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W oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa. Wigilia Paschalna w naszym kościele

Drodzy Parafianie! 
Co roku w Kościele święta liturgia pozwala nam 
na nowo przeżyć mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa. I z każdym rokiem jesteśmy o krok bliżej tej 
wspaniałej chwili, kiedy po naszym ziemskim życiu zo-
baczymy Chrystusa zmartwychwstałego. Już nie przez 
zasłonę wiary, ale twarzą w twarz. Zmartwychwstanie 
Chrystusa jest naszą nadzieją, źródłem radości i pokoju. 
Jest jedynym sensem naszego życia, naszego czynienia 
dobra, walki z grzechem, naszej wierności powołaniu 
małżeńskiemu, kapłańskiemu, każdemu powołaniu. Tak 
pisze św. Paweł: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, da-
remne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza 
wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał 
jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15,14.20). 

Bardzo pragnę zaprosić Was do udziału w liturgii 
tych świętych dni: Wielkiego Czwartku i Wielkiego 
Piątku, kiedy możemy na nowo znaleźć się w Wieczer-
niku i stanąć pod krzyżem Chrystusa razem z Maryją, 
Matką Bożą, ze św. Janem i kobietami wiernymi Jezuso-
wi. Możemy na nowo rozradować się darami Ostatniej 

Wieczerzy: Eucharystią i kapłaństwem. Możemy trwać 
przy Jezusie w czasie Jego konania w Ogrodzie Oliw-
nym. W Wielką Sobotę zapraszam do udziału w adoracji 
Ciała Chrystusa złożonego w grobie Bożym, do rozwa-
żania spoczynku naszego Pana. Zapraszam wreszcie 
do udziału w liturgii Wigilii Paschalnej – świętej nocy 
zmartwychwstania. To najważniejsza i najwspanialsza 
Msza Święta w całym roku. Rozpoczyna ją liturgia świa-
tła. Po liturgii słowa, rozbudowanej o liczniejsze czyta-
nia ze Starego Testamentu, następuje liturgia chrzcielna. 
To przez sakrament chrztu świętego odkupienie stało się 
naszym udziałem. W noc paschalną jako wspólnota Ko-
ścioła odnawiamy nasze przymierze zawarte z Bogiem 
na chrzcie świętym Liturgia Eucharystii i procesja zmar-
twychwstania wieńczą tę wspaniałą celebrację.  

Niech nikogo nie zabraknie z tych, którzy mogą 
przyjść do kościoła. Niech łaska Boża ogarnie tych, któ-
rzy przede wszystkim z powodu choroby i starości nie 
mogą osobiście uczestniczyć w Triduum. 

Serdecznie zapraszam wszystkich, pozdrawiam i za-
pewniam o modlitwie.

Ksiądz Proboszcz
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Ksiądz Krzysztof Skowroński

Krzyż, Eucharystia, 
Maryja
Rozmowa z naszym tegorocznym 
rekolekcjonistą wielkopostnym, 
ks. Krzysztofem Skowrońskim, 
proboszczem parafii pw. św. Sta-
nisława Kostki w Poznaniu. 

Proszę się nam przedstawić!
Pochodzę z diecezji kaliskiej, z parafii 
Chynowa pw. św. Wawrzyńca. Uro-
dziłem się w Ostrowie Wielkopolskim. 
Święcenia kapłańskie przyjąłem 16 
maja 1991 r. – we wspomnienie św. 
Andrzeja Boboli – i… zostałem skie-
rowany do parafii św. Andrzeja Boboli 
w Rawiczu. W następnych latach by-
łem wikariuszem w poznańskich pa-
rafiach: Chrystusa Dobrego Pasterza 

na Ogrodach, św. Stanisława Kostki 
na Winiarach oraz Miłosierdzia Bo-
żego na Piątkowie. W tym czasie 
byłem duszpasterzem młodzieży, 
a także kapelanem szpitala dziecię-
cego i katechetą w IV LO. Następ-
nie wróciłem do parafii w Rawiczu 
– najpierw na rok jako wikariusz, 
ale z zadaniem zastąpienia probosz-
cza, gdy ten przejdzie na emeryturę. 
Od 2012 r. jestem proboszczem pa-
rafii pw. św. Stanisława Kostki.

