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Drodzy Parafianie!
O, Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi! 
Tak śpiewamy w jednej z pieśni chrzcielnych. Zmierza 
ku końcowi rok jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Pol-
ski. Dziękujmy Chrystusowi za dar Kościoła. W tych 
dniach przeżywamy w liturgii trzy święta związane 
z tajemnicą Kościoła: rocznicę poświęcenia naszego ko-
ścioła parafialnego (30.10) – uroczystość Kościoła na zie-
mi, Wszystkich Świętych (1.11) – uroczystość Kościoła 
chwalebnego w niebie, i Dzień Zaduszny (2.11) – wspo-
mnienie Kościoła cierpiącego w czyśćcu. Dziękujmy 
za to, że przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólno-
ty Kościoła. 

Kościół nazywa się mistycznym – duchowym ciałem 
Jezusa Chrystusa. To określenie pochodzi od św. Pawła 
Apostoła, który w 1 Liście do Koryntian przyrównuje 
Kościół do organizmu, którego głową jest Jezus Chry-
stus, i w którym każdy członek ma ważną funkcję 
do wypełnienia (1 Kor 12). Kościół nazywa się również 

pielgrzymującym Ludem Bożym. To określenie przy-
niósł Sobór Watykański II. Życie zarówno wspólnot, jak 
i każdego człowieka jest wędrowaniem, by u kresu życia 
przejść przez bramę śmierci i wejść do obiecanego nam 
na chrzcie świętym nieba.

Żywy Kościół oddaje chwałę Bogu i przyciąga 
do Chrystusa innych ludzi. Żywy Kościół to żywa wiara 
jego członków i zaangażowanie w różne dzieła apostol-
skie. Dziękuję świeckim, którzy angażują się w działal-
ność naszej parafii. Dziękuję katechistom, wolontariu-
szom z Caritas, kręgom Domowego Kościoła, Klubowi 
Seniora, Kołu Misyjnemu, ministrantom, chórkowi, 
młodzieży i wszystkim, którzy serce i czas poświęcają 
dla sprawy Bożej. Zachęcam do włączenia się w życie 
naszej parafii. Proszę zwłaszcza rodziców, by zachęcali 
swoich synów do służby ministranckiej – jest ich nieste-
ty coraz mniej. Zapraszamy wszystkie dzieci – chłop-
ców i dziewczyny – do śpiewu w chórku.

Niech Bóg błogosławi naszą parafię!

Ksiądz Proboszcz 

Tegoroczna parafialna pielgrzymka na Jasną Górę zbiegła się z „Wielką Pokutą”
 – modlitwą przebłagalną za grzechy naszego narodu. Doświadczyliśmy piękna żywego Kościoła. 

W sobotę, 15 października, na placu jasnogórskim modlili się także nasi parafianie
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MIŁOSIERDZIE WOBEC ZMARŁYCH

Obraz Jana Henryka Rosena z katedry ormiańskiej we Lwowie, namalowany w 1929 roku. Przedstawia pogrzeb św. 
Odilona. Warto zwrócić uwagę na postacie zmarłych mnichów narysowane białymi konturami, co nadaje obrazowi 
niezwykłą głębię i tajemniczość. Święty Odilon – mnich z zakonu benedyktynów – żył w latach 962–1049. Z jego 
inicjatywy wprowadzono do liturgii Kościoła, obchodzony 2 listopada, Dzień Zaduszny – modlitewne wspomnienie 

dusz zmarłych oczekujących w cierpieniu czyśćca na wejście do nieba

Uczynki miłosierne 
wobec zmarłych

Wśród czternastu uczynków mi-
łosierdzia wobec ciała i wobec 
duszy dwa dotyczą zmarłych.

Zmarłych pogrzebać
Bóg stworzył nas ludzi jako istoty ma-
jące duszę i ciało. Wskutek grzechu 
pierworodnego cierpią, starzeją się 
nasze ciała i w końcu umierają. Ciało 
jest darem Bożym. Jak uczy św. Paweł, 
od chrztu świętego jest świątynią Du-
cha Świętego. Ciało ludzkie zyskało 
wyjątkową godność przez to, że Syn 
Boży stał się Człowiekiem, przyjął cia-
ło z Maryi Dziewicy. Umarł na krzy-
żu i w ciele zmartwychwstał. Naszym 
ciałem posługuje się Bóg w czynieniu 

dobra i Jego woli. On sam przez Jezusa 
Chrystusa obiecuje zmartwychwsta-
nie naszego ciała, dlatego do liturgii 
Kościoła należy pogrzeb – połączone 
z modlitwą, godne pochowanie ciał 
zmarłych. Jest to nasz chrześcijański 
obowiązek i zarazem uczynek miło-
sierdzia.

