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Przez chrzest święty staliśmy się nie tylko dziećmi Bożymi, ale też dziećmi Kościoła!
Dzieci z parafialnego przedszkola św. Aniołów Stróżów przed bramą naszej świątyni parafialnej

Drodzy Parafianie!
Ten numer „Maryjnej Wspólnoty” ma szczególny charakter. Dziękujemy Panu Bogu i Maryi Królowej za 25 lat istnienia naszej parafii, za ogrom łask, jakich doświadczyliśmy w minionych latach. Niech przedstawiona tu panorama życia
parafii pomoże nam wyrazić wdzięczność Panu Bogu i ludziom, którzy tworzą i wspierają naszą parafię. Po niemal 25
latach mojej służby kapłańskiej jako proboszcz dziękuję za dobro mi okazane. Proszę o modlitwę i dalsze współdziałanie oraz pomoc tak długo, jak to będzie w planach Bożych. Codziennie się za Was modlę i pozdrawiam serdecznie.
Ksiądz Proboszcz

Na 25. rocznicę powstania naszej parafii
Historia
Na początku XX wieku, po włączeniu wsi Wilda w obręb miasta
Poznania, nasza dzielnica zaczęła
się gwałtownie rozrastać. Powstały
duże zakłady przemysłowe: polski
– Fabryka H. Cegielskiego, i niemiecki – Zakłady Naprawy Taboru
Kolejowego. Szybko wzrastała liczba ludności zarówno polskiej, jak
i niemieckiej. W 1904 roku rozpoczęto budowę zboru protestanckiego pw. św. Mateusza dla ewangelików Niemców przy placu Bismarc-

ka – dzisiaj to nasz Rynek Wildecki.
Budowę ukończono w 1907 roku.
Tuż po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości ówczesny arcybiskup
poznański i gnieźnieński prymas
Edmund kardynał Dalbor poprosił
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców o budowę kościoła katolickiego na Wildzie. Miał to być
pomnik wdzięczności w 950. rocznicę chrztu Polski i za odzyskanie
przez Polskę niepodległości. Kościół
wzniesiono przy ul. Dąbrówki. Budowla, obecnie wykorzystywana

przez sąsiednią parafię, miała być
docelowo halą widowiskową, a właściwa świątynia miała stanąć na placu przed obecnym kościołem. Kryzys ekonomiczny i II wojna światowa udaremniły te zamiary.
Wobec stałego wzrostu liczby
mieszkańców naszej dzielnicy księża zmartwychwstańcy w połowie lat
30. XX wieku podjęli starania o budowę drugiego kościoła katolickiego
na Wildzie. W 1938 roku, u zbiegu
ulic Czajczej i Wierzbięcice, rozpoczęto budowę świątyni, która miała
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nosić imię Maryi Królowej Korony Polskiej. W planach było także utworzenie dużego domu parafialnego i klasztoru. Rozpoczętą budowę przerwali
Niemcy. Wiosną 1940 roku doszło do rozbiórki murów, miały ok. 1 metra wysokości. Na części fundamentów kościoła zbudowano blok dla dygnitarzy
partii hitlerowskiej (obecnie Wierzbięcice nr 50,
52, 54).
W styczniu 1945 roku runęła niemiecka potęga. Poznań został zdobyty przez wojska Armii
Czerwonej. Jeszcze w czasie trwania walk robotnicy wildeccy zwrócili się do komendantury wojsk
Tak miał wyglądać kościół Maryi Królowej na Wildzie radzieckich o udostępnienie porzuconego przez
Niemców kościoła ewangelickiego na Rynku Wildeckim. Klucze do kościoła przekazał Polakom
pełen życzliwości oficer – Rosjanin. Pierwszą katolicką Mszę Świętą odprawił w naszym kościele
17 lutego 1945 roku ks. Antoni Gryczka, późniejszy proboszcz w Wolsztynie, który ukrywał się
na Wildzie w czasie wojny. W marcu 1945 roku
powrócili do Poznania księża zmartwychwstańcy.
Rozpoczęli pracę duszpasterską na Rynku Wildeckim i jednocześnie przywracali do użytku kościół
przy ul. Dąbrówki, zamieniony w czasie wojny
na magazyn wojskowy.
Pierwszą próbę podzielenia bardzo dużej parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i utworzenia
samodzielnej parafii przy naszym kościele podjął
w 1957 roku abp Antoni Baraniak. Ten zamiar nie
powiódł się, choć był już wyznaczony jako proboszcz znany w Poznaniu ks. Gerard Mizgalski.
Parafię pw. Maryi Królowej utworzył 1 sierpnia
Abp Jerzy Stroba w naszym kościele, 18 listopada 1998 r. 1993 roku abp Jerzy Stroba (formalnie parafię erygowano 1 grudnia 1994 roku, w 1993 roku powstał
ośrodek duszpasterski – taka jest procedura prawa
kanonicznego). Podział niemal trzydziestotysięcznej parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego był
z punktu widzenia duszpasterskiego koniecznością. Nie spotkał się jednak ze zrozumieniem wielu
wiernych, którzy wprowadzeni w błąd protestowali
przeciw decyzjom arcybiskupa. Z perspektywy 25
lat chyba nie ma już takich, którzy sprzeciwialiby
się decyzji abp. Jerzego Stroby.
W sobotę 31 lipca wieczorem i w niedzielę
1 sierpnia 1993 roku księża diecezjalni podjęli pracę przy naszym kościele. Rozpoczął się zupełnie
nowy czas – czas tworzenia i aktywności naszej
parafii. Szanując dorobek księży zmartwychwstańców, formowaliśmy wspólnotę i nową tradycję naszej parafii.

