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Katecheza dla dorosłych jest wielkim zadaniem na Rok Wiary. 
Spotkanie ze świeckim katechistą dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej 

 

Drodzy Parafianie!
11 października w wymiarze Kościoła Powszechnego, 12 października w wymiarze 
naszej archidiecezji, a 14 października w naszej parafii zaczął się Rok Wiary. Chcemy 
gorliwie włączyć się w tę kolejną ważną inicjatywę Ojca Świętego Benedykta XVI. W naj-
bliższych miesiącach będziemy w naszej parafii głosili katechezy o wierze, zwłaszcza dla 
dorosłych. Między innymi wierze będą poświęcone rozważania w czasie adwentowych 
rorat, wiara będzie tematem rekolekcji adwentowych dla studentów. Książeczka kolędo-
wa będzie nosiła tytuł: Wierzę, Panie! Módlmy się o łaskę żywej wiary dla nas i dla tych, 
którzy od wiary Kościoła odeszli. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Parafian!

Ksiądz Proboszcz 

Wczesna I Komunia Święta

W naszej parafii rozpoczynamy nowy sposób przy-
gotowywania dzieci do pełni życia chrześcijańskiego

W roku 2013 nie będzie w naszej archidiecezji I Komunii 
Świętej – to skutek reformy szkolnej. Dzieci wcześniej idą 
do szkoły, dlatego biskupi przenieśli I Komunię Świętą 
do trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Za zgodą ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w na-
szej parafii rozszerzyliśmy praktykę wczesnej I Komunii 

Świętej na dzieci klas drugich – oczywiście tylko te, 
których rodzice o to prosili. Z rocznika, w którym jest 
około 68 dzieci 30 rodziców podjęło wielkie i ważne zo-
bowiązanie. Sami przygotują swoje dzieci do sakramentu 
pokuty i przyjęcia Eucharystii. Ani szkoła, ani parafia 
nie zorganizuje dla dzieci żadnej katechezy (w szkole 
dzieci katechezę przedkomunijną będą miały za rok). 

Parafia organizuje dla rodziców tych dzieci dwa 
cykle katechez: 6 spotkań katechetycznych z Księdzem 
Proboszczem i 8 katechez (raz w miesiącu) w małej gru-
pie prowadzonych przez świeckich katechistów naszej 
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WYCHOWANIE
 parafii. Rodzice obok katechezy otrzymują materiał do 

miesięcznej pracy z dziećmi. 
Ksiądz Proboszcz z każdym dzieckiem odbędzie trzy 

rozmowy w obecności rodziców – przy zapisie dziecka 
(już się odbyły), przed pierwszą spowiedzią i przed 
uroczystością I Komunii Świętej. Nie będzie to egzamin 
dla dzieci, ale raczej dla rodziców.   

Owoce tego duszpasterskiego pomysłu poznamy 
w jakiejś części w maju, więcej po latach, do końca 
w wieczności. Czego oczekujemy? Dużo większego za-

angażowania rodziców w religijne wychowanie dziecka, 
a przez to ożywienia ich wiary. Wzmocnienia autorytetu 
rodziców, jedności ich życia z głoszonymi zasadami. Jeste-
śmy przekonani, że dziecko najlepiej mogą katechizować 
rodzice, lepiej niż najlepsze katechetki i najlepsi księża. 
Najwięcej liczymy na to, że dzieci pociągnięte przykładem 
rodziców przez całe życie zachowają żywą wiarę i miłość 
do Pana Jezusa. 

ks. prob. Marcin Węcławski

Najważniejsza rzecz  
po nauce chodzenia

Dokończenie artykułu z poprzedniego numeru 
Maryjnej Wspólnoty

Cała nauka, całe wprowadzenie w życie chrześcijańskie 
mogą zawieść, jeżeli wychowując nie położymy tego 
fundamentu, jakim jest wdrożenie dziecka do panowa-
nia nad sobą.

Są trzy decydujące okresy w życiu człowieka, lata, 
które decydują o jego wewnętrznym ukształtowaniu. Są 
nimi:
1. Wczesne dzieciństwo do 5., 6. roku życia; w tym 
czasie utrwalają się w psychice dziecka zasadnicze 
normy postępowania.
2. Okres dojrzewania, który decyduje o ukształtowa-
niu się osobowości.
3. Wiek około 20. roku życia, w którym człowiek two-
rzy sobie swój światopogląd.

