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O uchodźcach
Jezus Chrystus: Byłem przybyszem i przyjęliście Mnie. 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
Mnie uczyniliście (Mt 25,35 i 40).
Papież Franciszek: Każda parafia, każda wspólnota zakon-
na, każdy klasztor i każde sanktuarium Europy niech ugości 
jedną rodzinę, zaczynając od mojej diecezji rzymskiej.
Ks. abp Stanisław Gądecki: Trzeba żeby każda parafia 
przygotowała miejsce dla tych ludzi, którzy są prześlado-
wani, którzy przyjadą tutaj, oczekując pomocnej ręki i tego 
braterstwa, którego gdzie indziej nie znajdują.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski: Kościół ka-
tolicki w Polsce – w sposób szczególny w Roku Miłosierdzia 

wezwany do świadczenia pomocy innym ludziom – z całą pewnością zrobi dla uchodźców 
wszystko, co w jego mocy, aby ulżyć ich dramatycznej sytuacji.
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Drodzy Parafianie!
Kolejny numer „Maryjnej Wspólnoty” z powodu mojej 
choroby dociera do Waszych rąk z półtoramiesięcznym 
opóźnieniem. 

Życie Kościoła i świata toczy się coraz szybciej. Pojawił 
się problem uchodźców – stąd taka ilustracja na pierwszej 
stronie naszego pisma. Nie możemy pozostać obojętni 
wobec cierpienia naszych bliźnich. Przypowieść Chrystu-
sa o miłosiernym Samarytaninie zaczyna się od pytania 
faryzeusza: Kto jest moim bliźnim? Pan Jezus mówi o na-
padniętym, bezradnym człowieku. Nie zatroszczyli się 
o niego kapłan i lewita – duchowni religii Starego Testa-
mentu. Nie możemy powtórzyć ich błędu. Nie możemy 
być obojętni wobec cierpienia innych i obłudnie pytać: 
a może uchodźcy nie są naszymi bliźnimi? 

Owszem, obowiązuje nas porządek miłości: najpierw 
opieka nad własną rodziną, nad naszymi rodakami, do-
piero później nad tymi, którzy należą do innych narodów. 
Ale nie wolno nam odmówić im pomocy. To trudne we-
zwanie. Jako chrześcijanie nie możemy jednak lękać się 
tego, co jest trudne. Wiemy, że wzywa nas do tego Chry-

stus. A jeśli Chrystus do czegoś wzywa, daje też łaskę, by 
wezwaniu sprostać. Dlatego nie bójmy się otworzyć na-
szych serc i naszych drzwi. Chcemy jako parafia najpierw 
zorganizować możliwość pobytu jednej rodzinie polskiej 
z Ukrainy, z terenów objętych wojną. To ważne przedsię-
wzięcie pilotuje ks. wikariusz Adam Pawłowski.

W tym numerze „Maryjnej Wspólnoty” obok róż-
nych aktualności znajdziemy piękne, pełne mądrości 
opowiadanie napisane przez naszego parafianina Micha-
ła Krupskiego (str. 4 i 5). Zachęcam do jego przeczytania  
i przemyślenia. 

W miesiącu październiku módlmy się za Synod Bi-
skupów odbywający się w Rzymie, poświęcony proble-
mom małżeństw i rodzin. Jednym z delegatów z Polski 
jest nasz ks. arcybiskup Stanisław Gądecki. Zachęcam 
do udziału w nabożeństwach różańcowych od ponie-
działku do piątku o 17:30 i 19:00, w soboty o 17:50. 
Zachęcam do wspólnego różańca w kręgu rodzin czy 
sąsiadów z naszych bloków czy kamienic. 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian. Modlę 
się za Was!

Ksiądz Proboszcz   

Powyżej widnieje logo Roku Miłosierdzia, który zacznie się 8 grudnia. To wezwanie do czynu!
Św. Jan, Apostoł miłości, uczy: Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1J 3,18). 
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NASZA PARAFIA

Cezary Kościelniak, miesz-
kam na terenie wildeckiej pa-
rafii od 11 lat, jestem pracow-
nikiem naukowym UAM. 
Działalność w RP jest dla 
mnie sposobnością zaangażo-
wania się na rzecz Kościoła.