Jaka była Księdza droga do ka-
płaństwa?
Kwestia powołania to oczywiście 
pomysł Pana Boga. To On mnie po-
wołał, wybrał i postawił na mojej 
drodze wspaniałych księży. Jednym 
z takich „narzędzi” Bożego działa-
nia w moim życiu był ks. Kazimierz 
Lijewski, wcześniejszy proboszcz 
parafii pw. Opatrzności Bożej, 
a obecnie ksiądz emeryt. 

W młodości byłem ministrantem 
i lektorem. Skończyłem liceum zawo-
dowe – jestem z wykształcenia elek-
tromechanikiem urządzeń przemy-
słowych. Jednak cały czas, gdy byłem 
w szkole podstawowej, a później śred-
niej, czułem powołanie do kapłań-
stwa. I kiedy przyszedł moment pod-
jęcia decyzji, to odrzuciłem wszystkie 
elektroniczne sprawy – tak jak  
Apostołowie łodzie i sieci – i wstąpi-
łem do seminarium.

Jest Ksiądz związany z Ruchem 
Focolari. W jaki sposób poznał 
Ksiądz ten ruch?
Będąc na piątym roku w semina-
rium, pomagałem w jednej z parafii. 
Za sprawą tamtejszego wikariusza 
zainteresowałem się książką Chia-
ry Lubich pt. Tylko jedno, którą on 
mi podarował. Jej egzemplarz mam 
do dziś. Duchowość ruchu, zapre-
zentowana w tej książce, bardzo 
mnie pociągnęła. Trwam w niej 
do dziś, jest ona dla mnie pokarmem 
duchowym w moim życiu osobistym 
i posłudze duszpasterskiej.

Proszę przybliżyć idee tej du-
chowości. 
Ta duchowość wywodzi się od Chia-
ry Lubich, która urodziła się w 1920 
roku we Włoszech. Poprzez różne 
doświadczenia Pan Bóg pociągnął 
ją ku sobie, by całkowicie Mu się 
oddała i codziennie żyła Ewangelią. 
W latach 40. XX w., w zniszczonych 
przez wojnę Włoszech, Chiara wraz 
z kilkoma przyjaciółkami zainicjo-
wała Ruch Focolari [wł. focolare – 
ognisko], którego oficjalna nazwa 
brzmi: Dzieło Maryi.

Żyjąc Ewangelią, Chiara odkry-
wała pewne punkty duchowe, które 
stworzyły nowy charyzmat – chary-
zmat jedności. Dziś też ten charyzmat 
jest bardzo potrzebny. Podpowiada 
nam, jak we współczesnym świecie, 

Wielki Tydzień w naszym kościele
Wielki Wtorek 

godz. 6.30-21 – spowiedź święta
Właśnie w tym dniu przystąpmy 

do sakramentu pokuty! 
Wielki Czwartek 

W liturgii przeżywamy dar Chrystusa z Wieczernika:
Eucharystię, kapłaństwo i przykazanie miłości 

godz. 8 – Jutrznia 
godz. 17 – Msza Święta z Pierwszą Komunią Świętą 
godz. 18.30 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

adoracja Chrystusa w ciemnicy do godz. 24

Wielki Piątek 
W liturgii przeżywamy ofiarę 

złożoną przez Chrystusa na krzyżu
godz. 8 – Jutrznia 

godz. 14 – Droga Krzyżowa 
godz. 15 – liturgia na cześć męki Pańskiej 

(w dawnym rycie) 
godz. 18.30 – liturgia na cześć męki Pańskiej 

adoracja Chrystusa w grobie do godz. 24 

Wielka Sobota 
W liturgii wspominamy spoczynek Chrystusa 
w grobie, Jego zstąpienie do piekieł (otchłani)

godz. 8 – Jutrznia 
godz. 10-16 – święcenie potraw

Noc Zmartwychwstania 
Liturgia światła, słowa, chrztu i Eucharystii 

daje nam udział w zmartwychwstaniu Chrystusa 
godz. 21 – Msza Święta Wigilii Paschalnej 

i procesja rezurekcyjna
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Założycielka Focolari Chiara Lubich w rozmowie ze św. Janem Pawłem II 
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pełnym podziałów, niezgody i kon-
fliktów, dążyć do jedności. Przynosi 
owoce zarówno w dialogu wewnątrz 
Kościoła, w dialogu z innymi chrze-
ścijanami czy wyznawcami innych 
religii, jak i w dialogu z osobami nie-
religijnymi, które mają jednak dobrą 
wolę i chcą działać dla dobra ludzko-
ści. Do Focolari należą bowiem nie 
tylko katolicy, ale także chrześcijanie 
i wyznawcy innych religii.

