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Drodzy Parafianie!

W Adwencie, który właśnie rozpoczynamy, wołamy sło-
wami Pisma Świętego: Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22,20). 

Z utęsknieniem czekamy na powtórne przyjście Chry-
stusa na ziemię, bo wiemy, że tylko On jest Zbawicielem, 
tylko On może uwolnić nas od grzechu i zła. Tylko On 
może przynieść pełną sprawiedliwość i rozwiązanie pro-
blemów, będących przyczyną tak wielu cierpień na ziemi. 

Czekamy na Wigilię, święta Bożego Narodzenia, na 
łamanie się opłatkiem, na śpiew kolęd... W świecie re-
klam i chciwej konsumpcji, która chce ograniczyć świę-
ta tylko do przygotowania bogatych prezentów i wy-
kwintnego jedzenia, nie możemy zatracić tego, co jest 
najważniejsze. Nie dajmy się zwieść tym, których celem 
nie jest chwała Boża, ale zysk finansowy!

Nie możemy zagubić Chrystusa, przegapić Jego przyj-
ścia, tak jak mieszkańcy Betlejem czy Jerozolimy. Oni 
nosili w sercu obietnicę przyjścia Mesjasza, a kiedy On 
się pojawił, zamknęli przed Nim drzwi serc i domów, 
nie dostrzegli światła Jego gwiazdy. 

Co to znaczy prawdziwie czekać na przyjście Pana 
Jezusa? To znaczy więcej się modlić. Bardzo zapraszamy 
w Adwencie do udziału w Mszach Świętych roratnich 
– od poniedziałku do piątku o godz. 6.05. Czekać praw-
dziwie na przyjście Zbawiciela to znaczy przystąpić do 
sakramentu pokuty. Całodzienna spowiedź święta w na-
szym kościele odbędzie się w piątek 22 grudnia w godz. 
6-21. Czekać na przyjście naszego Pana to znaczy wresz-
cie godnie przyjąć Komunię Świętą. Łamanie się opłat-
kiem, śpiew kolęd mogą stać się pustym gestem, tylko 
zewnętrznie przestrzeganą tradycją, jeśli serce pozostaje 
zamknięte dla Boga.  

Dobrze przeżyjmy Adwent. Niech to będzie dla nas 
czas duchowy. Umiejmy w mądry sposób czekać na 
przyjście Pana Jezusa.

Pozdrawiam wszystkich Parafian, szczególnie chorych 
i cierpiących. Niech do wszystkich przyjdzie Chrystus, 
niech w sercach oczyszczonych pokutą Pan narodzi się 
przez Komunię Świętą. Tego Wam życzę i o to dla Was 
wszystkich się modlę!

Ksiądz Proboszcz

W niedzielę 29 października zostały poświęcone dwa nowe konfesjonały do naszego kościoła. 
Zaprojektował je architekt Michał Ankiersztajn, a wykonała firma stolarska Roberta Kubiaka 

z Komornik. Niech służą w lepszym przeżywaniu sakramentu pokuty. Bóg zapłać ofiarodawcom! 
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OPŁATKI
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Skąd się biorą 
opłatki?
Ten numer „Maryjnej Wspólno-
ty” wielu parafian otrzyma wraz 
z opłatkiem wigilijnym. Jak po-
wstają opłatki? 

Pod koniec XIX wieku Maria Karłow-
ska, poznanianka pochodząca z zie-

miańskiej rodziny (beatyfikowana 
przez św. Jana Pawła II w 1997 r.), 
założyła w Poznaniu Zgromadzenie 
Sióstr Pasterek. Zajmuje się ono opie-
ką nad dziewczętami, które zeszły 
na złą drogę i są zagrożone m.in. 
prostytucją. Prowadzi szkoły i za-
kłady wychowawcze. Dom macie-
rzysty tego zgromadzenia bł. Maria 
wybudowała w ówczesnej podpo-
znańskiej wsi Winiary. Obok ofiarnej 
pracy wychowawczej siostry pasterki, 
na prośbę arcybiskupa poznańskiego 
i gnieźnieńskiego Edmunda Dalbora, 
założyły 10 października 1917 r. opłat-
karnię – specjalną piekarnię opłatków 
wigilijnych i komunikantów, które 
w czasie Mszy Świętej zostają prze-
mienione w Ciało Chrystusa. 