Ewa Schramm, mam 26 
lat, jestem magistrem teolo-
gii, katechetką w Z.S. Gim-
nazjalno-Zawodowych nr 
42 oraz w Przedszkolu nr 
51 w Poznaniu, animatorką 
Ruchu Światło-Życie archi-
diecezji poznańskiej. 

Małgorzata i Paweł Drożdż, jesteśmy małżeństwem 
z czteroletnim stażem i mamy półroczną córeczkę Maję 
Natalię. W parafii oboje posługujemy jako katechiści. 
Należymy również do Domowego Kościoła. Małgosia 
pracuje w księgowości, obecnie przebywa na urlopie 
macierzyńskim. Paweł jest z zawodu informatykiem,  
a z zamiłowania aktorem. 

Jędrzej Krauze, mam 22 
lata i jestem prezesem na-
szych ministrantów. Wice-
przewodniczący Rady Osie-
dla Wilda, zaangażowany 
w wildeckie harcerstwo. 
Studiuję ekonomię. 

Maria Bobrowska, miesz-
kam na Wildzie od urodzenia. 
Z parafią związana jestem 
od początku jej istnienia. Po-
magam w świetlicy parafialnej 
i uczęszczam do Szkoły Kate-
chistów naszej archidiecezji.

Katarzyna Przymuszała,
jestem świeckim kate-
chistą, prowadzę spotka-
nia dla rodziców, którzy 
przygotowują swoje dzie-
ci do I Komunii Świętej. 
Należę z moim mężem 
do Domowego Kościoła.

Karina Wiczarska, z na-
szą parafią jestem związa-
na od najmłodszych lat. 
Posługuję przede wszyst-
kim w duszpasterstwie 
akademickim, w którym 
pełnię funkcję przewodni-
czącej.

Michael Mazurek, jestem 
parafianinem od urodzenia. 
Pełnię posługę katechisty. Za-
wodowo jestem właścicielem 
firmy informatycznej, a pry-
watnie szczęśliwym mężem 
i ojciem trójki dzieci. 

To już czwarta rada duszpasterska naszej parafii. 
Zadaniem Rady jest wspomaganie proboszcza i wi-
kariuszów w owocnym duszpasterzowaniu. Wie-

Marcin Michalak, jestem 
wildzianinem od urodzenia. 
Studiuję automatykę i robo-
tykę na Politechnice Poznań-
skiej. Jestem katechistą oraz 
angażuję się w organizację 
Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie w 2016 r.

rzymy bowiem, że Duch Święty działa także przez 
świeckich. Niech Bóg błogosławi nowej Radzie! 
Oto nowi radni:

Anna Kokot, jestem ma-
gistrem biologii i teologii. 
Pracuję jako katechetka. 
Jestem katechistką i pro-
wadzę ważne dzieło Ca-
ritas – parafialną świetlicę 
dla dzieci z naszej parafii.

Adam Babicz, jestem mę-
żem, ojcem i dziadkiem. 
Z zawodu inżynierem me-
chanikiem. Jestem najstar-
szym ministrantem naszej 
parafii. Chcę służyć Kościo-
łowi i mieszkańcom Wildy.

Nasza nowa Rada Parafialna Duszpasterska
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ŚWIĘCI

Solo Dios Basta!1

15 pażdziernika obchodzimy wspomnienie litur-
giczne św. Teresy z Ávila. W tym roku przypada 
500 lat od jej narodzin. Oto wspomnienie o nie-
zwykłym spotkaniu z tą świętą.