Należy zadbać o pochówek na-
szych zmarłych, ale nie powinno się 
urządzać zbyt wystawnych pogrze-
bów i fundować zbyt wystawnych 
nagrobków. Lepiej pieniądze prze-
znaczyć na dzieła miłosierdzia czy 
zamówienie Mszy Świętych. Kościół 
dopuszcza kremację ciała zmarłych, 
ale jej nie pochwala; zachęca do tra-
dycyjnego pogrzebu – bo taki miał 
Chrystus. Jest rzeczą niedopuszczal-
ną dla chrześcijanina rozsypywanie 
prochów po kremacji. 

Nasi parafianie mają prawo 
do pochówku na cmentarzu przy ul. 
Bluszczowej, należącego do parafii 
Bożego Ciała. Bardzo zachęcamy, 
by trumna z ciałem została przywie-
ziona do kościoła na Mszę Świętą 
pogrzebową. To stary, katolicki oby-
czaj, który niestety w Poznaniu nie-
mal zaniknął.

Do tego uczynku miłosierdzia na-
leży również dbałość o groby zmar-
łych i uszanowanie cmentarza jako 
miejsca poświęconego.

Modlić się za zmarłych
Jeszcze ważniejszym uczynkiem mi-
łosierdzia jest modlitwa za zmarłych. 
Msza Święta pogrzebowa i modli-
twy pogrzebu są konsekwencją sakra-
mentu chrztu świętego, który włącza 
nas w tajemnicę paschalną Chrystusa, 
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KAPŁAŃSTWO
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Proszę o modlitwę 
Mamy nowego wikariusza – ks. 
Sławomira Kostrzewę. W kilku 
zdaniach napisał o swojej rodzi-
nie i powołaniu.

Na wstępie zaznaczam – bardzo nie 
lubię mówić i pisać o sobie! O wie-
le bardziej wolę dzielić się historia-
mi życia ludzi, którzy wnieśli coś 
w moje życie. Było ich wielu! Być 
może niedługo napiszę świadectwo 
o niektórych z nich, a szczególnie 
– o życiu moich rodziców. Każda 
parafia to wspólnota, a wspólnota 
jest jak rodzina, coś o sobie chcemy 
wiedzieć… Co zatem mogę o sobie 
napisać? 

Pierwszych osiemnaście lat swo-
jego życia spędziłem w Krynicy 
Zdroju. To są moje prawdziwie uko-
chane, rodzinne strony. Krynica 
wchodzi w skład diecezji tarnow-
skiej, która uchodzi za „ziemię ro-
dzącą kapłanów” – jak powiedział 
kiedyś św. Jan Paweł II. W istocie, 
niemal nie ma tam rodziny, która 
nie miałaby w bliższej lub dalszej 
rodzinie kapłana. W mojej rodzi-
nie jest aż pięciu kapłanów – dwaj 
moi bracia to kapłani, księżmi są 
także kuzyn i stryjek. Ktoś powie 
– święta rodzina, tylu kapłanów! 
Ale warto wiedzieć, że jest to owoc 
pięknej pracy duszpasterskiej wielu 
kapłanów, pracujących codziennie 
w licznych parafiach diecezji tar-
nowskiej oraz modlitw i ofiar ludzi, 
którzy codziennie z wiarą modlą 
się o powołania i ofiarują Bogu 
w tej intencji swoje cierpienia. 
Największy wpływ na moją wiarę 
i zapewne na późniejsze powołanie 
mieli moi rodzice – święci ludzie, 
którzy codziennie dawali mi i mo-
jemu rodzeństwu przykład żywej 
wiary. 

Często jestem pytany, dlaczego 
nie zostałem w rodzinnych stro-
nach? Otóż moje powołanie nie zro-
dziło się od razu. Po maturze, kiedy 
młody człowiek podejmuje decyzję 
o swojej przyszłości, nie czułem po-
wołania do kapłaństwa. Interesowa-

ły mnie studia humanistyczne, praca 
dla mediów i filmu. Podjąłem więc 
decyzję o wyjeździe do Poznania, 
aby studiować kulturoznawstwo. 