Wynika stąd, że wychowanie do panowania nad 
sobą zaczyna się już w najwcześniejszym dzieciństwie. 
Już małemu dziecku, które zaczyna chodzić, wpaja się 
pewne normy przestrzenne: tu można chodzić, ale tam 
nie. To jest dobre, a to złe i tego matka zabrania. W ten 
sposób dziecko uczy się kwalifikować czyny i rzeczy. 
Uczy się nakładać sobie hamulce. A przy tym udziałem 
dziecka staje się niczym nie zastąpione przeżycie: Mój 
ojciec i moja matka, którzy mnie kochają i są dla mnie 
dobrzy, zakazują mi stanowczo tego czy tamtego. Je-
żeli nakazom i zakazom zabraknie miłości, obudzi się 
w dziecku poczucie krzywdy, a czasem wręcz uczucie 
mściwości. Jeśli taki człowiek zdobędzie w przyszłości 
jakąkolwiek władzę, da to odczuć innym w dotkliwy 
sposób. 

Właściwe pojęcie porządku, wyrobione w dziec-
ku przez rodzicielską miłość, nauczy je trudnej sztuki 
równowagi między korzystaniem z darów życia, a nie-
odzowną koniecznością wyrzeczenia. Rodzicielska kon-
sekwencja w zachowaniu zakazów obudzi w dzieciach 
świadomość istnienia wyższego porządku, któremu 
musi się poddać każdy z nas.

Podstawą wychowania do panowania nad sobą jest 
wychowanie do posłuszeństwa. Prawdziwe posłuszeń-
stwo to – można powiedzieć – opanowanie siebie we 
dwoje. Myślimy tu o takim posłuszeństwie, jakiego wy-
magają rodzice, którzy nie rozkazują samowolnie, ale 
posłuszni woli Bożej, porządkowi ustalonemu przez 
Stwórcę. Takim rodzicom łatwo jest wpoić dzieciom 
to podstawowe przekonanie, że życie nie jest używa-
niem, lecz służbą. Wystarczającym motywem posłu-
szeństwa w pierwszych latach życia dziecka jest wola 
rodziców. Warto już w tym okresie wytłumaczyć niekie-
dy dziecku sens jakiegoś rozporządzenia.

Więcej od pojedynczych pouczeń i posunięć wycho-
wawczych znaczy atmosfera, którą dziecko widzi wokół 
siebie, obraz świata, który wchłania w siebie w rodzin-
nym domu. Wszelki nieporządek wyciska trwałe ślady 
na psychice dziecka. W rodzinie dbającej o kulturę cała 
atmosfera skłania do utrzymania porządku na zewnątrz 
i wewnątrz. Już same słowa „proszę” i „dziękuję” pod-
noszą ze sfery odruchów na wyższy poziom. Ostatecz-
nie określenie „człowiek dobrze wychowany” oznacza 
kogoś, kto niższe sfery swej osobowości podporządko-
wał wyższym nakazom. Przy czym dla chrześcijanina 
zasadniczym motywem będzie tu miłość bliźniego, 
która „dobrych nie narusza obyczajów” (1 Kor. 13,5). 
Uświadomienie sobie znaczenia właściwej atmosfery 
i stylu życia w rodzinie jest bardzo ważne. Zbyt często 
jesteśmy skłonni sądzić, że można wychowywać tylko 
przez poszczególne nakazy, zakazy i pouczenia. 

Rodzice katoliccy nie zapomną nigdy o motywie re-
ligijnym w wychowaniu. Ma on decydującą rolę. Osta-
tecznie nie chodzi nam o to, by nasze dzieci umiały się 
opanować, ale o to, aby zbawiły swoje dusze. Pano-
wanie nad sobą jest drogą do tego najwyższego celu. 
Ofiara, pokuta, wynagrodzenie wynikające z miłości – 
to pojęcia najbardziej przeciwstawne chciwemu zaspo-
kajaniu popędów. Ale to pojęcia właśnie religijne! 

Niech jak najwcześniej dziecko uczy się zrobić coś, 
czy wyrzec się czegoś z miłości do Jezusa. Idąc za tą czę-
sto ponawianą zachętą dzieci uczą się tego spontanicz-
nego, radosnego, ukrytego opanowania siebie, które 
głębiej przemienia człowieka niż najbardziej wymyślny 
trening woli. 