Kościół w szczególny sposób dba 
o to, by materia Eucharystii – chleb 
i wino – były przygotowywane 
ze szczególną starannością, by był 
to prawdziwie chleb pszenny i czyste 
wino z winogron, bez żadnych do-
mieszek. Siostry zakonne, które wy-
piekają ten szczególny chleb, składa-
ją do dziś wobec biskupa przyrzecze-

nie sumiennego przestrzegania zasad 
przy jego przygotowaniu. W czasie 
pracy siostry modlą się, m.in. śpie-
wając pieśni eucharystyczne. 

W niedzielę 8 października 
uczestniczyłem we Mszy Świętej, 
którą w kaplicy sióstr pasterek przy 
ul. Piątkowskiej na Winiarach od-
prawił abp Stanisław Gądecki. Dzię-
kowaliśmy Bogu za sto lat działania 
opłatkarni, modliliśmy się za zmar-
łe siostry, które w niej pracowały, 
i o błogosławieństwo Boże dla tego 
dobrego dzieła. Po Mszy Świętej me-
tropolita poznański zwiedził zakład 
i poświęcił nowe maszyny do wy-
pieku chleba eucharystycznego. 
Podziwialiśmy zapał sióstr, a także 
nowe maszyny przygotowane przez 
polskich konstruktorów – zbudo-
wane jako jedyne takie zamówienie 
dla sióstr. 

Przyjmując Chleb Życia – Ko-
munię Świętą, odbierając wigilijny 
opłatek i łamiąc się nim, pamiętaj-
my o ofiarnych siostrach pasterkach, 
które w cichości i ukryciu pracują 
przy ich wypiekaniu. Nie kupujmy 

Bł. Maria Karłowska (1865-1935)

 Arcybiskup Stanisław Gądecki przy nowej maszynie do wypiekania hostii i komunikantów
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BOŻE NARODZENIE

Jak roztropnie  
korzystać ze środków 
przekazu?

Dobre rady nie tylko na święta 
Bożego Narodzenia.

Telewizja, prasa, internet, telefo-
nia komórkowa wykorzystywane 
w dobry sposób są darem Boga 
dla ludzkości i mogą służyć dobru 
społecznemu. Źle wykorzystywane 
– wyrządzają wiele zła. Jak mądrze 
korzystać z tego daru?
•	Kontroluj czas, który poświęcasz 

mass mediom. Pamiętaj, że czas 
jest darem od Boga. Zmarnowa-
nej godziny nigdy nie odzyskasz. 
Codziennie wiele małżeństw roz-
pada się tylko dlatego, że małżon-
kowie, zamiast poświęcać czas 
sobie i rodzinie, tracili go w wir-
tualnym świecie. Zanim włączysz 
telewizor czy komputer, pomyśl, 
ile czasu możesz przed nim spę-
dzić bez szkody dla siebie, pracy, 
obowiązków, rodziny. Staraj się 
nie przeznaczać na to  więcej niż 
godzinę dziennie. 

•	Codziennie módl się o to, by 
roztropnie korzystać ze środków 
masowego przekazu. Nie myśl, 
że jesteś wystarczająco silny, aby 
oprzeć się wszystkim obrazom 
i treściom, które możesz usłyszeć 
czy zobaczyć w internecie czy 
telewizji. Proś Boga o pomoc i siłę, 
abyś potrafił wyłączyć telewizor 
lub komputer zwłaszcza wtedy, 
gdy pojawią się niebezpieczne dla 
twojej duszy treści. 

•	Pamiętaj o tym, że tak jak można 
uzależnić się od alkoholu, papiero-
sów, narkotyków, tak samo można 
uzależnić się od telewizji, seriali, 
telefonu, gier komputerowych czy 
internetu. Walka z tym uzależ-
nieniem jest tak samo trudna jak 
w przypadku używek! Stajesz się 
niewolnikiem i tracisz czas, który 
Bóg dał ci po to, abyś czynił dobro 
i mógł osiągnąć niebo.