W czasie studiów, które rozpo-
cząłem w 1998 roku, związałem 
się z duszpasterstwem akademickim 
księży salezjanów na Winogradach. 
Poznałem wielu przyjaciół i warto-
ściowych kapłanów, którzy pokazy-
wali wartość i potrzebę pracy z mło-
dzieżą akademicką. W pewnym 
momencie stało się dla mnie jasne, 
że najpełniej można leczyć ludzkie 
serca i zaspokajać głód ludzkich dusz 
poprzez posługę kapłańską. Dlatego, 
rok po studiach, zdecydowałem się 
przerwać studia doktoranckie i wstą-
pić do seminarium w Poznaniu. 

Dziś jestem siódmy rok kapła-
nem. Praca w naszej parafii jest 
dla mnie powrotem do Poznania 
– po posłudze w Gostyniu, Wolsz-
tynie, Opalenicy i  Rokietnicy. 
Od września, oprócz pracy parafial-
nej, przy Caritas archidiecezjalnej 
prowadzę w Poznaniu duszpaster-
stwo bezdomnych i osób niepeł-
nosprawnych. Współpracuję także 
z Ruchem Czystych Serc oraz pro-
wadzę badania nad wpływem mass 
mediów na rozwój duchowy dzie-
ci i młodzieży. Korzystając z oka-
zji, proszę Was także o modlitwę 
za mnie, abym mógł w naszej parafii 
spełniać wolę Pana Boga.

ks. Sławomir Kostrzewa

ks. wikariusz Sławomir Kostrzewa

naszego Zbawiciela, w Jego śmierć 
i zmartwychwstanie. Msza Święta jest 
dziękczynieniem za dobro spełnio-
ne przez zmarłego i przebłaganiem 
za grzechy, jakie w życiu popełnił. Jest 
też duchową pociechą i umocnieniem 
w wierze dla rodziny osoby zmarłej. 
Dlatego tak ważne jest, by w dniu 
pogrzebu taka Msza Święta została 
odprawiona i by udział w niej był pe-
łen – połączony z przyjęciem Komu-
nii Świętej. Nieocenionym darem są 
Msze Święte za zmarłych odprawiane 
w rocznice ich śmierci i przy innych 
okazjach.

Wielkim dobrem duchowym 
są odpusty za zmarłych. Konse-
kwencją grzechu jest wina wobec 
Boga i kara. Winę wobec Boga gła-
dzi żal za grzechy i dobre odpra-
wienie sakramentu pokuty. Karę, 
jaką zaciągnęliśmy przez grzech, 
mogą zmniejszyć albo znieść całkowi-
cie odpusty ofiarowane za zmarłych. 
By uzyskać odpust, trzeba spełnić 
uczynek pobożny wskazany przez 
Kościół, przyjąć Komunię Świętą, od-
mówić modlitwę Ojcze nasz i Wierzę 
w Boga, pomodlić się w intencjach 
wskazanych przez Ojca Świętego, 
i co jest najtrudniejsze do spełnienia 
– wyrzec się przywiązania do wszyst-
kich, nawet najmniejszych grzechów.  
Od 1 do 8 listopada takim uczynkiem 
pobożnym jest nawiedzenie cmentarza 
połączone z modlitwą za zmarłych.

Innym sposobem spełnienia uczyn-
ku miłosiernego wobec zmarłych jest 
modlitwa wymienianek, różaniec 
czy Koronka do Bożego Miłosier-
dzia w ich intencji. Jakże szlachetnym 
darem jest ofiarowanie cierpień, poku-
ta za zmarłych, naprawienie zła, jakie 
uczynili – przeproszenie tych, o któ-
rych wiemy, że zostali skrzywdzeni, 
czy np. spłacenie długów.