Klemens Tilmann
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KATECHEZA DOROSŁYCH

Katecheza dla rodziców 
W spotkaniach katechetycznych organizowanych 
w tygodniu wychowania wzięli udział  rodzice 260 
dzieci (w wielu wypadkach byli ojciec i matka) 

Kolejny wrzesień przyniósł nam koniec wakacji 
i początek nowego roku szkolnego. Czas wielu rodziców 
i dzieci został zdominowany przez podręczniki, zeszyty, 
piórniki i inne szkolne sprawy. W tym wszystkim nie 
zapominamy wszakże o początku roku duszpasterskiego 
– na początku miesiąca odbyły się coroczne spotkania 
katechetyczne dla rodziców dzieci naszej parafii. 

Brałam udział w spotkaniu dla rodziców dzieci 
od klas 3. do 6., które było we wtorek 11 września. 
Wprowadzeniem do katechezy wygłoszonej przez Księdza 
Proboszcza był fragment Ewangelii o uzdrowieniu córki 
Kananejki. Podkreślona została jej troska o dziecko 
oraz niezachwiana wiara. To dzięki wierze Kananejki 
Jezus uzdrawia jej córkę. Wspomniana została także św. 
Monika, która przez 18 lat modliła się o nawrócenie 
swojego syna – św. Augustyna. Jak wielką ma moc 
modlitwa świadczy historia jego życia. Także i dziś 
bardzo potrzebna jest modlitwa – szczególnie rodziców 
za dzieci, wyrażająca przecież ich troskę i miłość.

Drugą część spotkania poprowadziła nasza parafianka 
Bogna Białecka, psycholog i mama czwórki dzieci. 
Tematem był spokój w rodzicach jako podstawa dobrego 
wychowania. Poruszona została kwestia biernej agresji. 
Postawa ta polega na wyprowadzaniu z równowagi 
drugiej osoby, przy równoczesnym zachowaniu 
teoretycznego spokoju. Jest to zjawisko często spotykane, 
a kształtujące się już wśród dzieci. Przedstawione zostały 
przyczyny takiego zachowania, czym się ono przejawia, 
jak sobie z nim radzić i jak temu przeciwdziałać. 

Bardzo ważną sprawą jest, by w dzieciach kształtowała 
się przyjaźń z Chrystusem. Rodzice mają na to duży 
wpływ poprzez pilnowanie codziennej modlitwy, 
udziału w niedzielnej Mszy Świętej i spowiedzi dziecka 
czy zachęcanie do włączenia się w działalność grup 
kościelnych. Jednak do rozwoju wiary dziecka potrzebny 
jest także wzrost wiary rodziców. 

Co myślą o spotkaniach rodzice? Większość tych, 
którzy uczestniczą co roku w spotkaniach katechetycznych 
uważa je za ważne i przydatne. Możemy usłyszeć 
od fachowców jak sobie radzić ze sprawami związanymi 
z wychowaniem, z którymi spotykamy się na co dzień – 
mówi ojciec dwóch nastolatek. Jedna z matek zauważa, 
że tematy są bardzo aktualne, a w kontekście ostatniego 
dodaje: Jest to problem, który znam z zachowania 
mojej córki, a którego do tej pory nie umiałam nazwać. 
Rozmowa z innymi matkami to potwierdza – Słysząc o tej 
postawie mam przed oczami moje dzieci – podsumowuje 
jedna z nich.

Ci, którzy przyszli na tę katechezę wiele skorzystali! 
Anna Stępniak

Świetlica parafialna wychowuje przez naukę

zabawę

i modlitwę
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Ks. Adam 
Pawłowski