Święta Teresa od Jezusa pochodziła z bogatej, szlachec-
kiej rodziny, mieszkającej w Ávila – mieście położonym 
sto kilometrów od stolicy Hiszpanii. Niesamowita postać 
– w wieku 7 lat postanawia uciec do Afryki, by nawra-
cać tam Maurów – zdołała przekonać do tego także swo-
jego młodszego brata. Plany uniemożliwia jej wuj, któ-
ry zawraca dwójkę misjonarzy do domu. Zawiedziona 
Teresa nie poddaje się i obiera sobie kącik w ogrodzie, 
gdzie modli się na wzór dawnych pokutników. Pięć lat 
później dotyka ją ciężkie doświadczenie – śmierć matki. 
Puka do drzwi klasztoru w wieku dwudziestu lat, mimo 
dużego oporu ze strony ojca. Niestety, ku swojemu 
niezadowoleniu w zakonie spotyka wielkie rozluźnie-
nie – siostry prowadzą życie na wzór światowych pań 
– przyjmują liczne wizyty, rozmawiają o modzie, ba-
wią się. Już wtedy pojawia się w przyszłej świętej myśl 
o reformie zakonu. Śluby zakonne Teresa składa w roku 
1537. Dwa razy z powodu bardzo ciężkiego stanu zdro-
wia musi opuścić klasztor. Raz wraca do życia po czte-
rech dniach letargu, gdy wykopany jest już dla niej grób. 
Swoje uzdrowienie zawdzięcza św. Józefowi, do którego 
modli się codziennie po trzecim uzdrowieniu. Choroby 
nękają ją jednak do końca życia – umacniając jej życie 
duchowe.
Przez dwadzieścia lat żyje jako pobożna zakonnica, ale 
wciąż czuje, że to nie to. Denerwuje ją luz panujący 
w klasztorze. Dzięki swojemu wdziękowi, urokowi i in-
teligencji wciąż ma wokół siebie adoratorów i przyjaciół 
– w klasztorze nie ma klauzury. To wszystko wpływa 
na jej życie duchowe – modli się coraz mniej. Nawra-
ca się pod wpływem lektury „Wyznań” św. Augustyna. 
W czasie modlitwy przed obrazem Jezusa doznaje wizji 
mistycznych, w wyniku których zaczyna działać. Szu-
ka bardziej surowych zasad życia, które będą sprzyjać 
modlitwie i pokucie. Widzi i czuje, że musi w tym celu 
założyć nowy zakon – według odnowionej reguły kar-
melitańskiej. Nie jest łatwo – napotyka opór ze strony 
władz kościelnych i samych zakonnic. Przesłuchuje ją 
inkwizycja. Nie podda się jednak, robi swoje. Zakłada 
także klasztory dla mężczyzn, którzy chcą żyć według 
odnowionej konstytucji – przetrwały one do dziś. Po-
maga jej św. Jan od Krzyża. Łącznie powstaną 33 domy. 
Sama św. Teresa bardzo dużo pisze, szczególnie w ciągu 

1 Sam Bóg wystarcza! – powiedzenie św. Teresy z Avila.

pięciu lat po otwarciu pierwszego klasztoru – jej dzieła 
staną się klasyką literatury mistycznej. Za pontyfikatu 
papieża Pawła VI zostaje pierwszą kobietą ogłoszoną 
doktorem Kościoła.
Na początku sierpnia w Ávila odbył się kongres mło-
dzieży z okazji 500-lecia narodzin św. Teresy. Spotkanie 
zgromadziło sześć tysięcy młodych Hiszpanów, a także 
mniejsze grupy z innych państw – m.in. Australii, Mal-
ty, Irlandii. Obecna była tam również 21-osobowa grupa  
z naszej diecezji – zapraszaliśmy młodych z zagranicy, 
by Dni w Diecezji (tydzień poprzedzający Światowe Dni 
Młodzieży) spędzili właśnie w Poznaniu. Początkowo 
baliśmy się, co kryje się pod nazwą „kongres” – nie-
potrzebnie. Hiszpanie przyjęli nas z entuzjazmem i ra-
dością, przygotowując bogaty plan dnia – konferencje 
dotyczące życia św. Teresy, grupy dzielenia, zwiedzanie 
miejsc z nią związanych, a wieczorem koncerty, przed-
stawienia i wspólne uwielbienia. 

Marcin Michalak

Portret św. Teresy z Ávila – François Gérard 



4

LEGENDA WILDECKA

WIATRAK
LEGENDA WILDECKA

Do pierwszych lat XX wieku na skra-
ju placu rynkowego stał drewniany 
wiatrak (Poznań. Przewodnik po za-
bytkach i historii Janusza Pazdera).

