
ISSN 1233–7552

PISMO PARAFIAN KOŚCIOŁA MARYI KRÓLOWEJ w POZNANIU • WRZESIEŃ • NR 3(157)2012

Obowiązek przygotowania dziecka do Komunii Świętej spoczywa na rodzicach,  
a jedynie pomocniczo na proboszczu i katechetach.  

Błogosławieństwo dzieci przed rozpoczęciem uroczystości pierwszokomunijnej 20 maja
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Drodzy Parafianie!
Początek nowego roku szkolnego to czas szczególnej re-
fleksji nad wychowaniem, także religijnym naszych dzieci 
i młodzieży. Można odnieść wrażenie, że w działaniach 
katechetycznych wpadliśmy w pewne przyzwyczajenia, 
które są wygodne, ale sprawiają, że wychowanie staje się 
nieskuteczne. 

Piszę z pewnym uproszczeniem, przejaskrawiając, 
abyśmy lepiej dostrzegli problem. Podzieliliśmy się rola-
mi. Rodzice troszczą się o byt materialny rodziny, o jej 
możliwie dobre funkcjonowanie. Księża i katecheci 
(szkoła) mają się zająć katechezą, to znaczy religijnym 
wychowaniem dzieci i młodzieży. 

Rzeczywiście wiele wysiłku wkładamy w katechezę 
szkolną. Mamy dobrze przygotowanych katechetów, 
świetne programy i podręczniki do katechezy. Wszystko 
to okazuje się jednak bardzo mało skuteczne. Słabnie re-
ligijność dzieci i młodzieży. Presja otaczającego nas świa-

ta, świata  bez Boga, okazuje się silniejsza niż działania 
katechetyczne.  

Co robić? Oczywiście nie chodzi o zaniechanie dzia- 
łań katechetycznych w szkole. Trzeba sobie jednak 
zdać sprawę, że najważniejszymi katechetami, nieza-
stąpionymi katechetami są nie nauczyciele, ale rodzi-
ce. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że obowiązek 
przygotowania dziecka do Komunii Świętej spoczywa 
na rodzicach, a jedynie pomocniczo na proboszczu 
i katechetach. A więc nie księża i katecheci, ale przede 
wszystkim rodzice. Jakie są owoce zaangażowania ro-
dziców w katechezę swoich dzieci? Wiara jest żywa 
wtedy, kiedy jest przekazywana. Jeśli rodzice staną się 
głównymi katechetami dzieci, ich własna wiara będzie 
wzrastać. Ich autorytet moralny wobec dzieci bardzo 
się umocni, a oni sami jednocześnie bardziej odczują, 
że konieczna jest jedność życia. Nie można uczyć dzie-
ci i stawiać im wymagań, nie spełniając samemu tego, 
czego się uczy.  
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WYCHOWANIE

Nasz Arcypasterz abp Stanisław Gądecki jako wiel-
kie zadanie dla całej archidiecezji poznańskiej wyzna-
cza aktualnie katechezę dorosłych, to znaczy katechezę 
rodziców, tak by odpowiednio uformowani stali się do-
brymi katechetami swoich dzieci. Została otwarta Szko-
ła Katechistów. Jej celem jest przygotowanie świeckich, 
którzy mogliby w parafiach podjąć owocnie katechezę 

dorosłych. Także nasza parafia włącza się w to dzieło – 
pisaliśmy o tym w Maryjnej Wspólnocie nr 1/2012. 

Wszystkich proszę o modlitwę, byśmy dobrze zrozu-
mieli wolę Bożą i dokładnie ją wypełnili, byśmy przeka-
zali naszym dzieciom  ż y w ą  w i a r ę .

Pozdrawiam wszystkich Parafian bardzo serdecznie.

Ksiądz Proboszcz     

Najważniejsza rzecz  
po nauce chodzenia

Do podjęcia tego tematu skłania obserwacja naszej mło-
dzieży. Wystarczy zauważyć, jak trudno jest skupić się 
naszym dzieciom, jak są bezradne wobec najdrobniej-
szych podniet z zewnątrz, by zrozumieć, że wychowa-
nie do panowania nad sobą jest dziś potrzebą chwili.

Skąd bierze się wewnętrzne rozprzężenie i słabość 
woli u naszych dzieci? Dzieciom brak wewnętrznej rów-
nowagi dlatego, że w naszych domach brak atmosfery 
spokoju, brak dbałości o kulturę bycia, brak ustalonych 
norm postępowania, które by chwiejnej psychice dziec-
ka dawały oparcie i wytyczały kierunek.