Jakie refleksje chciałby Ksiądz 
nam pozostawić poprzez głoszo-
ne rekolekcje wielkopostne?
Starałem się rozwinąć myśl kard. 
Roberta Saraha, prefekta Kongre-
gacji Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, który przekonuje, 
że jeśli chcemy wzrastać duchowo 
i napełniać się Bożą miłością, 
to musimy osadzić nasze życie – ze 
wszystkimi jego trudnościami, rado-
ściami i smutkami – na trzech wiel-
kich rzeczywistościach: na krzyżu, 
Eucharystii i na Dziewicy Maryi 
(crux, Hostiae et Virgine). Temu 
wszystkiemu powinny towarzyszyć 
pokora, czyli świadomość, że je-
stem prochem, i nawrócenie, czyli 
odwrócenie się od zła i zwrócenie 
do Boga. Wtedy te trzy rzeczywisto-
ści będą w naszym życiu owocować.

Jak Ksiądz zapamięta naszą para-
fię?
To, na co jestem szczególnie wyczu-
lony, to troska o liturgię, która jest 
opus Dei [dzieło Boga], a nie tylko 
opus homini [dzieło ludzkie]. Wi-
dać, że w tutejszej parafii zwraca się 
uwagę na Pana Boga, że to On jest 
pierwszy i że to On tworzy z nas 
wspólnotę. Ale też ważne jest dzia-
łanie ludzkie, zaangażowanie – czy 
to w śpiew pieśni, czy widoczne 
w posłudze ministrantów, seniorów, 
lektorów.  Cieszę się, że nawiązałem 
dobry kontakt z wiernymi w koście-
le – to bardzo pomagało w głoszeniu 
nauk rekolekcyjnych.

Z całego serca dziękujemy Księ-
dzu za posługę słowa. 

Rozmawiała Anna Stępniak

Medytacja o krzyżu
Niech weźmie krzyż swój... Dziwne 
i niezwykłe są te słowa. Jak wszyst-
kie inne słowa Jezusa, mają w sobie 
coś z tego światła, którego świat nie 
zna. Są tak jasne, że zgaszone oczy 
ludzi, także ospałych chrześcijan zo-
stają nimi porażone i oślepione.

Nie ma chyba rzeczy bardziej za-
gadkowej i trudniejszej do zrozumie-
nia niż krzyż; nie może on przenik-
nąć do umysłu i serca ludzkiego. Nie 
mieści się tam, bo nie jest rozumiany, 
ponieważ często jesteśmy chrze-
ścijanami tylko z nazwy, zaledwie 
ochrzczonymi, może praktykującymi, 
lecz nieskończenie dalekimi od tego, 
jakimi chciałby nas mieć Jezus.

Mówi się o krzyżu w Wielkim 
Poście, całujemy krzyż w Wielki 
Piątek, zawieszamy go na ścianach. 
Krzyż przypieczętowuje swoim zna-
kiem niektóre nasze czynności, ale 
nie jest rozumiany. I, być może, cały 
błąd polega na tym, że w świecie nie 
rozumie się miłości.

Miłość to słowo najpiękniejsze, 
ale najbardziej zniekształcone, naj-
bardziej zeszpecone. Miłość jest isto-
tą Boga, jest życiem dzieci Bożych, 
jest oddechem chrześcijanina, a stała 
się własnością, monopolem świata; 
jest na ustach ludzi, którzy nie po-
winni mieć prawa, by o niej mówić.

Oczywiście, nie każda miłość 
na świecie jest taka, bo jest też 
na przykład uczucie matki, które – 
ponieważ łączy się z cierpieniem 
– uszlachetnia miłość; jest dobra 
i zdrowa miłość braterska, małżeń-
ska, synowska, to ślad, może nawet 
nieświadomy, miłości Ojca, Stwórcy 
wszystkiego.