Wywiad z naszym nowym wika-
riuszem, jaki przeprowadził sam 
z sobą

Jak to się stało, że przyjął ksiądz 
święcenia kapłańskie?
Nigdy nie myślałem, że zostanę księ-
dzem, jednak w III klasie liceum, 
gdy byłem mocno zaangażowany we 
wspólnotę w parafii, na jednych z re-
kolekcji Bóg wezwał mnie: „Adamie, 
pójdź za Mną! Pójdź za Mną w ka-
płaństwo!”. Odpowiedziałem Panu 
Bogu ,,Nie’’ i opierałem się przez 
najbliższą godzinę, płacząc i tłu-
macząc Bogu, że ja się do tego nie 
nadaję. Mówiłem, że nie będę po-
trafił głosić kazań, spowiadać, że je-
stem bardzo nieśmiały, zamknięty 
w sobie, że chcę iść na studia, mieć 
żonę, dzieci… i że wcale nie muszę 
być księdzem, by wiele robić dla 
Niego. Jednak Bóg wiedział lepiej 
ode mnie. Chyba gdzieś głęboko 
to przeczuwałem i dlatego w końcu 
powiedziałem Bogu: „TAK”. Później 
On sam potwierdzał tę decyzję, gdy 
się modliłem, gdy chodziłem do ko-
ścioła, czytałem Pismo Święte czy 
pomagałem innym. To był dobry 
wybór – Boży wybór…
Jak na tę decyzję zareagowali 
księdza rodzice i otoczenie?

Moi rodzice byli zaskoczeni, bo 
inaczej sobie wyobrażali moją przy-
szłość, ale później zaakceptowali 
mój wybór i są ze mnie dumni. 
Moja klasa nie zdziwiła się, ponie-
waż znała moje poglądy i liczne za-
angażowania, znajomi i przyjaciele 
ucieszyli się.
Czy czas nauki w seminarium był 
czasem wolnym od zwątpień?
W swoim sercu miałem pewność po-
wołania – Boży pokój, ale nie brako-
wało też, szczególnie na I i II roku, 
dylematów i rozterek.
Jaki był temat pracy magister-
skiej kończącej księdza studia 
teologiczne?
Napisałem pracę: „Miejsce kapłana 
w Katolickiej Odnowie Charyzma-
tycznej”, wiedza w niej zgromadzo-
na przydawała mi się, gdy byłem od-
powiedzialny za ten ruch w diecezji.
Czym jest kapłaństwo w życiu 
księdza i co w nim ksiądz ceni 
najbardziej?
Kapłaństwo jest moim życiem, moją 
pasją. Najbardziej cenię w nim gło-
szenie Słowa Bożego przez ewan-
gelizację i formowanie tych, którzy 
wiarę zaniosą innym, spowiadanie, 
celebrowanie Eucharystii, rozmowy 
duchowe, pracę z młodzieżą, dzieć-
mi i wiele, wiele innych rzeczy.
Co jest najtrudniejsze w posłu-
dze kapłańskiej?
Wiele jest rzeczy trudnych. Boli 
mnie serce gdy widzę dramaty lu-
dzi, które często wynikają z braku 
wiary, oddalenia się od Boga, czego 
konsekwencją są grzechy, brak miło-
ści i problemy.
Jak ksiądz się czuje w naszej pa-
rafii?
Czuję się bardzo dobrze. Są tu sym-
patyczni parafianie, księża i dużo 
pracy, co bardzo lubię.
W których parafiach pracował 
ksiądz dotychczas?
Jako diakon przez rok byłem na os. 
Piastowskim w parafii Nawrócenia 
św. Pawła, później po święceniach 
kapłańskich przez dwa lata praco-
wałem w kościańskiej farze pw. 
Wniebowzięcia NMP. Przez kolejne 
pięć lat posługiwałem w parafii p.w. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Po-
znaniu, rok w parafii św. Jana Bosko 

ks. Adam Pawłowski
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w Luboniu i dwa lata w parafii św. 
Wojciecha w Kruszewie.
Czy jakiś święty jest szczególnie 
ważny w życiu księdza?
Wielu świętych otaczam szczególną 
czcią, ale najbliższa mojemu sercu 
jest karmelitanka św. Teresa od Je-
zusa, ona chyba najlepiej rozumie 
moje skomplikowane wnętrze. Waż-
ny jest dla mnie także bł. Karol de 
Foucauld – pustelnik i misjonarz 
jednocześnie, a także św. Jan Bosko, 
pasjonat ewangelizacji młodzieży 
na wszelkie możliwe sposoby.
Czym poza pracą w parafii ksiądz 
się zajmuje?
Robiłem doktorat na UAM z teologii 
pastoralnej, ale jeszcze nie skończy-
łem, więc czeka mnie dokończenie 
tego dzieła… W dzień wolny opie-
kuję się wspólnotą ewangelizacyjną 
św. Jacka, Diakonią Misyjną Ruchu 
Światło-Życie, ewangelizacją przez 
filmiki na youtube.
Jak ksiądz odpoczywa?
Mój dzień wolny to wtorek. W tym 
czasie lubię odwiedzać moją rodzi-
nę, przyjaciół, znajomych, wyspać 
się, biegać, więcej pomodlić i coś 
ciekawego przeczytać.