Dziecko jest gwałtownie rozwijającą się, pełną eks-
pansji istotą. Popędy występują w nim z żywiołową siłą. 
Tymczasem dziecka nie wdraża się do uporządkowania 
tych popędów i stawiania im granic. Na tym polega dziś 
zasadniczy błąd wychowawczy wielu rodziców. Dzisiej-
sza generacja ojców i matek nie bardzo zresztą umie 
wychowywać. Co więcej, nie chce wychowywać. Chce 
mieć po prostu spokój. To dla „świętego” spokoju rodzi-
ce spełniają najniedorzeczniejsze zachcianki dzieci.

Dalszym źródłem słabości woli u naszych dzieci jest 
brak motywów, które skłaniałyby je do podjęcia wysił-
ków i wyrzeczeń. Tych motywów dzieciom się nie pod-
suwa, a może i nas samych one nie przekonują?

Rodzice hołdują zgubnej zasadzie wyrażającej się 
w słowach: „Moje dziecko ma mieć w życiu lepiej niż 
ja”. Przy czym to „lepiej” oznacza tylko: przyjemniej 
i wygodniej. Stosując bezmyślnie tę zasadę wychowuje 
się dzieci na istoty nieprzygotowane do życia, na ludzi, 
którzy nigdy nie potrafią być naprawdę szczęśliwi.

Jest faktem, że wielu ludzi, także dzieci, łaknie ra-
dości, bo ma jej rzeczywiście za mało. Człowiek bez 
radości żyć nie może. A więc szuka się jej za wszelką 
cenę i po linii najmniejszego oporu. Przecenia się po-
wszechnie wartości niższego rzędu, zaniedbując radości 
duchowe. Wpływa to na całą postawę dzisiejszego czło-
wieka. Trudno powiedzieć, by starsze pokolenie było tu 
dobrym przykładem dla młodych.

Ogólnie biorąc, brak w naszych rodzinach  formo-
wania charakterów od  w e w n ą t r z: albo narzuca 
się dzieciom przymus, albo puszcza się je beztrosko sa-
mopas. Za mało uczy się wewnętrznej karności, będącej 
wynikiem coraz bardziej świadomego wyboru: szukania 
radości w tym, co dobre i piękne. Ze zdumiewającą na-
iwnością sądzi się, że charakter dziecka rozwija się sam, 
tak jak dziecko rozwija się fizycznie samo, byle tylko 
dać mu jeść i pić. Ale człowiek nie jest tak jak np. roślina 
prostym produktem natury.

Nie ma wielkiej przesady w zdaniu tego wybitnego 
wychowawcy, który powiedział: „Po nauce chodzenia 
najważniejszą rzeczą dla człowieka jest nauczyć się pa-
nować nad sobą”.

Zwykła praca zawodowa – nie mówiąc już o więk-
szych osiągnięciach życiowych – nie jest możliwa bez 
niezliczonych drobnych i większych wyrzeczeń. Szczę-
śliwe życie małżeńskie i rodzinne jest niemożliwe bez 
opanowania swojego „ja”, bez cierpliwości i zrozumie-
nia drugiego człowieka wynikającego z miłości. Pano-
wanie nad sobą jest niezbędnym warunkiem życia god-
nego człowieka i fundamentem życia chrześcijańskiego.

Przy tym nie można jednak zapomnieć, że wychowa-
nie do panowania nad sobą jest tylko  c z ę ś c i ą   wy-
chowania. Nie jest jego ostatecznym celem, jest raczej 
tylko środkiem, który ma doprowadzić do celu. Osta-
tecznie nawet przywódca gangu może być na swój spo-
sób człowiekiem doskonale opanowanym – ale to nie 
jest wzór do naśladowania!

Wreszcie – kto jako wychowawca przeholuje w tej 
dziedzinie, może doczekać się wręcz odwrotnych wy-
ników. Niejeden młody człowiek wciąż zbyt surowo 
traktowany w domu powetuje to sobie w przyszłości, 
puszczając sobie całkowicie cugli.

Mimo tych zastrzeżeń wychowanie do panowania 
nad sobą jest bezwzględnie jednym z głównych zadań 
wychowawcy.