Ale miłości, tej najprawdziwszej, 
nie rozumie się; tego, że Bóg, któ-
ry nas stworzył, zstąpił pomiędzy 
nas jako człowiek między ludzi, żył 
z nami, pozostawał z nami, pozwo-
lił przybić się do krzyża dla nas, aby 
nas zbawić.

To zbyt wielkie, zbyt piękne, zbyt 
boskie, za mało ludzkie, zbyt krwawe, 
bolesne i ostre, żeby było zrozumiane. 
Może potrafimy coś zrozumieć przez 
miłość matki, bo miłość matki to nie 
tylko pieszczoty i pocałunki; to przede 
wszystkim poświęcenie.

Tak samo Jezus. Miłość zapro-
wadziła Go na krzyż, który wielu 
uznało za szaleństwo. Krzyż, znak 
chrześcijanina, którego świat nie 
chce, bo myśli, że uciekając przed 
nim, ucieknie przed cierpieniem, 
a nie wie, że temu, kto go zrozu-
miał, otwiera duszę na królestwo 
Światła i Miłości, tej Miłości, której 
świat tak bardzo szuka, lecz jej nie 
posiada. 

Chiara Lubich
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Nasi nowi katechiści. Od lewej:  Anna Adamek, Ksiądz Proboszcz, bp Damian Bryl,  
Donata i Ryszard Leciejowie, Joanna Krauze, Marek i Anna Golińscy
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Katechiści
W poznańskiej katedrze 2 grudnia 
2017 r. bp Damian Bryl, w zastęp-
stwie metropolity poznańskiego, 
podczas uroczystej Mszy Świętej 
udzielił misji do prowadzenia kate-
chezy dla dorosłych kolejnym ab-
solwentom Archidiecezjalnej Szkoły 
Katechistów – wśród nich było sze-
ścioro naszych parafian – i przedłu-
żył misję 20 naszych już zaangażo-
wanych katechistów. Mamy więc 
w naszej parafii 26 katechistów. 

Podejmują oni pracę apostolską 
z rodzicami dzieci przed sakramen-
tem chrztu świętego. Prowadzą dla 
nich katechezy indywidualnie, naj-
częściej w ich mieszkaniach. Jeśli ro-
dzice mają sakrament małżeństwa, 
uczestniczą w dwóch katechezach. 
Jeśli go nie mają (niestety, jest to czę-
sta sytuacja) odbywają dodatkową 
katechezę o wierze w miłość Boga, 

naszego Ojca. Oto wspomnienie 
jednej z katechistek chrzcielnych, 
Moniki Brody: Katecheza w paź-
dzierniku. Rodzice nie mają sakra-
mentu małżeństwa, więc zaczynam 
od katechezy o miłości Pana Boga. 
Uczestniczyli w niej też rodzice 
chrzestni. Oświadczyli, że nigdy 
nie zadawali sobie pytań o sens ży-
cia i wiary. W pewnym momencie 
matka chrzestna dziecka przyznała, 
że podejmowała próbę samobójczą, 
bo przeżyła załamanie, gdy opuścił 
ją mąż. Zaznaczyła, że wcześniej ni-
komu się z tego nie zwierzała, ale 
ta katecheza pozwoliła jej się prze-
łamać i otworzyć wobec Pana Boga. 
Przekonuję rodziców żyjących bez 
ślubu, by odkryli, jak wielkim pięk-
nem jest sakrament małżeństwa. 
Opowiadam, jak wiele dobra sama 
czerpię z tego sakramentu.

Katechiści prowadzą też katechezy 
w małych grupach dla rodziców dzieci 

przed Pierwszą Komunią Świętą. Jest 
to osiem spotkań, podczas których 
omawiane są następujące tematy: Wia-
ra w miłość Boga, Jezus Chrystus –
nasz Zbawiciel, Pismo Święte słowem 
Boga, Modlitwa, Boże przykazania, 
sakrament pokuty, Msza Święta, Ko-
munia Święta. Oto wypowiedź jednej 
z matek, uczestniczących w kateche-
zach: Spotkania były bardzo pomoc-
ne przy przygotowywaniu dziecka 
do Pierwszej Komunii Świętej. Począt-
kowo myślałam, że to jakiś wymysł 
naszej parafii, ale dziś, z perspektywy 
czasu, uważam, że jest to coś bardzo 
ważnego nie tylko dla dziecka, ale 
również dla rodziców.  