Kościół w każdej Mszy Świętej mo-
dli się za zmarłych. Kto osobiście speł-
nia uczynki miłosierne wobec zmar-
łych, może liczyć na to, że po swojej 
śmierci dostąpi szczególnej pomocy 
duchowej i jego cierpienie w czyśćcu 
będzie krótkie i łagodne.

ks. prob. Marcin Węcławski
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Śp. Teresa i Tomasz 
Śliwińscy
O. Jordan Śliwiński, franciszkanin  
kapucyn, w czasie pogrzebu swoich 
rodziców wspominał, że bywało, 
iż się przekomarzali kto pierwszy 
z nich umrze. Wobec moich prote-
stów, by tak się nie spierali – mówił 
o. Jordan – słyszałem: to najlepiej, je-
śli razem umrzemy. Dobry Bóg speł-
nił ich pragnienie. Pan Tomasz zmarł 
po długiej i ciężkiej chorobie nad ra-
nem 24 sierpnia, kilkanaście godzin 
później zmarła nagle pani Teresa. 
Pogrzeb z udziałem biskupa Zdzisła-
wa Fortuniaka i bardzo wielu księży 
odbył się 30 sierpnia. 

Pani Teresa Śliwińska, z domu 
Lenartowska, była przez całe ży-
cie związana z naszą Wildą, z ulicą 
Kilińskiego. Z powołania nie tylko 
żona i matka, ale także wybitny 
pedagog. Wychowanie i nauczanie 
dzieci było jej pasją życiową. Była 
organizatorką i dyrektorką pierwszej 
niezależnej od władzy komunistycz-
nej społecznej szkoły podstawowej 
w Poznaniu. Jej natchnieniem była 
metoda pedagogiczna Janusza Kor-
czaka i św. Urszuli Ledóchowskiej. 

Już jako emerytka zorganizowa-
ła w ramach Caritas naszej parafii 
wolontariat nauczycielski – grupę 
nauczycieli, którzy bezinteresownie 

udzielali korepetycji dzieciom i mło-
dzieży. Ileż dobra z tego dzieła się 
zrodziło! Trudno ocenić i przecenić.

Miłość do bliźniego spełniana 
w czynie była ściśle związana z żar-
liwą miłością do Jezusa Chrystu-
sa. Razem z mężem uczestniczyła 
w codziennej Mszy Świętej, zwykle 
o godz. 8. Była bezkompromisowa 
w zasadach moralnych, pełna troski 
i dobroci wobec potrzebujących po-
mocy. Jeszcze kilka dni przed śmier-
cią prosiła, by Caritas parafialna 
otoczyła opieką jednego z mieszkań-
ców ul. Kilińskiego, który znalazł się 
w więzieniu przy ul. Młyńskiej. 

Uroczystościom pogrzebowym Teresy i Tomasza Śliwińskich 
przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak i o. Jordan, syn zmarłych

Przez 54 lata małżonkowie, wierni sobie aż do śmierci...

Pan Tomasz Śliwiński, z pasji 
i wykształcenia historyk i nauczy-
ciel, był człowiekiem humoru, 
serdeczności, realizmu i dobroci. 
Był niezwykle oczytany, obezna-
ny w historii i kulturze. Dyskusja 
z nim na różne tematy z przeszło-
ści i teraźniejszości była prawdziwą 
przyjemnością. Przez wiele lat był 
jednym z redaktorów naszego pa-
rafialnego pisma „Maryjna Wspól-
nota”. Nasze pismo zawdzięcza tak 
wiele dobra jego wytrwałej pracy. 
Obok redakcji i różnych ciekawych 
artykułów przygotował długi cykl 
o ulicach naszej parafii i ich miesz-
kańcach. To teksty bezcenne, opisu-
jące ludzi, którzy już odeszli, i fakty 
mało komu znane. Może uda się je 
wydać w formie książkowej. 

Radością i dumą Państwa Śliwiń-
skich (i całej naszej parafii) był i jest 
dalej ich jedyny syn Piotr – Jordan. 
Obdarowany powołaniem zakon-
nym i kapłańskim, jest franciszka-
ninem kapucynem, cenionym reko-
lekcjonistą, znawcą problematyki 
sakramentu pokuty. 

Po Mszy Świętej pogrzebowej w na-
szym kościele ciała zmarłych małżon-
ków zostały złożone w grobie na cmen-
tarzu jeżyckim przy ul. Nowina. 

Bogu dziękujemy za piękne życie 
Teresy i Tomasza Śliwińskich. 

ks. prob. Marcin Węcławski
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Najważniejszą osobą na świecie jest matka. Nie może ona wprawdzie pochwalić się wzniesieniem katedry Notre Dame, 
ale nie musi – zbudowała coś o wiele wspanialszego niż katedra – mieszkanie dla duszy nieśmiertelnej, maleńkie, do-
skonałe ciało jej dziecka. Nawet aniołowie nie otrzymali takiej łaski! (z kazania pogrzebowego z dnia 30.09.2016)

Po życiu pełnym dobroci, miłości do Boga i bliźnich, przeżywszy 87 lat, 
odeszła 26 września 2016 roku do Domu Boga Ojca nasza parafianka

śp. Teresa Deskur
przez 64 lata żona, matka ks. prałata Pawła – proboszcza parafii św. Jana Jerozolimskiego 
na poznańskiej Malcie, Anny i Katarzyny – sekretarza i redaktorki „Maryjnej Wspólnoty”. 