14.10 ks. Adam przebiegł w sutannie 
Poznański Maraton – 42 km.
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Jak rozmawiać z ateistą
W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej prze-
kazów, które (roszcząc sobie pretensje do „neutralno-
ści” i „racjonalności”) są tak naprawdę prymitywnym 
obrażaniem chrześcijan. Nie mówię tu nawet o bill-
boardowej akcji: nie kradnę, nie zabijam, nie wierzę, 
zrównującej wiarę w Boga z popełnianiem zbrodni. 
Mam na myśli tysiące słownych dowcipów i obraz-
ków wyśmiewających osoby wierzące, czy bluźniących 
przeciw Bogu i Matce Bożej.

Często nie wiemy jak zareagować. Nie chcemy pro-
wadzić dyskusji na poziomie bluzgów. Istnieje powie-
dzenie: nie dyskutuj z głupcem, bo wpierw ściągnie cię 
do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.

Co możemy zrobić?
Warto pamiętać, że istnieje niewielu prawdziwych 
ateistów, czy agnostyków, czyli osób, które na drodze 
czysto rozumowej doszły do wniosku, że z braku dowo-
dów na istnienie Boga, nie wierzą w Niego. Takich lu-
dzi o tyle łatwo poznać, że nie mając do Boga i Kościoła 
stosunku emocjonalnego potrafią docenić doniosłą rolę 
chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolicyzmu, w budowie 
cywilizacji zachodniej. Widzą logikę i spójność naucza-
nia moralnego Kościoła. Po prostu nie wierzą. Jest ich 
garstka. 

Reszta to grupa określona dość trafnie przez kogoś 
mianem ksero-antykleruchów. Są to osoby, które w 
pewnym momencie życia obraziły się na Kościół (mogą 
się tu znaleźć też osoby autentycznie skrzywdzone np. 
przez osobę duchowną) i starają się walczyć z Kościo-
łem za pomocą bezrefleksyjnie powielanych argumen-

tów wyczytanych w „Nie” czy znalezionych w interne-
cie.

Zawsze można zareagować prostym: Nie życzę so-
bie takich tekstów w mojej obecności, obrażasz spra-
wy dla mnie ważne, uszanuj to. Jeżeli spotykamy takie 
osoby na co dzień i są kimś dla nas ważnym, można 
spróbować poprowadzić rozmowę tak, by dotrzeć do 
prawdziwych przyczyn takiej postawy: Widzę, że jesteś 
zły na Kościół, co takiego się stało, co wzbudziło twój 
gniew? Musimy być jednak gotowi realnie takiej osobie 
pomóc, jeśli się przed nami otworzy.

Kilka najgłupszych argumentów
Dość często spotykanym argumentem jest coś w stylu: 
Dzieci w Afryce głodują, a kościoły są pełne drogocen-
nych ozdób.  Zwykle wystarczy zadać pytanie: A co ty 
zrobiłeś dla głodujących dzieci w Afryce?, by okazało 
się, że dobroczynność rozmówcy ogranicza się do co-
rocznego nabycia za kilka złotych czerwonego serdusz-
ka WOŚP. Warto  też rozmówcę zachęcić do zapozna-
nia się z działalnością Caritas, jednej z nielicznych orga-
nizacji, które rzeczywiście pomagają krajom trzeciego 
świata. Pomoc organizacji niekatolickich często opiera 
się na zasadzie: Walczyć z biedą, likwidując biednych 
– oferują zatem zamiast żywności, leczenia, edukacji – 
prezerwatywy, aborcję i broń.

Bardzo częstym źródłem inspiracji dla samozwań-
czych ateistów są prawdziwe lub zmyślone cytaty ze 
znanych osób świata nauki. Są one obrazowe, emocjo-
nalne, a jednocześnie nielogiczne. Przykład: Wszyscy 
jesteśmy ateistami, chrześcijanin nie wierzy w szereg 
bóstw pogańskich, ateista nie wierzy po prostu w jedno 
bóstwo więcej. Do rozpracowania takich argumentów 

wystarczy znajomość lo-
giki. Ateizm to nie kwe-
stia stopnia wiary, nie jest 
terminem relatywnym. 
Analogiczna „logika” na-
kazywałaby wnioskowa-
nie: Wszyscy głodujemy. 
Dzieci w Afryce głodują 
po prostu o 40 kg jedze-
nia miesięcznie  więcej 
niż my. 