Po Wielkanocy katechiści rozpocz-
ną prowadzenie spotkań w małych 
grupach dla rodziców młodzieży przy-
gotowującej się do bierzmowania. 

To wielki skarb naszej parafii. 
Tyle dobra mogą dokonać świeccy!

Ksiądz Proboszcz

Caritas – radość  
i ciężka praca
Z całego serca dziękujemy wszyst-
kim, którzy wspierają działalność 
Caritas! Dzięki ich hojności mo-
gliśmy wspomóc 127 rodzin naj-

bardziej potrzebujących pomocy 
w przygotowaniach do świąt Bożego 
Narodzenia. Liczymy na to, że przed 
Wielkanocą w podobnym zakresie 
uda się nam pomóc potrzebującym. 
Paczki świąteczne to oczywiście nie 
jedyna forma pracy Caritas.

Przypomnę dzieła prowadzone 
przez nasz oddział:
•	 świetlica popołudniowa: 20 dzieci 

korzysta z niej codziennie. Nad 
zajęciami i bezpieczeństwem 
podopiecznych czuwają dwie panie 
wychowawczynie. Codzienny 
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POMOC POTRZEBUJĄCYM

Świąteczna zbiórka darów dla potrzebujących parafian
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ciepły posiłek przygotowuje pani 
Ewa – kucharka o anielskim 
sercu. Świetlicowa pomoc w nauce 
to z kolei zasługa pięciorga wolontar-
iuszy;

•	półkolonie letnie i zimowe. War-
to podkreślić, że są to półkolonie 
bezpłatne, z których korzystają 
także dzieci spoza naszej parafii; 

•	zbiórka zeszytów i przyborów dla 
dzieci oczekujących wyprawki 
szkolnej na początku września;

•	praca z blisko 60 rodzinami i sa-
motnymi osobami, które korzy-
stają z żywnościowej pomocy 
Unii Europejskiej. Osoby spełnia-
jące kryteria finansowe kierujemy 
do zakwalifikowania przez MOPR 
Wilda, a później zajmujemy się 
rozdawaniem środków spożyw-
czych;

•	pomoc finansowa osobom naj-
bardziej potrzebującym. Przewa-
żającą grupę stanowią tu osoby 
starsze, chore, samotne, na ogół 
mające niewysoką emeryturę czy 
rentę, a zobowiązane opłacać wy-
soki czynsz;

•	 systematyczne dyżury w naszym 
punkcie, a tam niezliczone (cza-
sem bardzo trudne i nieprzyjem-
ne) rozmowy ze zgłaszającymi się 
nowymi  podopiecznymi; wizyty 
w ich domach; nieustanna troska 
o to, jak jeszcze można pomóc 
tym, którzy tej pomocy oczekują.

Wspomniane formy pomocy, któ-
rej udziela nasza Caritas, funkcjonu-
ją niezmiennie od lat. 

Jedyną formą działalności, którą 
byliśmy zmuszeni zakończyć, była 
możliwość bezpłatnego zaopatrze-
nia się w odzież, czyli tzw. wieża. 
Zlikwidowaliśmy ją ze względu 
na zupełny brak zainteresowania 
zgromadzonymi tam darami. Szko-
da, bo „na wieży było jak w sklepie: 
czysto, schludnie i wielki wybór” 
– jak oceniła to jedna z parafia-
nek. Likwidację przeprowadziliśmy 
sprawnie i szybko, dzięki zaintere-
sowaniu rzeczami mieszkańców 
małej wioski spod Jarocina. Tam np. 
szczególnie przydały się zalegające 
nasz magazyn płaszcze, które u nas 
przegrywały z kurtkami. Mieszkań-
cy tej wioski przyjęli nasze „zbio-
ry” z wielką wdzięcznością. Część 
odzieży, szczególnie bieliźnianej, 
przekazaliśmy Szpitalowi im. Jana 
Pawła II dla trafiających tam bez-
domnych pacjentów.

Czy posługa potrzebującym może 
męczyć? W Caritas jestem zaanga-
żowana od wielu lat i ostatnio coraz 
częściej czuję, że brakuje mi sił... 
Jeśli więc znajdzie się ktoś chętny 
do wsparcia i pomocy samej Caritas 
– zapraszam! 