Wiatrak stał na niewielkim 
wzniesieniu; poniżej niego tuliły 
się do siebie dwa drewniane budy-
neczki: dom młynarza oraz stajnia, 
w której mieszkał stateczny gnia-
dosz. Stary był wiatrak, stare były 
chałupki, starzy byli też młynarz 
Walenty, jego żona Marta, koń – 
wszystko było tam stare i trochę 
już zmęczone. Nawet myszy miesz-
kające we młynie robiły wrażenie 
starych; pyszczki i wąsiki miały 
przyprószone siwizną, gdyby jednak 
można było im się przyjrzeć z bliska, 
okazałoby się, że to nie siwizna, ale 
mąka. Dawniej młynarz próbował 
coś z nimi zrobić; a to walczył: prze-
ganiał, straszył, sprowadził kota, 
a to próbował się dogadać: nalewał 
im mleka do miseczek, częstował 
skórkami chleba, żeby nie dobie-
rały mu się do worków z ziarnem 
i z mąką. Myszy były jednak zbyt 
chytre, żeby dać się złapać lub za-
straszyć, i zbyt głupie, żeby przyjąć 
ofertę kompromisu. Młynarz zresz-
tą machnął na to wszystko ręką. Był 
stary i czuł się stary, a do jego sta-
rego młyna zbliżało się nieubłaganie 
wielkie miasto, strasząc go czerwo-
nymi cegłami stawianych coraz bli-
żej kamienic. Coraz mniej miał też 
pracy, gdyż okoliczni gospodarze 
wyprzedawali swoje ziemie, a tam, 
gdzie kiedyś były pola, powstawały 
jakieś fabryczki, warsztaty. Nadcho-
dził koniec podmiejskiej wsi.

To, że młynarz był coraz star-
szy, nie było jeszcze samo w sobie 
takie złe, w końcu wszystkim się 
to przytrafia. Niestety – młynarz 
był też coraz smutniejszy. Czasami, 

kiedy jego żona już spała, siadywał 
na wytartym zydelku, wpatrywał 
się w ciemność za oknem, słuchał 
chrobotania bezczelnych myszy, 
świstu wiatru na dworze i rozmy-
ślał o swoim długim życiu. Było sza-
re i monotonne: kiedy tylko trochę 
podrósł, najpierw pomagał ojcu, 
potem ożenił się i sam prowadził 
młyn. Dźwigał worki, czasem za-
przęgał konia i odwoził je do kogoś. 
Mieli dzieci – córkę i syna. Córka 
wyszła za mąż za jednego z robot-
ników z pobliskich warsztatów, na-
wet nie najgorzej im się powodziło, 
zięć skończył kursy, został pomoc-
nikiem maszynisty, później maszy-
nistą, miał srebrny zegarek i dobre 
serce. Nieraz namawiali rodziców, 
by sprzedali wszystko i przenieśli 
się do nich, zaopiekowali wnuka-
mi. Syn – tu zawsze bolesny grymas 
przelatywał przez zrezygnowaną 
twarz młynarza – udany był chło-
pak, bystry, ale wzięli go na wojnę, 
zginął młodo, szkoda.

Umarła i żona młynarza, po-
czciwa z niej była kobieta. Kiedy 
zabrakło jej serdecznego słowa, 

to życie Walentego stało się jeszcze 
bardziej szare i pochmurne. W koń-
cu sprzedał młyn, dom, stajnię i tę 
odrobinę gruntu wokół. Córka 
i zięć wyszykowali mu czyściutki 
pokoik, dobrze mu tam było, cho-
ciaż brakowało mu tupotu mysich 
nóżek i skrzypienia wiatraka. Nie 
chciał nawet oglądać, jak rozbierają 
starego koźlaka.

– A na co mi tam chodzić – bro-
nił się – co tam dobrego w tym miej-
scu było? Janek stamtąd na wojnę 
poszedł, moja Marta tam umarła, 
całe życie chodziłem tam jak koń 
w kieracie – rozrzewnił się, bo przy-
pomniał sobie, że i Gniadego musiał 
sprzedać. – Nieszczęsne miejsce 
i ja też nieszczęsny, po com się 
narodził i po co żyłem? – żałośnie 
pociągał nosem i z wyrzutem łypał 
okiem na święte obrazy zawieszone 
na ścianach.

Dobiegło końca ziemskie życie 
młynarza. Nie był złym człowie-
kiem, ale też i wiele mu brakowa-
ło, by od razu oglądać Boga twarzą 
w twarz, więc trafił do czyśćca. Za-
żywał tam kąpieli ogniowych, wy-

Tak wyglądał Rynek Wildecki pod koniec XIX wieku
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zbywał się złych myśli i nawyków, 
a doskonalił w dobrym. Z począt-
ku spoglądał z zawiścią na szczę-
śliwców w szkaplerzach karme-
litańskich, których Matka Boska 
nawiedzająca czyściec w soboty 
zabierała ze sobą do nieba. Później, 
kiedy ogień wypalił już w nim za-
zdrość, pragnął tylko móc – jak inni 
– porozmawiać choć chwilę z Naj-
świętszą Panienką.