Niech Bóg będzie jej radością i wieczną nagrodą! 
Z wdzięcznością za jej spełnione dobro, w imieniu Parafian Ksiądz Proboszcz

Dobrze jest być skrzypaczką: 
rano naciera się dłonie balsa-
mem do rąk, nakłada jedwabne 
rękawiczki i siada w fotelu, aby 
nie uszkodzić palców przy sieka-
niu pietruszki...
Niestety, nic z tego! Tuż przed waż-
nym występem staram się bardzo 
uważać na ręce, ale nie zwalnia 
mnie to z bycia członkiem normal-
nej rodziny, który ma swoje obo-
wiązki.

Przed pięciu laty wspomina-
ła Pani, że czuje się uczennicą 
Henryka Wieniawskiego. Dziś 
mówią o Pani „siostra Mozarta”. 
Jak określi Pani swoje pokre-
wieństwo z Janem Sebastianem 
Bachem?
Do muzyki Bacha mam ogrom-
ny szacunek. Usłyszałam opinię, 
że podczas konkursu moja interpre-
tacja utworu Bacha, tempo wykona-
nia, a także dobra akustyka sali dały 
efekt polifonii, tworząc poczucie sa-
crum. Ucieszyła mnie ta ocena, gdyż 
utwory Bacha najpiękniej brzmią 
w kościołach.

Moim zdaniem Pani gra 
w III etapie była niezwy-
kłym obrazem: przy-
mknięte oczy, uśmiech 
i taniec sylwetki sprawia-
ły wrażenie, że nie ma 
Pani wśród nas, że doty-
ka Pani nieba. Zejdźmy 
jednak na ziemię. Uwagę 
widzów przykuwały tak-
że Pani piękne suknie. To 
stroje ze sklepów Paryża 
czy Mediolanu?
Niektóre z Wiednia, ale 
moja ulubiona, czerwona 
suknia powstała na Wildzie, w pracow-
ni p. Oli Kasprzyk z ul. 28 Czerwca.

Czy „siostra Mozarta” ma swoje ulu-
bione miejsce w naszej świątyni?
Drugi rząd krzeseł z lewej strony,  
przed relikwiami świętego Jana 
Pawła II. Od dawna czuję jego wsta-
wiennictwo. Gdy zaczęłam grać 
na skrzypcach, marzyłam, że gram 
„Symfonię hiszpańską” Eduarda Lalo 
z całą orkiestrą symfoniczną. Modli-
łam się o to w dniach, gdy umierał 
papież Polak. Krótko po jego śmierci 

zostałam wybrana do zagrania inne-
go koncertu z orkiestrą symfoniczną. 
Miesiąc przed tym występem niespo-
dziewanie ktoś zmienił repertuar na... 
„Symfonię hiszpańską” Eduarda Lalo! 
Zagrałam ten utwór, mając 11 lat.

Gdy za lat kilka będzie Pani mia-
ła ślub, może być spokojna o mu-
zyczną oprawę uroczystości „Ave 
Maria” zagra Malwina, a psalm 
zaśpiewa Jan. Zagrają z serca, dla 
swojej ukochanej siostry!

Rozmawiała: Katarzyna Deskur

„Siostra Mozarta” mieszka na Wildzie!
Malwina, Celina, Jan – to dzieci naszych parafian, państwa 
Anety i Tomasza Kotz. Grają wspaniale na skrzypcach. Jan jest 
też ministrantem i pięknie śpiewa psalmy. Celina brała udział 
w III etapie tegorocznego Konkursu im. H. Wieniawskiego. 
Krytycy muzyczni określili ją „młodszą siostrą Mozarta”.

Celina Kotz podczas koncertu
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MISJE

Błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński
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Z Wildy do Kazachstanu
W Malinowce w Kazachstanie powstaje kontem-
placyjny Zakon Bożego Miłosierdzia inspirowany 
duchowością św. siostry Faustyny.