Życie parafii w liczbach
W chwili utworzenia nasza parafia liczyła 14 500
mieszkańców. Można ocenić, że z tej liczby pozoŚwięcenia diakonatu br. Marka w naszym kościele stało ok. 5 tysięcy. Obecnie, mimo powstania wielu
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nowych domów, między innymi osiedla TBS (420 mieszkań) czy bloków przy ul. Czarnieckiego (450 mieszkań),
liczba mieszkańców parafii wynosi ok. 11 300. Nie wiemy, ilu z nich jest katolikami. Nie prowadzi się w Polsce takich statystyk. Do naszego kościoła na niedzielne
Msze Święte przyjeżdżają wierni spoza terenu parafii.
Na terenie naszej parafii bez zameldowania mieszka
wielu studentów, młodych pracujących w różnych firmach i coraz większa liczba przybyszów z Ukrainy.
W minionych 25 latach (od sierpnia 1993 roku
do maja 2018 roku) udzielono w naszym kościele 3 063
chrztów świętych, 3 932 I Komunii Świętych, 4 223
razy był udzielany sakrament bierzmowania. Pobłogosławiono 906 związków małżeńskich. Zgłoszono w parafii 3 620 pogrzebów. Co kryje się za tymi liczbami?
Wielkie działanie łaski Pana Boga! Ile wzruszeń, ile łez,
ile radości!

Duszpasterze w naszej parafii
Pierwszym, ale z pewnością nie ostatnim proboszczem naszej parafii jestem ja, ks. Marcin Węcławski,
ur. w 1956 roku, wyświęcony na kapłana 21 maja 1981
roku. Do naszej parafii przyszedłem po ośmiu latach
służby kapłańskiej w parafii pw. św. Stanisława Kostki
w Poznaniu, gdzie byłem duszpasterzem akademickim
i wikariuszem. Księża diecezjalni w przeciwieństwie
do księży zakonników nie mają wyznaczonych kadencji,
proboszczem zostaje się na okres bezterminowy.
Wikariuszami w naszej parafii byli:
––ks. Marian Sikora (1993-2000),
––ks. Marian Ciesielski (1993-2001),
––ks. Maciej Kubiak (1996-2000),
––ks. Janusz Buduj (2000-2001),
––ks. Błażej Stróżycki (2001-2003),
––ks. Marek Tarło-Jawtok (2002-2003),
––ks. Piotr Twardy (2003-2007),
––ks. Mirosław Musiał (2003-2008),
––ks. Adam Maćkowiak (2007-2009),
––ks. Daniel Wachowiak (2008-2012),
––ks. Marek Sotek (2009-2012),
––ks. Adam Pawłowski (2012-2016),
––ks. Marcin Ćmil (2012-2017)
i są obecnie:
––ks. Sławomir Kostrzewa (od 2016),
––ks. Marcin Skowron (od 2017).

Życie duchowe – duszpasterstwo
Celem każdej parafii, która jest cząstką diecezji, a diecezja cząstką Kościoła katolickiego, jest oddanie chwały Panu Bogu i prowadzenie ludzi drogą zbawienia.
Duszpasterstwo – „pasterstwo dusz” – jest oddziaływaniem mało widocznym dla ludzkich oczu, mało słyszalnym dla ludzkiego ucha. Jest przede wszystkim oddziaływaniem wewnętrznym. Owszem, prowadzone
są pewne statystyki, liczby… To jednak, co dzieje się