•	Miej świadomość, że każdy ob-
raz, treść, usłyszane i przeczyta-
ne słowo na zawsze pozostaną 
w twojej pamięci i będą miały 
realny wpływ na twoje myślenie, 
wybory, światopogląd. To, czym 
się karmisz, kształtuje ciebie 
i twoją duszę. Wiedz, że treści te 
albo zbliżają cię do Boga, albo od-
dalają od Niego. Pamiętaj, że wie-
lu ludzi straciło szansę na niebo 
z powodu tego, czym karmili się 
w telewizji i w internecie! 

•	Oglądając film, czytając książkę, 
przeglądając strony internetowe, 
zadawaj sobie często pytanie: czy 
to podoba się Jezusowi? Czy oglą-
dałbyś to, czytał i słuchał, gdyby 
przy tobie siedział Jezus Chrystus? 
Wzbudzaj w sobie wiarę, że Bóg 
jest obecny przy tobie także wte-
dy, kiedy wydaje ci się, że jesteś 
sam i że nikt cię nie widzi. 

•	Kontroluj, co oglądają i czytają 
twoje dzieci. Ich serca i dusze 
są bardzo wrażliwe na obrazy 
i dźwięki. Najbardziej szkodliwe 
dla ich dusz są treści, w których 
pojawiają się przemoc, fascynacja 
śmiercią, elementy erotyki, okul-
tyzmu, magii oraz te, w których 
zamazana jest granica między 
dobrem a złem. Pamiętaj, że pro-
blem uzależnienia od internetu 
i komórek dotyczy dziś szczegól-
nie dzieci! 

•	Badania dowodzą, że pierwszym 
źródłem kontaktu dziecka z por-
nografią jest podarowany przez 
rodziców (na Pierwszą Komunię 
Świętą) telefon komórkowy.

•	Weź sobie do serca słowa wielu 
rodziców, którzy twierdzą, że naj-
większym błędem ich życia był 
dzień, w którym postawili w poko-
ju dziecka telewizor lub komputer.

•	Staraj się często sięgać po to, co bu-
duje twoją wiarę. Korzystaj z pra-
sy, telewizji, radia i stron interne-
towych, które promują katolicyzm 
i chrześcijaństwo. Tam znajdziesz 
odpowiedzi na wiele swoich py-
tań. 

ks. Sławomir Kostrzewa

Do chorych
Zamieszczamy list sługi Bożego 
ks. Aleksandra Woźnego, jaki na-
pisał na Boże Narodzenie do cho-
rych. Te słowa mogą być pomocą 
także dla zdrowych.

Drodzy Chorzy! Pragnę przekazać 
Wam serdeczne życzenia z okazji 
Bożego Narodzenia!

Przez chorobę czujecie się nieraz 
odłączeni od świata zdrowych – ży-
czę Wam, abyście tym bardziej czuli 
się złączeni z Bogiem, który przyszedł 
nas zbawić. Może nieraz przeżywacie 
Wasze uzależnienie od zdrowych, ale 
chciejcie być jeszcze bardziej zależ-
ni od woli Bożej. 

Skarżycie się, że jesteście niezro-
zumiani przez ludzi? Życzę Wam, 
abyście poczuli, że rozumie Was Bóg! 

Cierpicie, ale macie szansę od-
nieść korzyść z cierpienia – tego 
Wam życzę! 

Macie uczucie, że jesteście dla 
zdrowych uciążliwi, ale przyjmując 
dopust Boży, możecie swoim do-
brodziejom wyprosić łaski, za które 
będą Wam kiedyś dziękować!

Odczuwacie osamotnienie? Pan 
Jezus też odczuwa osamotnienie, 
że nie jest kochany! Życzę Wam, 
abyście umieli Go pocieszyć! Błogo-
sławieni, którzy płaczą, albowiem 
oni będą pocieszeni (Mt 5,4). Przyj-
dzie czas, w którym Bóg otrze z Wa-
szych oczu wszelką łzę.

ks. Aleksander Woźny

opłatków w supermarketach – nie 
wiadomo, kto je piecze i czy za-
chowane sa przy tym obowiązujące 
zasady. Siostry dzięki tej pracy ma-
ją fundusze na prowadzenie zakła-
dów wychowawczych, w których 
nadal ratują dziewczęta uwikłane 
w grzech i zło. 