Pochodzę z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Białymsto-
ku. W 2010 roku przyjechałam do Poznania na studia, 
gdzie ukończyłam Malarstwo i Edukację Artystyczną 
na Uniwersytecie Artystycznym. Przez trzy ostatnie lata 
należałam do parafii Maryi Królowej. To tutaj ubogacana 
uczestnictwem w życiu Kościoła, codzienną Eucharystią 
i kierownictwem duchowym dojrzewałam do powołania 
zakonnego, które będzie realizowało się w Zakonie Bo-
żego Miłosierdzia w Kazachstanie.

W Malinowce, 40 km od stolicy – Astany, powstaje 
kontemplacyjny Zakon Bożego Miłosierdzia, którego re-
gułę w swoim Dzienniczku spisała św. Faustyna. Powo-
łaniem sióstr jest wysławianie Bożego miłosierdzia i wy-
praszanie go dla całego świata, przygotowanie świata 
na powtórne przyjście Chrystusa, modlitwa szczególnie 
za kapłanów i dusze zakonne. Obecnie w zakonie są 
dwie siostry – Polka, s. Maria Magdalena, i Kazaszka, 
s. Victima. 25 sierpnia 2016 roku, Polak, miejcowy arcy-
biskup Tomasz Peta poświęcił budynek klasztoru i przy-
legający do niego teren. Tego dnia s. Victima złożyła 
pierwsze śluby w Zakonie Bożego Miłosierdzia na ręce 
siostry przełożonej – Marii Magdaleny. 

W Malinowce w komunistycznych latach 1937-1953 
funkcjonował obóz dla kobiet ALŻIR (Akmoliński Obóz 
Żon Zdrajców Ojczyzny). W rzeczywistości były to żony 
oficerów, intelektualistów z krajów ZSRR, również z Pol-
ski. Było to miejsce straszliwych cierpień i niewyobra-
żalnej kaźni kobiet i ich dzieci. Skłania do refleksji fakt, 
że na terenie byłego obozu powstaje pierwszy klasztor 
Zakonu Bożego Miłosierdzia. 

11 września 2016 roku mogłam uczestniczyć w niezwy-
kłej uroczystości. Wysłannik papieża Franciszka, kardynał 
Angelo Amato, w katedrze w Karagandzie, beatyfikował 
ks. Władysława Bukowińskiego. Ten święty kapłan żył 
w latach 1904–1974. Nazywano go Apostołem Kazach-
stanu i Misjonarzem Miłosierdzia. Po święceniach kapłań-
skich pracował na Kresach Wschodnich – w Łucku, skąd  
po II wojnie światowej został zesłany do obozów pracy m.in. 
w Czelabińsku i Dżeskazganie. Spędził w więzieniach i ła-
grach ponad 13 lat. Mimo nieludzkich warunków pracy 
i prześladowań nigdy nie pozwolił zarazić się nienawiścią, 
a posługę kapłańską w łagrach i więzieniach odczytywał 
jako wolę Bożą. W 1955 roku, świadomy niewyobrażalne-
go braku kapłanów, odrzucił propozycję powrotu do Pol-
ski i zdecydował się na obywatelstwo sowieckie. Dzięki 
otrzymanemu paszportowi mógł docierać z Mszą Świętą, 
sakramentami i katechezą do katolików rozsianych na roz-
ległych terenach ZSRR. Nieraz trafiał do miejsc, gdzie przez 
kilkadziesiąt lat nie widziano kapłana. Również wierni 

przyjeżdżali do niego z odległych miejscowości, pokonując 
tysiące kilometrów, by się wyspowiadać i przyjąć Komunię 
Świętą. Przykład gorliwości i wierności w powołaniu ka-
płańskim bł. ks. W. Bukowińskiego jest obecnie wielkim 
wsparciem dla kapłanów, szczególnie misjonarzy. Jego 
życie i postawa mogą stać się też powodem do większej 
wdzięczności wiernych, którzy z taką łatwością w Polsce 
mogą korzystać z posługi kapłańskiej. Bł. ks. Władysław 
jest też jednym z patronów powstającego Zakonu Bożego 
Miłosierdzia w Malinowce.