 Klemens Tilmann

Jak to zadanie w praktyce wykonać – o tym szerzej 
w następnym numerze Maryjnej Wspólnoty.
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NASZE DZIECI

Dziecko bez  
kalkulacji

Myślałam już, że nie zabiorę głosu 
w dyskusji na temat: Czy Polaków 
stać na dzieci? Postanowiłam jed-
nak to zrobić, żeby zwrócić uwagę 
na fakt, że zaczynamy od kalkulacji, 
zamiast myśleć o tym, jak wielkim 
darem jest dziecko. Skupiamy się na 
tym, czy nas będzie na to stać, co 
na tym my jako ludzie stracimy, co 
zyskamy. Tymczasem zapominamy, 
że dane jest nam brać udział w wiel-
kim dziele stworzenia nieśmiertelnej 
duszy. Jak powiedział śp. kardynał 
Mindszenty: Najważniejszą osobą 
na świecie jest matka. Nie może ona 
wprawdzie pochwalić się wzniesie-
niem katedry Notre Dame, ale nie 
musi – zbudowała coś o wiele wspa-
nialszego niż katedra – mieszkanie 
dla duszy nieśmiertelnej, maleńkie, 
doskonałe ciało jej dziecka. Nawet 
aniołowie nie otrzymali takiej łaski! 
Czy jest coś wspanialszego niż bycie 
matką? Pozdrawiam i życzę tym ko-
bietom, które Bóg do tego powołuje 
radości bycia mamą.

Katarzyna Siudyla,  
mama Hani, Franka i Marty

Spotkania katechetyczne  
dla rodziców

dzieci przedszkolnych, 
zerówek i klas 1.

poniedziałek 10 września
dzieci klas  3., 4., 5., 6.

wtorek 11 września
młodzieży gimnazjów 

i szkół średnich
środa 12 września

dzieci klas 2.
środa 5 września

Wszystkie spotkania będą 
w kościele o 19:30

Warto przyjść, zapraszamy!

Nauka malowania

Pasja wspólnego rysowania

Wycieczka do Palmiarni
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Parafialne półkolonie
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NASI KSIĘŻA

3

Dnia 20 lipca zasnął w Bogu 

śp. o. Ireneusz Hanzewniak CR
Kochał kapłaństwo, w którym służył Bogu i Kościołowi przez 52 lata. 
Kochał Zgromadzenie Zmartwychwstańców, do którego Chrystus po-
wołał go przed 59 laty. Kochał Wildę i jej mieszkańców – tu się urodził 
i tu wiele lat pracował jako kapłan. W latach 1960 – 62 był wikariuszem 
przy naszym kościele. W latach 1988 – 2000 był proboszczem parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego, a więc do utworzenia naszej parafii w 1993 

roku, pasterzem znacznej jej części. Kapłan żywej wiary i pokory. 
Niech pozostanie w naszych sercach i modlitwie!

 ks. prob. Marcin Węcławski

Decyzją Księdza Arcybiskupa ks. wik. Daniel Wa-
chowiak został przeniesiony do parafii Miłosier-
dzia Bożego w Obornikach Wielkopolskich, a ks. 
wik. Marek Sotek rozpocznie pracę duszpasterską 
w parafii Matki Bożej Różańcowej w Nowym Jor-
ku w USA. Dziękujemy obu księżom za ich posługę 
w naszej wspólnocie. Nowymi wikariuszami zostali 
mianowani ks. Adam Pawłowski i ks. Marcin Ćmil. 
Oto słowa ks. Marcina do naszych Parafian    (red.) 

Drodzy Parafianie Wildeccy!
Bardzo się cieszę, że Ksiądz Arcybiskup skierował mnie 
jako wikariusza do tej pięknej parafii. Ufam, że z pomo-
cą Bożą podołam obowiązkom, które mnie tutaj czekają. 
Na początku naszej wspólnej znajomości pozwolę się po-
krótce przedstawić.

Urodziłem się 18 kwietnia 1984 roku w Poznaniu. 
Pochodzę z Przeźmierowa, w którym mieszkają moi ro-
dzice wraz z moim młodszym bratem. 
Od trzeciej klasy szkoły podstawowej 
aż do wstąpienia do seminarium służy-
łem przy ołtarzu jako ministrant i lek-
tor.