Wszystko, co służy liturgii, po-
winno być możliwie najszlachetniej-
sze, bo liturgia jest przede wszystkim 
oddawaniem chwały Panu Bogu. 

Ksiądz Proboszcz
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Tchnienie Maryi

W sobotę 7 października rano pielgrzymi z naszej parafii 
wyjechali autokarem do Kostrzyna nad Odrą, by wziąć 
udział w modlitwie różańcowej. Wielu parafian wybrało 
się także własnymi samochodami, w różne strony Pol-
ski, niektórzy nawet do Świnoujścia czy Zakopanego. 
W naszym kościele odprawiliśmy dwa nabożeństwa ró-
żańcowe o godz. 11 i 14. Świątynia była pełna rozmo-
dlonych ludzi. 

W 2 Liście do Tesaloniczan (2,8) św. Paweł mówi, 
że na końcu czasów antychryst zostanie zgładzony jed-
nym tchnieniem Chrystusa powracającego na ziemię. 
Jestem przekonany, że akcja „Różaniec do Granic” 
była tchnieniem Maryi nad naszą Ojczyzną i światem. 
Niech Maryja dopomaga nam przezwyciężać zło!

16 października niespodziewanie spotkałem ks. Hen-
ryka Wojnara, proboszcza parafii Świętego Ducha ze 
Słubic, jednego z kościołów stacyjnych. Podczas rozmo-
wy powiedział: „Dziękuję poznaniakom, że tak licznie 
przybyli na niemiecką granicę, także do mojej parafii, by 
się modlić”. 

Ksiądz Proboszcz 

Wspaniałe doświadczenie
Odpowiadając na inicjatywę ludzi świeckich, w święto 
Matki Bożej Różańcowej wybrałam się wraz z parafia-
nami do Kostrzyna nad Odrą, aby wspólnie modlić się 
o pokój w Polsce i na świecie. Przy autobusie spotkałam 
grupę innych osób, które – ku mojemu zaskoczeniu – 
zareagowały śmiechem, gdy zapytałam, czy również wy-
bierają się na modlitwę różańcową. Okazało się, że jadą 

na grzyby. Na szczęście inicjatywa wspólnego Różańca 
Polaków spotkała się z szerokim odzewem zarówno ze 
strony ludzi starszych, jak i młodych, a nawet całych ro-
dzin z dziećmi. Czas spędzony na wspólnej modlitwie 
był wspaniałym doświadczeniem. Uświadomił mi, jak 
istotne jest to, by zatrzymać się choć na moment, do-
konać refleksji i zdecydować, co naprawdę jest w życiu 
ważne.

Aleksandra Chwiralska

Różaniec w Boleszkowicach
Do kościoła stacyjnego w Boleszkowicach przyjechało 
około 500 uczestników „Różańca do Granic”. W porów-
naniu do sąsiedniego Kostrzyna nad Odrą lub Słubic była 
to grupa prawie kameralna. Modlitewną wspólnotę piel-
grzymów ofiarnym zaangażowaniem i ogromną życzli-
wością wsparli prowadzący parafię ojcowie salezjanie 
oraz mieszkańcy.

Zwróciliśmy uwagę, że zgro-
madzeni w kościele aktywnie 
uczestniczyli w modlitwie przez 
głośny śpiew i co ważniejsze 
– przyjęcie Komunii Świętej 
przez prawie wszystkich 
obecnych. Ponieważ sam 
kościół jest oddalony od granicy 
o kilka kilometrów, zostaliśmy 
podzieleni na trzy grupy i po-
prowadzeni przez strażaków. 
Pojechaliśmy w trzy miejsca 
modlitwy, nad Odrę. Strażacy 
byli nie tylko naszymi prze-
wodnikami, ale też dodatkowo 
udrażniali przejazd: usuwali 
świeżo zwalone na drogę drze-
wa. Przed samą rzeką prze-

„Różaniec do Granic”
W kończącym się roku stulecia objawień fatim-
skich przeżyliśmy coś bardzo wielkiego – „Róża-
niec do Granic”.