Po miesiącu życia z siostrami w Malinowce, umocnio-
na w obranym kierunku, rozpocznę postulat w tej wspól-
nocie, gdy tylko otrzymam wizę misyjną. Z wdzięcznym 
sercem opuszczam Poznań i stawiam ufnie kolejny krok 
na drodze do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Pro-
szę o pamięć przed Bogiem. Wszystkich parafian zapew-
niam o serdecznej modlitwie. Jezu, ufam Tobie!

Maria Laskowska 

PS Może jeszcze któraś dziewczyna chciałaby pojechać 
z Wildy do Kazachstanu?

Kaplica w nowym klasztorze w Malinowce
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

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. Adres redak-
cji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 2 100. 

• Caritas parafialna przeprowadziła zbiórkę zeszytów 
i przyborów szkolnych, którymi obdarowano 50 naj-
uboższych dzieci z naszej parafii (21.08-4.09).

• W dzień kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty nie-
dzielne kazania, głoszone przez ks. Ryszarda Mikołaj-
czaka, były poświęcone idei hospicjum parafialnego 
(4.09). W ramach parafialnego oddziału Caritas po-
wstała hospicyjna wspólnota wolontariuszy.

• Rodzice dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią 
do I Komunii Świętej, uczestniczyli w spotkaniu kate-
chetycznym (7.09).

• Po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność 
parafialna świetlica środowiskowa (8.09). Zostało za-
pisanych 22 dzieci.

• Rodzice dzieci i młodzieży uczestniczyli w spotka-
niach katechetycznych pt. „Prawda i mity o wychowa-
niu do wolności” (od przedszkola do klas II), „Dylema-
ty rodziców: wolność czy dyscyplina?” (klasy III-VI), 
„Jak ustrzec dorastających przed zagrożeniami?” (gim-
nazjum i szkoły średnie). Prowadziła je Beata Nadol-
na, dyrektorka parafialnego przedszkola (19-21.09).

• Na nabożeństwach fatimskich modliliśmy się o pokój 
na świecie, za Ojczyznę, za dzieci i młodzież u począt-
ku roku szkolnego oraz o poszanowanie życia nienaro-
dzonych (13.09, 13.10).

• Parafialne Koło Misyjne obchodziło 20-lecie działalności 
(18.09).

• Niedzielną Mszę Świętą o 12:15 uświetnił śpiew chó-
ru prof. Stuligrosza (18.09).

• Po niedzielnych Mszach Świętych odbyła się dodatko-
wa składka do puszek na KUL i Wydział Teologiczny 
UAM oraz ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech (18.09).

• W święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
odbyła się uroczysta Msza Święta, a po niej wspólna mo-
dlitwa pod pomnikiem św. Michała Archanioła (29.09).

• W październiku uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
różańcowych.

• W Dzień Papieski po niedzielnych Mszach Świę-
tych przeprowadzono dodatkową zbiórkę do puszek 
na Dzieło Trzeciego Tysiąclecia – fundusz stypendial-
ny dla ubogiej młodzieży (9.10).

• Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński (12.10).
• W pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 

i na Jasną Górę uczestniczyło 90 parafian (15-16.10).

Ochrzczeni

3 września Tamara Martyna Kozłowska, ul. Krzyżowa
10 września Emmanuel Nawrocki, ul. Wierzbięcice
  Eryk Karpiński, ul. Krzyżowa 
25 września Tobiasz Fordoński, ul. Dolna Wilda
15 października Maja Poprawska, ul. Sikorskiego
  Barbara Rutkowska, ul. Powstańcza

Odpowiadając na apel papieża Franciszka i naszych 
biskupów w Roku Miłosierdzia, nasza parafia zaprosi-
ła do Polski uchodźców z Ukrainy – rodzinę państwa 
Maksyma i Meli Masłowów z dwójką dzieci. Rozmo-
wę z nimi zamieściliśmy we wrześniowym numerze 
„Maryjnej Wspólnoty”. Dziękujemy wszystkim, którzy 
udzielili i udzielają tej rodzinie wsparcia. Zobowiązali-
śmy się do pomocy przez rok, to jest do końca czerw-

ca 2017. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarę. 
Darowizny można wpłacać na konto:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań

Bank Zachodni WBK SA Nr
70 1090 1362 0000 0000 3602 2297

Tytułem: Uchodźcy z Ukrainy
Pieniądze można przekazywać  

też do biura parafialnego.
Z góry dziękujemy za przekazane środki materialne 

na ten cel, które można też odpisać od podatku.