Aż któregoś razu doczekał się.
– Cóżeś taki ponury, mój Wa-

lenty? – usłyszał pytanie wypowie-
dziane głosem tak słodkim, że naj-
piękniejsze śpiewy Aniołów, które 
czasem dobiegały go z wyżyn nie-
biańskich, nie mogły się z nim rów-
nać.

– To wszystko z żalu, proszę 
Matki Boskiej – westchnął mły-
narz – wszyscy wokół czegoś do-
konali, jak się zasłużyli, to już tak 
godnie, że aż podziw bierze, nawet 
jak nagrzeszyli, to… – tutaj urwał 
zawstydzony Walenty, bo przecież 
w czyśćcu grzechami nie uchodzi 
się chełpić.

– Oj, ty biedny Walku – zmar-
twiła się Pocieszycielka Strapionych 
– siedzisz tu już trochę, niby rozu-
mu nabierasz, a takie niemądre rze-
czy gadasz. Popatrz tylko: dźwigałeś 
worki?

– Ano dźwigałem, ale co 
to za chwała?

– Pomyśl: a Szymon z Cyreny 
dźwigał?

– No, ale przecież Co on dźwigał 
i Komu on pomagał, a ja nikomu.

– To ty nie rozumiesz, że skoroś 
wytrwale na grzbiecie te worki no-
sił, skoroś uczciwie swoją pracę wy-
konywał, to tak jakbyś Mojemu Sy-
nowi pomagał w noszeniu Krzyża?

– Przybytku Ducha Świętego! 
Prawda to?

– Rzetelna prawda. A jak kie-
dyś twoja Marta i dzieci spały, a ty 
się o belkę tak uderzyłeś głową, 
że ci wszystkie gwiazdy w oczach 

stanęły i nie zakląłeś wtedy ani nie 
krzyknąłeś, żeby ich nie pobudzić, 
tylko cierpliwie ból zniosłeś, toś nie-
zgorzej się zasłużył; jak ten, co się 
biczowaniem umartwiał.

– Stolico Mądrości! Prawda to?
– Najprawdziwsza. A pamiętasz, 

jak naszła cię kiedyś stara żebraczka 
i tak długo męczyła, nudziła, aż jej 
dałeś kawałek chleba?

– Pamiętam, miły dla niej nie 
byłem, a chleba dałem, żeby mieć 
spokój.

– Także i to jest ci policzone – 
zaśmiała się cicho Gwiazda Zaran-
na, a od tego Jej śmiechu płomienie 
czyśćca zamieniły się na chwilę 
w orzeźwiającą bryzę, z dołu zaś 
dobiegł głośniejszy niż zwykle ryk 
potępionych. – Pewnie jeszcze się 
nie domyślasz, że to ja byłam tą że-
braczką.

– Wybacz, Królowo Niebieska, 
grubianinowi!

– Już dobrze. Mamy tam w nie-
bie strasznego grzesznika, przez całe 
życie nic dobrego nie zrobił, ale raz 
w złości rzucił w żebraka chlebem, 
bo nic innego nie miał pod ręką. Ten 
jeden dobry uczynek go ocalił. Dłu-
go żałował, pokutował, ale teraz sie-
dzi sobie w Królestwie Niebieskim 
i ma się dobrze.

Długo młynarz Walenty roz-
ważał to wszystko i czy to dzię-
ki tym rozmyślaniom, czy dzięki 
zbawczym płomieniom poweselał 
znacznie. Z natury jednak ciągle się 
czymś martwił, więc rozżalił się nad 
starym, rozebranym na opał wiatra-
kiem i tym kawałkiem ziemi, gdzie 
toczyło się ongiś jego życie docze-
sne.

– Już niedługo będziesz się stąd 
zbierać, rodzice, żona i syn na cie-
bie czekają – zagadnął młynarza 
jego Anioł Stróż – ale ciebie coś jesz-
cze trapi i nie pozwala wejść na nie-
bieskie komnaty.