Kościoły stacyjne – miejsca rozpoczęcia  modlitwy 

Modlitwa rózańcowa w Słubicach nad Odrą 
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szkody były na tyle duże, że pojazdy 
zostawiliśmy na poboczach i odby-
liśmy dodatkowy spacer. Nad brze-
giem utworzyliśmy szpaler i dzięki 
przenośnemu nagłośnieniu odmówi-
liśmy wspólnie cały Różaniec. Części 
radosną i światła – zwróceni twarza-
mi do wewnątrz Polski – mając przed 
sobą biało-czerwony słup graniczny. 
Części bolesną i chwalebną – zwró-
ceni ku rzece i pustemu niemieckie-
mu brzegowi. Cały czas z zachodu 
wiał przejmujący wiatr, a chwilami 
padał jeszcze deszcz. Była to koń-
cówka nawałnicy sprzed kilku dni 
(orkan „Ksawery”), która poczyniła 
tam wiele szkód: dużo wyrwanych 
z korzeniami lub połamanych drzew, 
uszkodzenia dachów (także połama-
ne dachówki na kościele), pozrywa-
ne linie energetyczne – okoliczne 
wsie były od kilku dni pozbawione 
elektryczności. Wielu z nas odczyta-

EWANGELIZACJA

Niech Maryja ochrania Polskę!

Stuk-puk,  
dobry wieczór!
Oto kolejna inicjatywa ewange-
lizacyjna w naszej parafii. Czy 
znajdzie odzew wśród mieszkań-
ców kamienic i bloków?

Na wstępie pokrótce się przedstawi-
my. Jesteśmy sąsiadami: Ania miesz-
ka sama, a my, to znaczy Ela i Krzyś, 
jesteśmy młodym małżeństwem 
z zaledwie sześcioletnim stażem. 
Od prawie sześciu lat należymy 
do Domowego Kościoła, a od czte-
rech lat jesteśmy katechistami. Po-
znaliśmy się przez tzw. czysty przy-
padek. Podczas jednych z odwie-
dzin przy kawie i ciastku wpadliśmy 
na pomysł, by wspólnie spotykać się 
i czytać oraz rozważać Pismo Świę-
te. To jednak nam nie wystarczyło. 
Pomyśleliśmy: a gdyby spróbować 
zaprosić innych sąsiadów i w więk-
szym gronie wspólnie odnajdywać 
Pana Boga w Ewangelii... 

Powstał więc mały plan, w stwo-
rzeniu którego pomogło doświad-
czenie ze spotkań w kręgach Domo-
wego Kościoła oraz prowadzonych 

katechez dla dorosłych. Swój pomysł 
przedstawiliśmy ks. proboszczowi. 

Podczas spotkania z ks. probosz-
czem otrzymaliśmy błogosławień-
stwo i kilka cennych rad. Pozostało 
więc wprowadzenie planu w życie. 
Jak kolędnicy, od drzwi do drzwi, 
wyruszyliśmy z serdecznym za-
proszeniem na pierwsze spotka-
nie sąsiedzko-biblijne. Stuk-puk, 
dobry wieczór... Mieliśmy obawy, 
jak ludzie zareagują na naszą pro-
pozycję. Choć reakcje były różne, 
to w przeważającej części odzew 
był pozytywny. W pamięć zapadła 
nam jedna z wypowiedzi. Na za-
proszenie do wspólnego czytania 
Pisma Świętego usłyszeliśmy sło-
wa: „Przepraszam, jestem wierzącą 
osobą, lecz nie aż tak…”. Wydało 
się nam to trochę śmieszne, ale 
i smutne. To tak, jakby powiedzieć, 
że ktoś jest naszym przyjacielem, 
ale nie aż takim, żeby go słuchać. 
A przecież słowa Ewangelii są sło-
wami samego Jezusa Chrystusa, 
naszego Przyjaciela, skierowanymi 
do każdego z nas. 

Po złożonym zaproszeniu pozo-
stały oczekiwanie i modlitwa. Czy 

ktoś rzeczywiście przyjdzie? Nad-
szedł dzień pierwszego spotkania, 
na stole leżało kilka egzemplarzy 
Biblii. Niestety, oprócz naszej trójki 
nikt się nie pojawił. Przygotowany 
fragment Ewangelii postanowili-
śmy pozostawić na inne spotkanie, 
w większym gronie. Ze smutkiem 
sami rozpoczęliśmy lekturę Biblii. 
Zapaliliśmy świecę, odmówiliśmy 
modlitwę do Ducha Świętego i od-
czytaliśmy Ewangelię św. Łukasza 
z dnia (Łk 10,1-9). Był to tekst o po-
wołaniu i rozesłaniu obok dwunastu 
Apostołów siedemdziesięciu dwóch 
uczniów wybranych przez Chrystu-
sa na głoszenie królestwa Bożego. 
Po jej odczytaniu zrozumieliśmy, 
że Bóg mówi do nas: „nie poddawaj-
cie się, idźcie dalej”. Słowa Pisma 
Świętego dodały nam otuchy. 