W imieniu parafialnej Caritas
Elżbieta Marszałek 

Wspólnota hospicyjna
Drodzy Parafianie, po ponad roku ist-
nienia naszej hospicyjnej wspólnoty 
chcielibyśmy podzielić się z Wami 
kilkoma informacjami. Początek 
naszego działania obfitował w zgło-
szenia, w krótkim czasie po rozpo-
częciu działalności mieliśmy pod 
opieką kilkoro chorych cierpiących 
na choroby nowotworowe. Wszyst-
kie te osoby znalazły się pod opieką 
wolontariuszy i pielęgniarki z naszej 
wspólnoty. 

Jednak ostatni czas, a zwłaszcza 
minione sześć miesięcy, uświado-
mił nam, że pomocą powinniśmy 
objąć większą liczbę chorych, nie 
ograniczając się w żadnym aspekcie 
do rodzaju ani etapu choroby. Osób 
potrzebujących jest wiele, a pomoc, 
której oczekują od nas chorzy i ich 
rodziny, może przejawiać się w to-
warzyszeniu choremu w domu czy 
wsparciu w zwykłych czynnościach 
domowych. Często cierpiący sa-
motnie przeżywają czas choroby 
i potrzebują zwykłej opieki, zainte-
resowania drugiego człowieka, regu-
larnego doglądania, rozmowy. 

Dlatego podczas ostatniego spo-
tkania podjęliśmy decyzję o tym, 
aby kontynuować działania w innej 
postaci. Obecna wspólnota ukierun-
kowana na chorych na nowotwory, 
będących w stanie terminalnym, 
kończy swoją działalność, a w jej 
miejsce powstanie nowa wspólnota, 
pragnąca nieść pomoc osobom po-
trzebującym. 

W ciągu najbliższych tygodni 
przekażemy Wam szczegółowe in-
formacje. Przed nami bowiem kilka 
etapów: nabór nowych wolontariu-
szy, ustalenie zasad przyjmowania 
i prowadzenia zgłoszeń, przeszko-
lenie wszystkich nowych osób we 
wspólnocie i przygotowanie ich 
do pełnienia posługi. 

Tymczasem dziękujemy Wam 
za okazane wsparcie, a rodzi-
nom naszych chorych za zaufanie 
i za wszystkie dobre słowa.

Małgorzata Piotrowicz
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RODZINA

Piękno małżeństwa
14 stycznia, przeżywaliśmy tzw. 
„niedzielę jubileuszy małżeńskich”. 
Na poszczególne Msze Święte za-
prosiliśmy wtedy małżeństwa ob-
chodzące w roku kalendarzowym 
rocznice ślubu – od 5. do 60. – co 
pięć lat. Homilia i modlitwy próśb 
w czasie liturgii były poświęcone 
powołaniu do życia w małżeństwie 
i rodzinie. Po Mszach Świętych mał-
żonkowie mogli podejść i otrzymać 
błogosławieństwo relikwiami św. 
Matki Teresy z Kalkuty. Jest to też 
okazja do choć kilku słów i życzeń 
złożonych małżonkom. 

Jest wielu młodych: kobiet i męż-
czyzn żyjących samotnie, pragną-
cych małżeństwa. Zwłaszcza im de-

dykujemy modlitwę o dobrego męża 
– o dobrą żonę. Jej autorem jest słu-
ga Boży ks. Aleksander Woźny. Wie-
lu szczęśliwych małżonków modliło 
się tymi słowami, zanim poznali się 
i pokochali. Po odpowiedniej mody-
fikacji słów, mogą też modlić się nią 
rodzice o dobrego męża czy żonę 
dla swoich dzieci.

Zachęcam, byśmy modlili się 
przed obrazem św. Józefa w naszym 
kościele, byśmy nawiedzali jego po-
znańskie sanktuarium prowadzone 
przez ojców karmelitów w Pozna-
niu. Niech św. Józef wstawia się 
zwłaszcza za małżeństwami, rodzi-
nami i tymi, których Bóg do małżeń-
stwa powołuje. 