W 2004 roku zdałem maturę w Ze-
spole Szkół Handlowych w Poznaniu 
przy ulicy Śniadeckich. W tym samym 
roku wstąpiłem do Arcybiskupiego Se-
minarium Duchownego w Poznaniu. 
Po święceniach kapłańskich, które 
odbyły się dokładnie w 26. rocznicę 
mojego chrztu – czyli 27 maja 2010 
roku trafiłem na 2 lata do parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Środzie Wielkopol-
skiej, w której zajmowałem się między 
innymi młodzieżą, prowadziłem krąg 
biblijny i zespół dziecięcy „Iskierki”. 
Były to niezwykle ciekawe okresy 
w moim życiu, które na pewno będę 
długo pamiętał i dzięki którym mogę 
wyciągnąć różne wnioski na przyszłość 
w pracy duszpasterskiej. 

Na obrazku prymicyjnym umie-
ściłem słowa Chrystusa pochodzące 
z Ewangelii Janowej (20,21), które 
wypowiedział do apostołów po Zmar-
twychwstaniu: Pokój wam! We frag-
mencie Ewangelii, w którym występu-
ją te słowa, tradycja Kościoła upatruje 
ustanowienie sakramentu pokuty i po-
jednania. Jest to sakrament, którym 
osobiście bardzo się interesuję i jeśli 
można tak powiedzieć – bardzo go 
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lubię – bo wprowadza w serce człowieka Boży po-
kój, świadcząc jednocześnie o wielkiej miłości Boga 
do człowieka. 

Jestem Panu Bogu ogromnie wdzięczny za to, że po-
stawił na mojej drodze życia tylu dobrych ludzi – księży 
i osoby świeckie, dzięki którym życie staje się piękniej-
sze. Moim marzeniem jest powtórzyć kiedyś słowa św. 
Pawła Apostoła z Drugiego Listu do Tymoteusza: Sto-
czyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę ustrze-
głem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, 
który w owym dniu wręczy mi Pan, sprawiedliwy sę-
dzia. A nie tylko mnie, ale również wszystkim, którzy 
umiłowali Jego przyjście (4,7-8).

Chciałbym wszystkich Parafian serdecznie pozdro-
wić i zapewnić o modlitwie. Miło mi będzie się z Wami 
spotkać w codzienności. Sam również proszę o modli-
twę, bym był dobrym i oddanym Bogu i Wam księdzem. 

ks. Marcin Ćmil

Ks. Marcin Ćmil przy ołtarzu
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KAPŁAŃSTWO
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Jakie było wrażenie Księdza, gdy pierwszy raz za-
pukał do drzwi naszej parafii? 
Ks. Radosław Rakowski: Wrażenie było bardzo po-
zytywne. Ksiądz Proboszcz przywitał mnie słowami, 
że modlił się za mnie zanim tutaj przyszedłem. To było 
bardzo budujące, że byłem oczekiwany.  

Od kiedy zaczął Ksiądz myśleć o kapłaństwie jako 
swojej drodze życiowej? 
Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mi właściwie od dzie-
ciństwa. Wtedy mama czytała mi Pismo Święte. Po 
przeczytaniu fragmentu prosiła, abym sam opowiedział 
to, co usłyszałem. W ten sposób treści Pisma Świętego 
jakoś we mnie żyły. Świadomość tego, że Bóg mnie ko-
cha owocowała w moim życiu i doprowadziła do tego, 
że usłyszałem głos Boga.  

Który fragment liturgii święceń kapłańskich prze-
żył Ksiądz najbardziej?
Najbardziej przejmujący jest ten, gdy biskup i kapłani 
nakładają ręce na kandydata do święceń. To jest bardzo 
wymowny gest. Czynili tak apostołowie. Czynią dziś  
księża. Będę czynić i ja. W ten sposób jestem włączony 
w cały łańcuch błogosławieństw pochodzący od Jezusa 
Chrystusa.

Łańcuch błogosławieństw, w którym uczestniczą 
także kapłani pracujący na Rynku.  
Oczywiście! I każdy z nich ma cenne cechy. W Księdzu 
Proboszczu podziwiałem to, że mimo iż 19 lat jest tutaj 
proboszczem, zna wszystkich i doskonale wie jak funk-
cjonuje parafia – nieustannie pyta siebie czy to, co robi 
jest słuszne; czy nie należałoby czegoś zmienić; czy jako 
proboszcz  prowadzi ludzi do Pana Boga.