Zapraszamy dzieci i rodziców w poniedziałek, 31.10,
o 17:30 na ostatnie nabożeństwo różańcowe. Po nim

Korowód Święt ych 
i zabawa w domu parafialnym. Zachęcamy, by dzieci 
przebrały się za ulubionego przez siebie świętego.
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U POCZĄTKU I KRESU ŻYCIA

Z aniołami
Rozpoczął się szesnasty rok pracy 
naszego parafialnego przedszkola 
św. Aniołów Stróżów. Przez minio-
ne 15 lat przedszkole ukończyło  
193 dzieci. Najstarsi absolwenci są 
już na studiach. 

Obecnie w naszym przedszkolu 
jest 42 dzieci, podzielonych na dwie 
grupy. Nie mamy grup wiekowych. 
W każdej są dzieci trzy-, cztero- 
i pięcioletnie. To tworzy atmosferę 
rodzinną, starsze opiekują się młod-
szymi, młodsze doświadczają obec-
ności „starszego rodzeństwa”. Pracą 
wychowawczą obejmujemy także 
rodziców dzieci – organizowane są 
dla nich pogadanki wychowawcze, 
spotkania indywidualne, w cza-
sie których nauczycielki omawiają 
drogi rozwoju dziecka, rozwiązują 
wspólnie z rodzicami ich problemy.

Wierzymy w to, że każdy czło-
wiek od poczęcia ma swojego Anio-
ła Stróża i że aniołowie troszczą 
się szczególnie o dzieci. Dlatego 
nasze przedszkole nosi ich imię, 
a dzieci uczymy nie tylko modlitwy 
do Anioła Stróża, ale też szczerej 
z nim przyjaźni. 

Chrystus, ostrzegając przed grze-
chem gorszenia dzieci, mówi: „Kto by  
stał się powodem grzechu dla jednego 
z tych małych, którzy wierzą we Mnie, 
temu byłoby lepiej kamień młyński za-
wiesić u szyi i utopić go w głębi morza” 
(Mt 18,6). Jeśli Pan Jezus przestrzega 
przed grzechem gorszenia dzieci i za-
powiada straszną karę dla gorszycieli, 
to na odwrót – jak wielka jest nagroda 
dla tych, którzy uczą dzieci dobra i pro-
wadzą je do Boga! 

Ciągle doświadczamy nadzwy-
czajnego błogosławieństwa nad na-
szym dziełem wychowawczym, ja-
kim jest parafialne przedszkole św. 
Aniołów Stróżów, prosimy wszyst-
kich o modlitwę. Rodziców małych 
dzieci zapraszamy, by bliżej poznali 
nasze przedszkole i chcieli powie-
rzyć nam swoje dzieci. Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie: 
http://www.przedszkole-aniol-stroz.pl/

Beata Nadolna
dyrektorka przedszkola

3 października obchodziliśmy święto patronalne naszego przedszkola
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Wolontariat hospicyjny
Pod patronatem św. Matki Teresy z Kalkuty powstało przy naszej 
parafii kolejne dzieło Caritas: Wspólnota Wolontariatu Hospicyjne-
go. Do zespołu przystąpiło 18 parafian – trzy pielęgniarki, psycho-
log i rehabilitantka, pozostali to wolontariusze, którzy chcą odbyć 
odpowiednie szkolenie. Nasza nowa wspólnota jest ściśle związana 
z Hospicjum św. Jana Kantego i jej kapelanem, ks. Ryszardem Miko-
łajczakiem. Obok szkoleń medycznych niezbędna jest także formacja 
duchowa – mamy stanąć przy chorych, którym będziemy towarzy-
szyli aż do ich śmierci. W takiej posłudze potrzebna jest moc ducha. 

Celem parafialnych wspólnot hospicyjnych jest pomoc wszystkim 
rodzinom, dotkniętym terminalną chorobą nowotworową swoich bli-
skich. 

Służyć będziemy zasadniczo tylko na terenie naszej parafii i swoją 
opieką obejmiemy wszystkich parafian.

Czekamy na pierwsze wezwanie. Modlimy się już teraz za tych, 
którym będziemy pomagać. Jesteśmy otwarci na kolejne osoby pra-
gnące włączyć się w tak piękną posługę – zapraszamy. Zgłoszenia 
chorych i wszelkie inne informacje w biurze parafialnym.

Małgorzata Piotrowicz Św. Matka Teresa, patronka naszej wspólnoty
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