– Żal mi starego wiatraka, domo-
stwa, jeszcze dziad je stawiał – przy-

znał się Walenty.
– Jak tak, to coś ci pokażę. – 

Anioł Stróż uchylił jakby okienko, 
tak że młynarz mógł zobaczyć swój 
stary kawałek ziemi.

Tam, gdzie na niewielkim wzgó-
rzu stał wiatrak i zabudowania, był 
teraz spory plac, a na nim pięły się 
w górę mury świątyni z solidną wie-
żą.

– A to poznajesz? – uśmiechał 
się Anioł Stróż.

W pracowni kamieniarz obrabiał 
wielki okrągły kamień, nadając mu 
kształt ośmioboku z zagłębieniem 
pośrodku i rzeźbiąc na jego bokach 
liściasty ornament.

– Przecie to kamień młyński 
z mojego wiatraka!

– Nie inaczej. Mieliłeś nim ziar-
no na bielutką mąkę, a teraz twój 
kamień będzie chrzcielnicą, gdzie 
ścierany będzie grzech pierworod-
ny, a dusza ochrzczonego stanie 
się biała jak twoja najlepsza pszen-
na mąką. Widzisz! Ty uświęciłeś 
to miejsce swoją szarą, wytrwałą 
i cierpliwą pracą.

Młynarz Walenty nie mógł się 
nadziwić, ale prawdziwa radość 
ogarnęła go (i już nigdy go nie opu-
ściła), kiedy tam, na ziemi, minę-
ło parę dziesiątek lat (na Tamtym 
Świecie czas płynie zupełnie inaczej 
niż tutaj) i zobaczył, jak w kościele 
stojącym na miejscu jego wiatraka 
odprawiana jest Msza Święta i nie-
policzone zastępy Aniołów zleciały 
się do niego, by adorować swego 
Stwórcę.
– To ci dopiero się porobiło – cieszył 
się młynarz. – Pan Bóg zawsze tak 
wszystko urządzi, żeby z tego wy-
szła chwała dla Niego, a radość dla 
ludzi. I Aniołów – dodał szybko, – 
bo właśnie zauważył, że jego Anioł  
Stróż kiwa na niego, żeby zabrać go 
do nieba.
A w niebie…
Ale to już zupełnie inna historia.

Michał Krupski
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Modlitwa różańcowa to prośba, by Maryja, Matka 
Boża, wzięła w opiekę nasze dzieci. Chcemy je ochronić 
przed złem, a nie możemy być zawsze przy nich. Ale 
Maryja może zawsze je ochraniać. Modlitwa rodziców 
za dzieci to wielka inwestycja w dobro nie tylko moich, 
ale też innych dzieci. Tak wiele łask z nieba przez tę 
modlitwę otrzymują! Nie martwmy się, gdy zdarzy się 
nam niekiedy zapomnieć o tej modlitwie albo nie ma 
możliwości jej podjęcia. Wiemy, że inni będą się za nas 
modlili, a ta świadomość mobilizuje i pociesza!

Może warto też pomyśleć o dzieciach, dla których 
zostaliśmy rodzicami chrzestnymi, i za nie podjąć taką 
modlitwę. Warto też zachęcić znajomych do przystąpienia 
do tej wspólnoty, nawet jeśli nie są z naszej parafii.

Do różańca rodziców można przystąpić zawsze. 
Nie mamy żadnych wspólnych spotkań, choć warto 
uczestniczyć w Mszach Świętych w pierwsze soboty 
miesiąca, które są odprawiane w naszym kościele  
o godz. 12:00. Zgłoszenia można dokonać na stronie 
internetowej naszej parafii: www.parafia-maryi-
krolowej.poznan.pl w zakładce: „życie parafii – grupy 
duszpasterskie – różaniec rodziców za dzieci” lub 
bezpośrednio: rrpmk@wp.pl 

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców! 

Anna Józefek,
matka czwórki dzieci

ŻYCIE PARAFII

Z ostatnich tygodni

• Podczas Mszy Świętej z drugiego dnia uroczystości Ze-
słania Ducha Świętego w nadzwyczajnej formie rytu 
rzymskiego śpiewała gregoriańska Ensemble Treca-
num ze Strasburga (25.05).