W ks. Danielu podziwiałem to, że autentycznie żył 
Mszą Świętą dla młodzieży. Poszukiwał takich form pra-
cy duszpasterskiej, które rozwijały wiernych. Pobudzał 
serce i ducha.

Ks. Marek potrafił bardzo refleksyjnie i z dystansem 
spojrzeć na wiele spraw. Gdy prosiłem go o radę – nigdy 
nie pozostawił mnie bez pomocy. 

Ks. Zenon urzekł mnie swoją chęcią poszukiwania. 
Mimo że wiekiem, stażem w kapłaństwie i życiowym 
doświadczeniem przewyższa pozostałych księży z Ryn-
ku – jest księdzem pytającym, szukającym wciąż no-
wych argumentów, myśli, sposobów by jak najowocniej 
służyć wiernym, na przykład w konfesjonale.

Nas, jako parafię swojej praktyki diakońskiej, za-
pamięta Ksiądz dzięki…
…pięknej liturgii! Liturgia tu jest na najwyższym pozio-
mie. Jestem też zachwycony sposobem przygotowania 
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Tym, że angażuje 
się w to nie tylko dzieci, ale i rodziców. Cenna jest ka-
techeza dorosłych, którzy mają swoim dzieciom tłuma-
czyć czym jest wiara. Ksiądz Proboszcz często powta-
rzał, że przygotowanie do sakramentów zależy w 10% 
od księdza, w 10% od katechetki i w 80% od rodziców.

Co zapisał Ksiądz na swoim obrazku prymicyjnym?
Zapisałem tam cytat z Pisma Świętego, a dokładniej sło-
wa, którymi Samuel odpowiedział na Boże wezwanie. 
W dzieciństwie Mama czytała mi tę znaną historię: Bóg 
woła Samuelu! Samuelu! i Samuel Bogu odpowiada. 
Bardzo wzruszyło mnie wtedy, że z Panem Bogiem moż-
na rozmawiać. Uświadomiłem sobie, że Pan Bóg nie jest 
dalekim, groźnym, ale że rozmawiał nawet z tak małym 
chłopcem jak Samuel. Jako dziecko wielokrotnie wsłu-
chiwałem się czy Pan Bóg do mnie też coś powie. I tak 
jak Samuel prosiłem Go: Mów, Panie, bo sługa Twój słu-
cha! Właśnie te słowa zapisałem na prymicyjnym  ob-
razku.

Rozmawiała Katarzyna Deskur

Samuelu! Samuelu!
Ks. Radosław w czasie Mszy prymicyjnej
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Rozważcie potęgę kapłana! Jego mowa kawałek chleba 
przeistacza w Boga! To więcej niż stworzyć świat. 

św. Jan Vianney
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Zasłużony  
odpoczynek

Wspólnota ministrantów przeżywa 
w ciągu roku dwa kulminacyjne 
momenty: najważniejszym z nich 
jest Triduum Paschalne i asysta litur-
giczna w tym szczególnym okresie, 
drugim zaś jest wyjazd letni. 21 lipca 
nasza 22-osobowa ekipa udała się, 
wraz z grupą chłopaków z par. św. 
Maksymiliana w Luboniu, na 8-dnio-
wy wyjazd nad Jezioro Kaliszańskie 
k. Wągrowca. Było to dla nas coś 
nowego pod paroma względami. 
Nie zwiedzaliśmy, nie hasaliśmy 
po górach, tylko się integrowaliśmy 
i odpoczywaliśmy. Po raz pierwszy 
od kilkunastu lat jechaliśmy z inną 
wspólnotą (jej opiekunem jest zna-
ny wszystkim ks. Adrian Urbaniak). 
Był to też nasz pierwszy od dawna 
wyjazd nad jezioro. Nie zabrakło 
pamiętnych Mszy Świętych, róż-
norakich sportów, ogniska i dobrej 
atmosfery. Tradycyjnie dopisała 
nam również pogoda. Bogu niech 
będą dzięki za ten czas! Chciałbym 
tu również podziękować Caritas, 
a także naszemu byłemu opiekuno-
wi ks. Markowi za wsparcie finanso-
we tego przedsięwzięcia.

Wakacje letnie to nie tylko wy-
jazd. Mieliśmy również tzw. wtorko-
we wypady – popularne jednodnio-
we wyjścia: na kręgle, grilla, basen 
czy rower. W Rawiczu odwiedzi-
liśmy naszego kolegę, ks. Łukasza 
Szymańskiego. 