Mamy już dalszy plan i nadzieję, 
że uda się go przeprowadzić. Nie 
poddajemy się, chcemy głosić Chry-
stusa zawłaszcza tym, którzy nie 
chodzą do kościoła. Chcielibyśmy 
prosić wszystkich Parafian o modli-
twę za nas i za to minidzieło. Z serca 
dziękujemy.

Ania, Ela i Krzyś

ło tę sytuację jako dodatkowy znak: 
niszcząca siła, która nadeszła do nas 
z zachodu, uczyniła wiele szkód, 
jednak nie miała wpływu na naszą 
decyzję o dotarciu na granicę i mo-
dlitwę o zwycięstwo dobra. 

Mieliśmy i mamy nadal we-
wnętrzne przekonanie, że uczestni-
czyliśmy w czymś ważnym, w wy-
darzeniu, które przyniesie Polsce, 
a może Europie i całemu światu, 
nieznane nam jeszcze, dobre owo-
ce. Modląc się na brzegu Odry, 
odczuwaliśmy wspólnotę ze wszyst-
kimi obecnymi na polskiej granicy 
i z tymi, którzy nie mogąc wyje-
chać, odmawiali Różaniec w swoich 
parafiach, domach, szpitalach, miej-
scach pracy. W niezwykły sposób 
była z nami Maryja, nasza Królowa. 
Ona otacza nas swoim płaszczem 
i chroni przed złem!

Danuta i Jan Biernaccy
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WSPOMNIENIA

Kochana 
Siostra Gerarda
18 września zmarła siostra Gerarda 
(Aleksandra Mikołajczak) ze Zgroma-
dzenia Sióstr Serafitek. Poznałam ją 
przed siedmioma laty. 

Okazało się, że pochodzi z naszej 
Wildy – urodziła się w 1926 roku, 
w nieistniejącej już kamienicy przy 
ul. Dolna Wilda 53. Tutaj spędziła 
dzieciństwo, uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej nr 42 przy ul. Różanej. 
Tutaj przeżywała młodość i trudne 
lata okupacji. W 1947 roku wstąpi-
ła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek, 
zakonu zajmującego się chorymi 
i dziećmi upośledzonymi. Przeżyła 
w nim 70 lat. 

Zawsze interesowała się naszą 
parafią – przy okazji spotkań py-
tała, co się u nas dzieje. Chętnie 
przyjmowała zaproszenia na spo-
tkania naszego Klubu Seniora. Opo-
wiadała nam o bł. siostrze Sancji, 
o opiece nad dziećmi nieuleczalnie 

chorymi. Lubiła powtarzać: „Bez 
Boga ani do proga”. Mówiła też 
o modlitwie: „Wszystkie sprawy 
tylko na modlitwie! Idę do kaplicy 
i mogę Panu Jezusowi powiedzieć 
wszystko. Człowiek potrzebuje się 
wygadać. Już samo wypowiedzenie 
przynosi ulgę. I wtedy z kaplicy idę 
inna”. Modliła się za nas, w czasie 
klubowych spotkań pytała o nasze 
rodziny, rozumiała nas i była du-
chowym wsparciem. Od kilku lat 
była też gościem honorowym spo-
tkań opłatkowych naszego klubu. 
Zaprosiła nas do domu sióstr przy 
kościele pw. św. Rocha. Przyjęto 
nas z wielką serdecznością. Mogli-
śmy poznać ciężką i ofiarną pracę 
sióstr dla dzieci upośledzonych. By-
liśmy głęboko poruszeni ich troską 
o chore dzieci.

Promieniowała dobrocią i skrom-
nością, była świadkiem Bożej miło-
ści. Niech pozostanie w naszej pa-
mięci!