• Uroczystą Mszę św. odpustową odprawił ks. Marian 
Sikora, pierwszy wikariusz naszej parafii, obecnie oj-
ciec duchowny seminarium, który obchodził 25. rocz-
nicę święceń kapłańskich (30.05).

• Uczestniczyliśmy w nabożeństwach czerwcowych do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

• Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła ulicami 
Przemysłową, 28 Czerwca 1956 r., Kilińskiego, Prą-
dzyńskiego, Sikorskiego do osiedla TBS. Rozważania 
wygłosił ks. Waldemar Hanas, dyrektor Caritas Archi-
diecezji Poznańskiej (4.06).

• Mszę Świętą o 9:30 odprawił nowo wyświęcony ka-
płan pochodzący z Wildy, o. Paweł Kaczmarek z zako-
nu paulinów (7.06).

• Parafialny Zespół Caritas zorganizował półkolonie 
dla dzieci szkół podstawowych. W pięciu turnusach 

uczestniczyło łącznie około 200 dzieci z naszej parafii 
(29.06 – 31.07).

• Nasi parafianie wzięli udział w Poznańskiej Pieszej 
Pielgrzymce na Jasną Górę. Jedną z grup prowadził 
ks. wikariusz Adam (6-15.07). W duchowej łączno-
ści z pielgrzymami modliliśmy się w naszym kościele 
11.07 w czasie Mszy św. o 18:30.

• Po niedzielnych Mszach Świętych można było nabyć 
kalendarze i publikacje misyjne oraz wesprzeć dzieła 
misyjne oblatów (19.07).

• Z okazji dnia św. Krzysztofa po Mszach Świętych 
święcone były samochody, rowery i motocykle. Kaza-
nia głosili misjonarze oblaci (26.07).

• Niedzielne kazania w naszym kościele głosili ojcowie 
franciszkanie z Niepokalanowa, przybliżając ducho-
wość św. Maksymiliana Kolbego (9.08).

• W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w czasie Mszy Świętych święcono zioła i kwia-
ty. Przygotowano 1000 bukiecików (15.08).

• Homilie podczas Mszy św. głosił o. Maksymilian Stę-
pień z zakonu paulinów. Były one poświęcone Maryi 
Matce Bożej (15-16.08).

• Caritas parafialna przeprowadziła zbiórkę zeszytów  

Różaniec za dzieci
Na początku chciałam serdecznie podziękować mojej 
poprzedniczce, pani Katarzynie Przymuszale, za 5 lat 
wytrwałej pracy prowadzenia i zainicjowania różańca 
rodziców za dzieci. Prowadziła nas od 2010 roku, kiedy 
to powstała pierwsza grupa 20 rodziców. Obecnie ja 
przejęłam odpowiedzialność za tę wspólnotę. Mamy już 
7 grup i kolejne osoby czekają na utworzenie nowej. 
Co roku we wrześniu ponawiamy swoją decyzję o 
pozostaniu w różańcu rodziców za dzieci na kolejny rok, 
a następnie otrzymujemy informację, którą z tajemnic 
różańcowych mamy odmawiać w danym miesiącu.

Różaniec rodziców to wspólna modlitwa. 
Zobowiązujemy się do odmawiania za nasze dzieci oraz 
dzieci rodziców należących do naszej grupy codziennie 
jednej dziesiątki różańca. W grupie jest dwadzieścia 
rodzin i w ten sposób w intencji mojego dziecka 
codziennie jest odmawiany cały różaniec. Ważne, 
by jeśli to tylko możliwe, tę modlitwę podjęli razem 
oboje rodzice: ojciec i matka. Pobożne zmówienie 
jednej dziesiątki trwa od 3 do 4 minut. Tak niewiele! 
A tak wielki zysk! W świecie pełnym pokus, napięć, 
zgorszenia i zamętu tylko modlitwa może uratować 
nasze dzieci. Wiele problemów wychowawczych 
udaje się rozwiązać, kiedy rodzice modlą się za dzieci. 
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KRONIKA

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie! 