Ksiądz Proboszcz

Modlitwa do św. Józefa 
o dobrego męża  
– o dobrą żonę

(ułożona przez sługę Bożego 
ks. Aleksandra Woźnego)

Święty Józefie, Dziękuję Ci, 
że jeszcze nie wyszłam za mąż  

(nie ożeniłem się).

Święty Józefie, Ty wiesz w Bogu, 
kto ma być moim mężem (moją 
żoną), pomóż mi spotkać tego 

człowieka.

Święty Józefie, spraw, żeby 
to był(a) dobry(-a) mąż (żona), 
który(-a) będzie mnie kochał(a) 
i szanował(a), jak Ty kochałeś 

i szanowałeś Maryję. 

Święty Józefie, doprowadź  do 
zerwania każdą moją znajomość, 
która nie podoba się Panu Bogu.

Święty Józefie, obiecuję Ci 
dochować czystości przed ślubem.

Święty Józefie, obiecuję dać 
pierwszemu swojemu dziecku 

przynajmniej jako drugie imię Józef.

 Święty Józefie, obiecuję innym 
mówić, że tak dobrego męża  

(dobrą żonę) mam dzięki Tobie.

Amen!

Katecheza  
przez liturgię
Katecheza nie jest celem samym 
w sobie. Katecheza ma prowadzić 
do Chrystusa, ma pogłębiać wiarę 
i wiedzę religijną. Rodzicom dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii Świętej towarzyszą nie 
tylko specjalne dla nich katechezy ze 
świeckimi i Księdzem Proboszczem. 
Są także organizowane celebracje 
liturgiczne. Jedną z nich jest Msza 
Święta połączona z odnowieniem 
przyrzeczeń chrztu świętego Po ho-
milii, po chrzcielnym wyrzeczeniu 
się grzechu, dzieci z matkami pod-
chodzą do chrzcielnicy, by przeże-

gnać się wodą chrzcielną. Po otrzy-
maniu poświęconej alby i złożeniu 
wyznania wiary razem z ojcami pod-
chodzą do paschału, by światłem 

Chrystusa zapalić swoje chrzcielne 
świece. Taka liturgia głęboko zapisuje 
się w sercach rodziców i dzieci. 

(red.)

Ojcowie z dziećmi przy paschale
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Błogosławieństwo po Mszy Świętej dla obchodzących 25. rocznicę ślubu 
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• Po niedzielnych Mszach Świętych odbyła się dodatko-
wa zbiórka do puszek: na prześladowanych chrześcijan 
(12.11), pomoc Kościołowi na Wschodzie (10.12), radio 
naszej archidiecezji Emaus (21.01), na zakony kontem-
placyjne (2.02), archidiecezjalną Caritas (14.02).

• W pierwsze soboty kolejnych miesięcy modliliśmy się 
podczas nabożeństw różańcowych wynagradzających 
Niepokalanemu Sercu Maryi (2.12, 3.02, 3.03).

• Młodzież roznosiła opłatki do domów parafian (2.12).
• W Adwencie, od poniedziałku do piątku, uczestniczyli-

śmy w Roratach o godz. 6.05 oraz Godzinkach o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP o godz. 5.45. Dodatkowo dla 
dzieci odbywały się nabożeństwa roratnie o godz. 17.30, 
a dla młodzieży w poniedziałki o godz.19.30  (4-22.12).

• Ksiądz Proboszcz poprowadził katechezy dla rodziców 
dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
Świętej (6.12 i 28.02). Dla dzieci i ich rodziców odpra-
wiona została Msza Święta o godz. 16 (9.12 i 3.03).

• W naszym kościele odbył się dekanalny dzień skupie-
nia dla ministrantów (9.12).

• Parafialne przedszkole zorganizowało dla rodziców 
małych dzieci pogadankę i spotkanie z logopedą pt. 
Rozwój mowy dziecka (14.12) oraz O budowaniu wia-
ry dziecka (25.01).

• Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę 
żywności i innych darów dla najuboższych parafian. 
Obdarowano 127 rodzin (17.12).

• Całodzienna spowiedź była w piątek (22.12).
• Młodzież odwiedziła chorych naszej parafii z życze-

niami oraz świątecznym upominkiem (23.12).
• Dzieci śpiewały kolędy przy żłóbku (27-30.12).
• Księża odwiedzili parafian z błogosławieństwem i sło-

wem Bożym. Kolędą objęliśmy całą parafię (27.12-30.01).
• Obchodziliśmy niedzielę jubileuszy małżeńskich (14.01).
• Odbyły się pierwsze spotkania przygotowujące do 

bierzmowania dla młodzieży klas VII (31.01) oraz dla 
ich rodziców (30.01).