Krystyna Jóźwiak

Śp. Marek Węcławski
W „Maryjnej Wspólnocie” zamie-
ściliśmy wspomnienie o zmar-
łych rodzicach ks. Sławomira 
Kostrzewy (nr 178) i ks. prałata 
Pawła Deskura (nr 180). Bardzo 
zachęcamy parafian, by napisali 
o swoich zmarłych rodzicach. 

5 września 2017 roku zasnął w Bogu 
mój ojciec, śp. Marek Węcławski. Uro-
dził się 6 kwietnia 1924 roku, na Wil-
dzie, w kamienicy na narożniku ul. 
Wierzbięcice i Krzyżowej nr 3. Ze 
względu na wielką powódź, jaka do-
tknęła wówczas Poznań – parafialny 
kościół pw. Bożego Ciała był zalany 
wodą – został ochrzczony w kaplicy 
Szpitala Ortopedycznego. Przed woj-
ną chodził do Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza, założonego przez ks. 
Czesława Piotrowskiego. Otrzymał 
tam nie tylko staranne wykształcenie. 
W czasie wojny kolega z klasy, Niemiec 
pracujący w Urzędzie Pracy przy ul. 
Czarnieckiego, skierował mojego ojca 
do księgarni przy ul. Podgórnej. To za-
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decydowało o dalszym jego życiu (mło-
docianych Polaków kierowano wtedy 
do pracy w kopalniach, stoczniach 
albo na roli do tzw. bauera). Po woj-
nie rozpoczął pracę w Księgarni św. 
Wojciecha jako księgarz, od 1957 jako 
redaktor „Przewodnika Katolickiego”. 
Od 1973 roku był redaktorem działu 
wydawniczego. Ze względu na wy-
bitną znajomość języka niemieckie-
go i zdolności literackie powierzano 
mu tłumaczenia dzieł teologicznych 
z języka niemieckiego, między innymi 
„Eschatologii” Josepha Ratzingera. Za 
wierną i owocną służbę dla Kościoła, 
staraniem abp. Antoniego Baraniaka, 
otrzymał od Ojca Świętego bł. Pawła 
VI medal „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Był wspaniałym mężem (66 lat 
sakramentu małżeństwa) i ojcem. 
Odznaczał się wielką pokorą i żywą 
wiarą. Był też dobrodziejem naszej 
parafii – wspierał hojnymi ofiarami 
podejmowane przez nas inwestycje. 
Pomagał przy redagowaniu różnych 
wydawnictw parafialnych – „Maryj-
nej Wspólnoty”, książeczek kolędo-
wych i innych publikacji. 

Dziękuję Bogu Ojcu, który jest 
źródłem wszelkiego ojcostwa na zie-
mi, za wspaniałego ojca i przyjaciela. 
Tęsknię za nim i często proszę o po-
moc. Wiem, że nadal otacza mnie mi-
łością i nie zostawia samego w róż-
nych potrzebach. 

Ks. Marcin Węcławski
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Śp. Marek Węcławski 

Śp. siostra Gerarda 
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Eucharystia  
i bierzmowanie
Trwa przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko-
munii Świętej. W tym roku 98 dzieci ma 
przyjąć Chrystusa. Przygotowanie w na-
szej parafii kładzie akcent przede wszyst-
kim na katechezę rodziców. To oni, z woli 
Pana Boga, są odpowiedzialni za przeka-
zywanie wiary swoim dzieciom i najlepiej 
mogą wprowadzić je w życie łaski.

Trwa też przygotowanie naszej mło-
dzieży do sakramentu bierzmowania. Ze 
względu na reformę szkolnictwa w marcu 
2018 roku do tego sakramentu przystąpi 
84 uczniów klas drugich i trzecich gim-
nazjalnych.

(red.) Msza Święta z poświęceniem książeczek do nabożeństwa 28 paździenika

• W październiku uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
różańcowych. 

• Wzięliśmy udział w akcji „Różaniec do Granic”. Para-
fianie pojechali autokarem  do Kostrzyna nad Odrą. 
W duchowej łączności z pielgrzymami modliliśmy się 
na różańcu również w naszym kościele (7.10). 