Miesięcznik poświęcony sprawom Para-
fii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydaw-

ca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Redakcja: 
Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Marcin Michalak, Agnieszka Mi-
siewicz, Magdalena Młynarz, Ewa Schramm, Anna Stępniak, ks. Mar-
cin Węcławski (red. naczelny), Małgorzata Wołyńska. Adres redakcji: 
61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 1800. Pismo nie ma ceny. 
Koszty druku pokrywamy ze złożonych ofiar.

i przyborów szkolnych, którymi obdarowano 50 naj-
uboższych dzieci z naszej parafii (23.08–6.09).

• Po niedzielnej Mszy Świętej o 18:30 odbył się koncert 
muzyki organowej J.S. Bacha i F. Mendelssohna w wyko-
naniu naszego organisty p. Michała Wachowiaka (30.08).

• Do parafialnej świetlicy środowiskowej zostało zapisa-
nych 27 dzieci.

• Modliliśmy się na nabożeństwach fatimskich za chrze-
ścijan prześladowanych, o pokój na świecie, za Synod 
o rodzinie, który będzie się odbywał w październiku, 
za naszą Ojczyznę oraz za dzieci i młodzież na począt-
ku roku szkolnego (13.06, 13.07, 13.08 i 12.09).

• Rodzice dzieci i młodzieży uczestniczyli w spotka-
niach katechetycznych prowadzonych przez Jacka 
Pulikowskiego. W tym roku spotkania te były po-
święcone tematyce ojcostwa i relacji między rodzica-
mi (7., 9. i 10.09).

• Rodzice dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią 
do I Komunii Świętej, uczestniczyli w spotkaniu kate-
chetycznym (23.09).

• Koło Misyjne zorganizowało zbiórkę używanych tele-
fonów komórkowych oraz wełnianych szalików i cza-
pek, które zostały/zostaną przekazane dla uchodźców 
i biednych w Afganistanie (27.09).
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NASZA PARAFIA

Króluj nam Chryste!
Jedni skończyli już studia, inni dopie-
ro zaczynają podstawówkę. Mimo 
dużego zróżnicowania (nie tylko 
wieku) stanowimy bardzo zgraną 
wspólnotę – chłopaków służących 
przy ołtarzu.

Bycie ministrantem to okazja 
do rozwoju duchowego i przeżycia 
niezapomnianych wrażeń, szansa  
poznania przyjaciół na całe życie 
i możliwość uczenia się w prakty-
ce pracy zespołowej. Wszystko re-

alizujemy poprzez bliski kontakt 
z Chrystusem podczas Eucharystii, 
służąc w prezbiterium. Oprócz tego 
formujemy się na cosobotnich zbiór-
kach (kandydaci, młodsi i seniorzy)  
i 2 razy w roku na wyjazdach. Mamy 
też dobrze zorganizowane struktury 
– grupy niedzielne, dyżury w tygo-
dniu oraz Radę Ministrancką: preze-
sa, dwóch wiceprezesów i radnego. 
3 września miały miejsce wybory 
nowego jej składu (zdjęcie). Preze-
sem został Jędrzej Krauze, wicepre-
zesami: Mateusz Kaptur, Rafał Gło-

wacki, radnym – reprezentantem 
młodszych ministrantów – Jakub 
Walasek. Obecnie w parafii mamy 
rekordowo mało ministrantów – za-
ledwie 53, w tym tylko 22 młod-
szych (do II kl. gimnazjum). 

Wszystkich chętnych chłopaków 
zapraszamy na zbiórki dla kandyda-
tów – w soboty o 10:00 przed do-
mem parafialnym. Więcej na nasz 
temat można znaleźć na stronie: 
www.mmk-wilda.pl 

Mateusz Kaptur

Przyszłość Kościoła!
Młodzi naszej parafii, którzy mają 
przyjąć sakrament bierzmowania, 
uczestniczyli w Dniach Młodzieży 
archidiecezji poznańskiej w piątek 
i sobotę 18 i 19 września. Parafialne 
duszpasterstwo młodych aktywnie 
przygotowuje się do Światowych 
Dni Młodzieży, które w lipcu przy-
szłego roku będziemy przeżywali 
najpierw w Poznaniu, potem w Kra-
kowie. Módlmy się za młodych. 
Niech Bóg błogosławi ks. wikariu-
szowi Marcinowi w jego duszpa-
sterskiej trosce o młodych!

(red.)

Nowa Rada Ministrancka z ks. proboszczem i ks. Adamem Najmłodszy uczestnik głosowania, 
ministrant Łukasz Firlej
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