Ponieważ brakuje miej- 
sca by rozprawić się z in-
nymi popularnymi pseu-
doargumentami, dlatego 
na zakończenie chciała-
bym zachęcić do czytania 
Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego, dobrych ksią-
żek i prasy katolickiej. 

Bogna Białecka

Pojawia się coraz więcej przekazów obrażających chrześcijan

Źr
ód

ło
: h

ttp
://

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/fe

ar
A

N
D

su
rp

ris
e



6

NASZE  PRZEDSZKOLE
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Anioły w przedszkolu
Niełatwo zrozumieć znaczenie więzi pomiędzy rodzi-
ną a przedszkolem bez uświadomienia sobie nadrzęd-
nej roli i wartości wspólnoty, która tworzy się zarówno 
pomiędzy dziećmi – spotykającymi się każdego dnia 
w przedszkolu, jak również pomiędzy dorosłymi – ro-
dzicami i wychowawcami – dzielącymi się we wzajem-
nym zaufaniu odpowiedzialnością i zadaniami w kształ-
towaniu tak wielu sfer psychiki i duchowości dziecka. 
Ta znacząca więź, tak ważna dla rodziny i dla samych 
dzieci, poszerza nasze doświadczenia w budowaniu au-
tentycznych i konkretnych relacji z innymi ludźmi.  Jest 
to sytuacja dana nam wszystkim – jako dar – i zadana – 
jako wezwanie – do budowania prawdziwej wspólnoty. 

Sądzę, że ujęte w ten sposób refleksje na temat rela-
cji pomiędzy rodziną a przedszkolem dotyczą wyzwań 
stawianych w zasadzie przed każdą wspólnotą. Mam 
jednak poczucie, że taka świadomość jest szczególnie 
obecna w Przedszkolu Aniołów Stróżów i przekłada 
się to w wymierny sposób na podejmowane przez nie 
zadania. W grupach wielowiekowych Biedronek i Kra-
snali dzieci uczą się wzajemnie, maluchy przyglądają 
się starszakom i próbują je naśladować, starsze dzieci 
w naturalny sposób opiekują się młodszymi. Na miarę 
umiejętności i wyrażanych potrzeb stawiane są przed 
dziećmi określone zadania. Moja czteroletnia córka 
z dumą oznajmiła nam, że została wybrana „dyżurną 
od kredek”. Dla małej dziewczynki prosta czynność 
zbierania kredek ze stoliczków stała się ważnym etapem 
w budowaniu jej poczucia odpowiedzialności. Okazuje 

się, że nawet poprzez takie z pozoru drobne powinności 
przedszkole może wspierać rodzinę. 

Wśród dorosłych tworzą się równie ważne więzi i re-
lacje, a wzajemne zaufanie i odpowiedzialność rodziców 
i wychowawców bezpośrednio przekłada się na proces 
wychowywania naszych dzieci. I tak, w stronę mam kie-
rowane są co miesiąc zaproszenia od pani dyrektor Be-
aty Nadolnej do udziału w pogadankach na tematy do-
tyczące rozwoju i wychowania przedszkolaków. Dzień 
skupienia dla rodziców, organizowany na początku 
roku, skłania do pogłębienia duchowej więzi i relacji po-
między rodziną, przedszkolem i Panem Bogiem. Inne, 
ważne zdarzenie obchodziliśmy drugiego października. 
Był to dzień Aniołów Stróżów, święto patronów naszego 
przedszkola. Podczas tej uroczystości odbyło się pasowa-

nie na przedszkolaka 
młodszych dzieci. Ma-
luchy ze średniakami 
i starszakami śpiewały 
piosenki, recytowały 
wierszyki. Dwaj ojco-
wie, grający na instru-
mentach muzycznych, 
przygotowali krótki 
koncert pełen impro-
wizacyjnych nawiązań 
do bajkowych melodii 
i piosenek. Na zakoń-
czenie wspólnie zjedli-
śmy upieczone przez 
mamy ciasto.

