
1 listopada            Anna Książkiewicz, l. 59, ul. Sikorskiego 36
4 listopada            Halina Wandelt, l. 85, ul. Sikorskiego 12a
5 listopada            Danuta Wacławek, l. 57,  

ul. Przemysłowa 51
6 listopada            Ryszard Ratajczak, l. 68, ul. Czajcza 1c
11 listopada          Janusz Maik, l. 56, ul. Dolina 1

Caritas Parafi alna 
organizuje w niedzielę 20.12 

od 8:00 do 16:00
zbiórkę żywności, słodyczy i środków 
czystości dla najuboższych parafi an

14 listopada Jan Antoni Majchrzak, ul. Sikorskiego 13 
       Maja Maria Skitek, ul. Robocza 21 a
22 listopada Barbara Anna Komasa, ul. Żupańskiego 21

Niedziela jubileuszy małżeńskich
17 stycznia

Zapraszamy do modlitwy za małżeństwa i ro-
dziny wszystkich, których Bóg do takiego życia 

powołał, ale szczególnie tych, którzy zawar-
li sakramentalny związek małżeński w latach: 
2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980, 1975, 

1970, 1965, 1960…
Zaproszenia roześlemy do domów parafian!

ZAPRASZAMY NA RORATY!
Godzinki ku czci 

Najświętszej Maryi Panny – 5:55
Msza Święta roratnia – 6:15
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Msza Święta trydencka w naszym kościele (8.11)
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Msza Święta trydencka
Na prośbę niemałej grupy parafian i ze swego najgłębszego 
przekonania, za zgodą księdza arcybiskupa Stanisława Gą-

deckiego, w drugie niedziele miesiąca i niektóre dni po-
wszednie, odprawiamy w naszym kościele Msze Święte 
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jest to forma 
liturgii w jakiej była sprawowana Najświętsza Ofiara do 

końca lat sześćdziesiątych, do wprowa-
dzenia mszału papieża Pawła VI, tzw. 
Msza Święta trydencka. Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI przed dwoma laty 
zezwolił na powszechne jej odpra-
wianie. Nie jest to ani lepsza, ani gor-
sza Msza Święta. Jest jednak ta litur-
gia wielkim skarbem duchowym Ko-
ścioła i dobrze, że możemy z tego do-
bra korzystać. Wszystkie modlitwy we 
Mszy Świętej trydenckiej (z wyjątkiem 
czytań i kazania) są odmawiane w języ-
ku łacińskim, podkreśla to jedność Ko-
ścioła i głębię, sacrum tajemnic wiary. 
Kapłan nie jest zwrócony ku wiernym, 
ale ku Panu Bogu. W następnych nu-
merach Maryjnej Wspólnoty napisze-
my więcej o pięknie tej liturgii. 

ks. prob. Marcin Węcławski    

Roraty

Procesja na rozpoczęcie rorat w naszym kościele

Światło w ciemności świeci… to Ma-
ryja Matka Boża niesie ku nam Chry-
stusa, Światłość świata. Te słowa najle-
piej charakteryzują adwentową Mszę 
Świętą o Najświętszej Maryi Pannie 
zwaną roratami – od łacińskich słów 
śpiewu na wejście: Rorate coeli – Nie-
biosa spuśćcie nam Sprawiedliwego. 
Tradycja nakazuje tę Mszę Świętą od-
prawiać wcześnie rano, o wschodzie 
jutrzenki, gwiazdy zarannej – symbo-
lu Najświętszej Maryi Panny. W na-
szym kościele od 5:55 śpiewamy Go-
dzinki, a o 6:15 odprawiamy roraty. Ta 
święta liturgia ma charakter pełnego 
tęsknoty czuwania. Rozpoczynamy ją 
w ciemnościach rozświetlanych zapa-
lonymi świecami.
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O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, oto przystępujemy 
do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie, racz 
zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów 
do świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, któ-
rych od wieków do swojej świętej służby wybrałeś, głosu Twe-
go chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali.  

Strzeż ich od niebezpieczeństwa świata, udziel im 
ducha swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa ob-
darzeni, słowem i przykładem nauczali postępować dro-
gą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego 
połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wie-
ków. Amen.

Modlitwa za kapłanów św. papieża Piusa X

(red.)