• Z okazji Światowego Dnia Chorego Msza Święta  
o godz. 12 była połączona z udzieleniem sakramentu 
namaszczenia chorych (10.02).

• Odbyły się katechezy dla kandydatów do bierzmowa-
nia z klas II i III gimnazjalnych (10.02) oraz dla ich 
rodziców (27.02).

• Caritas parafialna zorganizowała półkolonie dla 40 dzie-
ci w pierwszym tygodniu ferii zimowych (12 -16.02).

• Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkie-
go Postu odbywały się rekolekcje parafialne. Nauki 
głosił ks. Krzysztof Skowroński, proboszcz parafii pw. 
św. Stanisława Kostki w Poznaniu (14 -18.02).

• W Wielkim Poście uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach, w czasie któ-
rych kazania pasyjne głosił Ksiądz Proboszcz. Dodat-

kowo odbywały się Gorzkie Żale dla młodzieży, w cza-
sie których kazania głosił ks. wik. Marcin Skowron.

• Odbyły się rekolekcje dla dzieci Szkoły Podstawowej 
nr 42 i Gimnazjum nr 40 (5-9.02). 

• Bp Grzegorz Balcerek udzielił sakramentu bierzmowa-
nia 80 młodym z naszej parafii (8.03).

Z ostatnich tygodni

KRONIKA
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NASZA PARAFIA

Organy do naszego 
kościoła
Pan Bóg błogosławi to dzieło. To 
owoc modlitwy zanoszonej za wsta-
wiennictwem św. Józefa. Wszystko 
w pozyskaniu nowego, bardzo war-
tościowego instrumentu dla naszego 
kościoła układa się nadzwyczaj po-
myślnie. Stary instrument zakupi-
ła parafia pw. Najświętszego Serca 
Jezusa z Sopotni Wielkiej z diecezji 
żywieckiej. Nasz dawny instrument 
został rozebrany i wywieziony. 
Trzeba było usunąć osiem stalo-
wych belek, które podtrzymywały 
stare organy. Pomalowana została 
tylna ściana kościoła. Trzeba było 
usunąć stary podest z chóru organo-
wego i położyć nową podłogę. Prace 
przy podłodze zostaną zakończone 
po montażu nowych organów. 

Po tych pracach przygotowaw-
czych firma Marka Cepki przystąpi-
ła do budowy nowego instrumentu 
przywiezionego z Niemiec. Prace 
montażowe są bardzo trudne, wy-
magają precyzji i doświadczenia. 
Każda piszczałka musi być ułożona 
na swoim jedynym właściwym miej-
scu, a jest ich aż 1500. Każdą trzeba 
osobno nastroić i połączyć z klawia-
turą stołu gry. Te prace potrwają 
do końca maja. W piątek 1 czerw-
ca abp Stanisław Gądecki poświęci 
nowe organy, odprawi Mszę Świętą 
odpustu Maryi Królowej. Będzie 
to także świętowanie 25. rocznicy 
powstania naszej parafii.  

Bardzo dziękuję wszystkim 
ofiarodawcom. To Wasza hoj-
ność pozwala nam przeprowadzić 
to wielkie dzieło. Bardzo dziękuję 
za życzliwość i zrozumienie dla tej 
ważnej inwestycji. Niech będzie 
chwała Boża i nasza radość z pięk-
nej muzyki organowej w naszym 
kościele!

Ksiądz Proboszcz

Rozbiórka starych organów

Początek prac montażowych nowego instrumentu 
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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: 1 700. 

Numer konta parafialnego – organy 
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 
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16 marca 2018 roku odeszła do Domu Boga Ojca 
nasza parafianka 

śp. Maria Rais 
żona, matka, gorliwa chrześcijanka, współzałożycielka 

i długoletnia przewodnicząca parafialnego Koła Misyjnego.
Niech Bóg będzie jej radością i wieczną nagrodą! 

Z wdzięcznością za jej spełnione dobro,
w imieniu Parafian Ksiądz Proboszcz