Każdy rok szkolny 
niesie wiele nowych 
wyzwań dla dzieci, 
rodziców i wychowaw-
ców, sądzę jednak, 
że łatwiej będzie im 
sprostać w poczuciu 
przynależności do… 
wspólnoty. Głęboko 

przekonują mnie również słowa jednego z chrześcijań-
skich myślicieli: (…) wstępujemy w życie wspólne z in-
nymi chrześcijanami nie jako żądający, lecz dziękują-
cy i przyjmujący. Dziękujemy Bogu, że daje nam bra-
ci, którzy żyją Jego powołaniem, Jego przebaczeniem 
i Jego obietnicą. Dzięki autentycznej więzi, budowanej 
w oparciu o konkretne zadania i relacje, pojawia się 
w naszym przedszkolu sposobność, by uczyć się i na co 
dzień doświadczać tego, czym tak naprawdę jest życie 
wspólne z bliźnimi. Obyśmy zatem w obliczu takiego 
daru i wyzwania zawsze potrafili należeć do grona dzię-
kujących i przyjmujących… 

Mama Ani

Cytowany fragment pochodzi z książki D. Bonhoeffera, 
Życie wspólne, przeł. K. Wójtowicz CR, Warszawa 2001

Uroczystość św. Aniołów Stróżów. Koncert rodziców dla dzieci.  
Grali Tomasz Lisiecki i Marcin Piekut
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Z ostatnich tygodni

•	Zakończono	 remont	dużego	dachu	naszego	kościoła	
(31.08).

•	Caritas	 parafialna	 przeprowadziła	 zbiórkę	 zeszytów	
i przyborów szkolnych, dzięki której udzielono pomo-
cy 100 najuboższym dzieciom z naszej parafii (9.09).

•	Odprawiono	Msze	św.	na	rozpoczęcie	nowego	roku	
szkolnego (9.09).

•	Odbyły	się	coroczne	spotkania	katechetyczne	dla	ro-
dziców dzieci z poszczególnych grup wiekowych (5, 
10, 11, 12.09). 

•	Po	przerwie	wakacyjnej	wznowiły	działalność	grupy	
duszpasterskie działające przy naszej parafii: Klub 
Seniora, Grupa Duchowego Wzrostu, Poradnia mał-
żeńska i rodzinna, wolontariat nauczycielski i Koło 
Misyjne. 

•	Przeprowadzono	zapisy	dzieci	przygotowujących	się	
do przyjęcia wczesnej I Komunii Świętej.

•	Po	wakacyjnej	przerwie	wznowiła	działalność	świe-
tlica środowiskowa dla dzieci (10.09).

•	Klub	 Seniora	 zorganizował	 pielgrzymkę	 do	 Świnic	
Warckich – miejsca chrztu i I Komunii Świętej św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej (12.09).

•	Caritas	 parafialna	 włączyła	 się	 w	 archidiecezjalną	
pielgrzymkę chorych do Gostynia (15.09).

•	Rozpoczęły	się	spotkania	dla	kandydatów	do	bierzmo-
wania z klas I, II i III gimnazjalnych (24 – 27.09).

•	Odbył	 się	 koncert	 muzyki	 organowej	 kompozyto-
rów francuskich w wykonaniu Michała Wachowiaka 
(30.09). 

•	Rozpoczął	się	parafialny	kurs	przedmałżeński	(1.10).
•	We	wspomnienie	Aniołów	Stróżów	swoje	patronalne	

święto obchodziło parafialne przedszkole (2.10).
•	Rozpoczęto	remont	małego	dachu	kościoła	–	nad	pre-

zbiterium i zakrystią (2.10).
•	Przeprowadzono	zbiórki	do	puszek	na	Caritas	Archi-

diecezjalną (15.08 i 7.10), na KUL i Wydział Teolo-
giczny (12.08 i 16.09), na fundusz stypendialny Dzie-
ła Trzeciego Tysiąclecia (14.09). 

•	W	 październiku	 odprawiane	 były	 nabożeństwa	 ró-
żańcowe: o 17:30 – dla dzieci; o 19:00 – dla ogółu 
parafian, w soboty jedno o18:00.

•	Trzynastu	 parafian	 rozpoczęło	 naukę	 w	 Archidiece-
zjalnej Szkole Katechistów (6.10).