• Po niedzielnych Mszach Świętych odbyła się zbiórka 
do puszek na Dzieło Trzeciego Tysiąclecia – fundusz 
stypendialny dla ubogiej młodzieży (8.10).

• Duszpasterstwo Akademickie działające przy naszej 
parafii rozpoczęło kolejny rok pracy (9.10).

• Modliliśmy się podczas nabożeństwa fatimskiego 
w stulecie tzw. cudu Słońca (13.10).

• W pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
i na Jasną Górę uczestniczyło 100 parafian (14-15.10).

• Organy zakupione z kościoła w Neunkirchen zostały 
rozebrane i przewiezione do firmy budującej organy 
w Popowie, gdzie będą przechowywane do czasu roz-
poczęcia prac montażowych w naszym kościele.

• Ministranci służący w naszej parafii wybrali się na rajd 
do Mosiny (21.10).

• Parafialne przedszkole zorganizowało pogadankę pe-
dagogiczną dla rodziców małych dzieci pt. O wycho-
waniu do samodzielności i odpowiedzialności (26.10).

• W naszym kościele zamontowano dwa nowe konfesjo-
nały dźwiękoszczelne. Zostały poświęcone w czasie 
niedzielnej Mszy Świętej o godz. 12.15 (29.10).

• Obchodziliśmy uroczystość Rocznicy poświęcenia na-
szego kościoła. Po Mszy Świętej o godz. 12.15 wokół 
kościoła przeszła procesja eucharystyczna (29.10). 

• Ulicami parafii przeszedł parafialny Korowód Świę-
tych. Na zakończenie dzieci bawiły się wspólnie 
w domu parafialnym (31.10).

• W listopadzie modliliśmy się za dusze zmarłych 
w tzw. wymieniankach.

• W setną rocznicę rewolucji bolszewickiej została od-
prawiona Msza Requiem za ofiary komunizmu (7.11).

Ogłoszenie: Starszy mężczyzna za pomoc i opiekę 
oferuje mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka – 40 m2) 

dla pobożnego małżeństwa lub rodziny do lat ok. 50.
Wiadomość u Księdza Proboszcza 

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: 2 500. 

Z ostatnich tygodni
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Organy do naszego kościoła
Nowe organy do naszego kościoła zakupiliśmy z kościo-
ła ewangelickiego w Niemczech Zachodnich, który ma 
być zburzony. To instrument bardzo wysokiej klasy, 
niemal nieużywany. W październiku, w dwóch trans-
portach organy rozebrane na części zostały przywiezio-
ne do Popowa k. Wronek, do warsztatu Marka Cepki, 
budowniczego organów. Trwają prace konserwatorskie 
przy tym instrumencie. 

Staramy się o sprzedaż naszych starych organów. 
Ufamy, że znajdzie się kupiec i że otrzymamy za nie pie-
niądze. Po rozbiórce – oby udało się ją przeprowadzić 
do połowy lutego – rozpocznie się montaż nowych or-
ganów. Trudno przewidzieć czas trwania prac – może 
zdołamy je zakończyć do końca maja 2018 roku. 

Do zapłaty parafii ewangelickiej w Niemczech pozo-
stało 25 tys. euro, ok. 75 tys. zł trzeba zapłacić za roz-
biórkę, transport do Polski i budowę organów w naszym 
kościele – razem ok. 182 tyś. zł. Bardzo proszę wszyst-
kich o wsparcie tej inwestycji. Na ten cel przeznaczymy 
ofiary z opłatków i ofiary kolędowe oraz składkę z wszyst-
kich Mszy Świętych z każdej drugiej niedzieli miesiąca.

Bóg zapłać za ofiary składane w kościele, biurze para-
fialnym i przelewem na konto bankowe. Dziękuję wszyst-
kim za zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej sprawy. 

Czuję nadzwyczajną pomoc Bożą i moc modlitwy 
zanoszonej do św. Józefa w sprawie organów. Niech 
to dzieło pomyślnie zakończone pomnaża chwałę Bożą 
i będzie naszą wspólną radością. 

Ksiądz Proboszcz

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 

…i przy „duszy” organów, wiatrownicy. 

Przy zdemontowanych piszczałkach naszych organów…
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Także te piszczałki zagrają w naszym kościele!

ORGANY