Oprócz wyjazdu i wtorkowych 
wypadów wiceprezes Jędrzej Krauze 
wraz ze mną ukończył w sierpniu  
I stopień kursu ceremoniarza. Starsi 
mieli okazję uczestniczyć w III Fo-
rum Służby Liturgicznej Archidiece-
zji Poznańskiej. 4 sierpnia natomiast 
oficjalnie pożegnaliśmy ks. Marka 
Sotka. Bóg zapłać za 3 lata, które od-
mieniły naszą wspólnotę na lepsze!

Ministrancki rok 
w pigułce

Dwanaście ostatnich miesięcy obfito-
wało w różne wydarzenia w naszej 
wspólnocie. Jesienią – integracyjne 
ognisko na rozpoczęcie, wybory 
radnych do Rady Ministranckiej, 
wizyty u księży, którzy kiedyś byli 
naszymi opiekunami. Zimą – akcja 
sianko, sprzedaż opłatków i świec 
w Adwencie, spotkanie opłatkowe, 
kolęda, 3-dniowy wyjazd w lutym 
do Zaniemyśla (rekolekcyjny – tema-
tyka dot. spowiedzi świętej). Wiosną 
– Archidiecezjalny Dzień Lektora 
(wtedy błogosławieństwo do tej służ-
by otrzymał Maciej Przyborek), asy-
sta liturgiczna przy Księdzu Arcybi-
skupie, sprzedaż palemek, Triduum 
Paschalne, Boże Ciało z oktawą, rajd 
na Dziewiczą Górę. 

17 czerwca przyjęliśmy do na-
szego grona trzech nowych mini-

strantów: Daniela Frąckowiaka, 
Jakuba Górnego i Krzysztofa Jóź-
wiaka. Przez cały rok spotykaliśmy 
się na boisku piłkarskim, a także 
mieliśmy możliwość korzystania 
z własnej siłowni w wieży kościo-
ła. Oprócz tego sprawa niezmiernie 
istotna: formacja i integracja na so-
botnich zbiórkach (młodsi o 9:00, 
seniorzy o 19:30) i często bardzo 
ofiarna służba w ciągu tygodnia. 
Wszystko to jest dowodem na to, 
że bycie ministrantem nie musi być 
nudne. Poza miłą atmosferą i wyda-
rzeniami można też wynieść stąd 
wartości i wzbogacić się duchowo. 
Oby najbliższy rok, już z ks. Marci-
nem, był jeszcze lepszy! 

Zachęcam do wchodzenia na na-
szą stronę: www.mmk-wilda.pl. 
Można tam zajrzeć do galerii i po-
znać najnowsze informacje z życia 
naszej 69-osobowej grupy.

Mateusz Kaptur
prezes ministrantów

NASI MINISTRANCI
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Zapraszamy chłopaków (po I Komunii Świętej), 
którzy chcieliby zostać ministrantami na spotkania  

dla kandydatów w soboty o 10:00 do domu parafialnego 
Pierwsze z nich już 15 września!

Nasi ministranci nad Jeziorem Kaliszańskim, jeszcze z  ks. Markiem
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Remont dachu naszego kościoła
Od 17 lipca trwa remont dachu naszego kościoła. Zostały usunięte sta-
re dachówki – z dużego dachu wywieziono ponad 110 ton gruzu (foto-
grafie 1, 2). Zostały uzupełnione i wyrównane belki nośne konstrukcji 
dachowej. Na nowo zostały zbudowane okna dachowe – poprzednie 
uległy zniszczeniu. Powierzchnia dachu została pokryta folią, która 
zabezpiecza przed wilgocią, a jednocześnie „oddycha” – przepusz-
cza od wewnątrz parę. Na całej powierzchni umieszczono nowe tzw. 
„łaty” – poprzeczne beleczki, do których przykręcone zostały nowe 
dachówki (każda dwoma miedzianymi śrubami – fotografie 3, 4 i 5). 
Prace fachowo i dokładnie wykonuje firma Stefana Rzepki z Bucza. 
Ofiary można wpłacać na konto: 30 1020 4027 0000 1302 0970 
9249. Każda udokumentowana wpłata jest podstawą do odliczeń 
podatkowych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! Z pomocą Bożą 
i ludzką i to dzieło doprowadzimy do szczęśliwego końca!

ks. prob. Marcin Węcławski
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