•	W	dniu	 skupienia	uczestniczyło	40	 rodziców	dzieci	
z Przedszkola Świętych Aniołów Stróżów (13.10).

•	W	czasie	każdej	Mszy	św.	uroczyście	rozpoczęliśmy	
w naszej parafii Rok Wiary (14.10).

•	100	parafian	pielgrzymowało	do	Kalisza,	sanktuarium	
św. Józefa i na Jasną Górę (20 i 21.10).

Brak możliwości wyświetlenia danych 
zmarłych i ochrzczonych parafian

Następny numer 
Maryjnej Wspólnoty 

będzie rozniesiony do domów Parafian 
w sobotę 1 grudnia 

razem z poświęconymi opłatkami wigilijnymi



8

ŻYCIE NASZEJ PARAFII

Pielgrzymka do 
Świnic Warckich
Środa 12 września była dla naszego 
Klubu Seniora dniem niezwykłym. 
Pod przewodnictwem Księdza Pro-
boszcza udaliśmy się z autokarową 
pielgrzymką do Głogowca – domu 
urodzenia i do Świnic Warckich – 
miejsca chrztu i I Komunii Świętej 
św. Siostry Faustyny. 

Ze szczerym wzruszeniem we-
szliśmy do pięknie odnowionego, 
ale jakże ubogiego domku zbudowa-
nego na początku XX wieku przez 
ojca świętej, domku, w którym 
przez pierwsze 17 lat życia została 
wychowana, modliła się, pracowała 
i bawiła jedna z największych świę-
tych w dziejach Kościoła – Helena 
Kowalska, w zakonie Siostra Fau-
styna. To miejsce tchnie Bożym du-
chem!

Następnie przejechaliśmy do 
Sanktuarium chrztu i I Komunii 
Świętej Apostołki Bożego Miłosier-
dzia. Skromny kościół głęboko po-
ruszył nasze serca i pozwolił odczuć 
obecność Apostołki Bożego Miło-
sierdzia wśród nas. Mszę Świętą 

Nasza pielgrzymka przed domem urodzenia św. Siostry Faustyny 
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w nadzwyczajnej formie rytu rzym-
skiego (trydencka), czyli w formie 
jaką przeżywała św. Faustyna, od-
prawił nasz Ksiądz Proboszcz. 

Następnie wysłuchaliśmy konfe-
rencji s. Marii Magdaleny, przeło-
żonej miejscowego klasztoru Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. Słowa s. 
Marii Magdaleny wypowiedziane 
z wielkim zaangażowaniem przy-
bliżyły nam dzieciństwo, młodość 
i trudną drogę do realizacji powoła-

nia Heleny – później Siostry Fausty-
ny. Koronka do Miłosierdzia Bożego 
była modlitwą kończącą naszą piel-
grzymkę. 

Parafialny Klub Seniora zaprasza 
na spotkania w każdą środę o 10:00. 
Mamy wiele ciekawych wykładów, 
organizujemy wycieczki, raz w mie-
siącu Ksiądz Proboszcz głosi dla 
nas katechezy. Nie ma zapisów ani 
opłat. Warto się spotkać! Zapraszam! 

Krystyna Jóźwiak

Jak piękny ten dach!
Zakończyliśmy remont dachu naszego kościoła. 
Remont przebiegł szczęśliwie, bez wypadków, 
sprzyjała nam pogoda. Prace zostały wykonane 
bardzo solidnie przez firmę Stefana Rzepki z Bu-
cza k. Przemętu. O ile nie dojdzie do jakichś ka-
taklizmów, przez następnych 50 lat nie musimy 
martwić się o dach kościoła. Składam serdeczne 
„Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom. Tym, któ-
rzy złożyli ofiary w czasie kolędy, w czasie składek 
w drugie niedziele miesiąca, przelewem na spe-
cjalne konto bankowe, czy w inny sposób. 

Po rozliczeniu kosztów pozostało do zapłacenia       
168 tys. złotych. Będziemy na ten cel zbierali ofia-
ry w kościele, można je także wpłacać na konto 
bankowe: 30 1020 4027 0000 1302 0970 9249. 
Każda taka wpłata jest podstawą do odliczeń po-
datkowych. Bogu niech będą dzięki! 

ks. prob. Marcin Węcławski
Jakże pięknie prezentuje się dach kościoła!
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