w sercach ludzkich, w każdym człowieku, w spotkaniu
z Chrystusem, pozostaje tajemnicą. Jest to tajemnica
nie tylko sakramentu pokuty. Wszystko, co teraz jest
zakryte, na końcu czasów będzie ujawnione. Wtedy
w niebie będziemy mogli do końca ocenić owoce łaski
w duszach ludzkich, w dziejach naszej parafii. Warto
jednak wspomnieć niektóre ważne wydarzenia i inicjatywy duszpasterskie podejmowane w naszej parafii
w ciągu 25 lat.
1. Poświęcenie naszego kościoła
Historia naszego kościoła jest niezwykła. Pierwsze poświęcenie odbyło się po zakończeniu jego budowy, 15
marca 1907 roku, jako zboru ewangelickiego. Kościół
poświęcono dla użytku katolików w lutym 1945 roku.
W 1970 roku abp Antoni Baraniak uroczyście poświęcił
ołtarze w naszej świątyni.
Po utworzeniu parafii, jesienią 1993 roku, bp Zdzisław Fortuniak poświęcił chrzcielnicę do naszego kościoła, namaszczone świętym olejem zostały też ściany
świątyni. Od tego czasu głównym świętem naszej parafii
jest uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego Kościoła
Parafialnego, obchodzona zawsze w ostatnią niedzielę
października.
2. Maryja naszą Patronką
W naszym kościele znajduje się obraz Maryi Królowej,
namalowany w XVII wieku, i obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ten drugi wizerunek ofiarował bardzo
zasłużony dla naszej wspólnoty śp. ks. Jerzy Smoliński,
zmartwychwstaniec, jako wotum wdzięczności za nawiedzenie naszego kościoła przez wędrującą kopię Obrazu Jasnogórskiego i 25 lat jego kapłaństwa.
Co roku, w trzecią sobotę i niedzielę października,
nasza parafia pielgrzymuje do sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu i na Jasną Górę. Kochamy Maryję i chcemy kochać Ją coraz więcej. Cieszymy się niezmiernie na drugie nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego, które będziemy przeżywać w dniach 8 i 9 września 2020 roku.
Świętem patronalnym naszej parafii jest uroczystość
Maryi Królowej, obchodzona 31 maja. Przez cały maj
przygotowujemy się do niej, uczestnicząc w wieczornych nabożeństwach majowych. Praktykujemy nabożeństwa fatimskie od 13 maja do 13 października. Odprawiamy także jako wspólnota parafialna nabożeństwo
pierwszych sobót miesiąca, przeżywane w duchu wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi Matki Bożej. W każdą środę odprawiane jest opracowane dla naszej parafii nabożeństwo
do Maryi Królowej.
3. Dzieło wczesnej I Komunii Świętej
Chrystus powiedział do Apostołów: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im
(Mk 10,14). Przed 108 laty papież, św. Pius X przy-
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wrócił w Kościele praktykę wczesnej I Komunii Świętej. Zwyczaj ten
pochwalał także św. Jan Paweł II.
Odpowiednio przygotowane dzieci, jeszcze przed ukończeniem siedmiu lat, mogą przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej. Od samego
początku powstania naszej parafii
wprowadziliśmy taką możliwość
dla rodziców małych dzieci. Brakuje słów, by wyrazić ogrom dobra płynącego z tej duszpasterskiej
praktyki.

Pozwólcie dzieciom! Wczesna I Komunia Święta

Fot. J. Kot (x3)

Bp Zdzisław Fortuniak z dziećmi z naszego przedszkola

Nawiedzenie naszego kościoła przez relikwie św. Jana Vianneya
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4. Biskupi w naszej parafii
Wielką radością jest każdorazowa
obecność w naszej wspólnocie parafialnej księdza biskupa. Spośród
różnych wizyt biskupów w naszym
kościele – najczęściej z okazji udzielania sakramentu bierzmowania –
warto wspomnieć bierzmowanie,
którego udzielał w naszej świątyni
16 listopada 1998 roku abp Jerzy
Stroba. To była jego jedyna oficjalna wizyta w naszej parafii i ostatnie bierzmowanie, jakiego udzielił
przed swoją śmiercią. Wspominamy
abp. Jerzego z wielką wdzięcznością.
Utworzył naszą parafię i zawsze okazywał jej wielką życzliwość.
Prawo kanoniczne nakazuje biskupom diecezjalnym odbywanie
wizytacji w parafiach. Obok sprawdzenia, jak prowadzona jest parafia,
jest to zawsze radosne święto, przeżycie pełni Kościoła zgromadzonego
na modlitwie z pasterzem diecezji.
W 2006 roku wizytację przeprowadził bp Marek Jędraszewski (obecnie
arcybiskup krakowski). Parafianie ze
szczególną wdzięcznością wspominają zaangażowanie duszpasterskie
w wizytację bp. Zdzisława Fortuniaka w 2011 roku. W lutym 2016 roku
wizytował naszą parafię bp Grzegorz Balcerek.
5. Święcenia i prymicje
Chrystus ustanowił siedem sakramentów świętych. W kościołach
parafialnych rzadko kiedy jest udzielany sakrament kapłaństwa. Niemal
regułą jest sprawowanie go w katedrze. Dnia 8 stycznia 1999 roku spo-

6. Rekolekcje i misje
Co roku w naszej parafii odbywają się
rekolekcje, zwykle trwają od Środy
Popielcowej do I niedzieli Wielkiego
Postu. Z ostatniego czasu szczególnie
w pamięci parafian zapisały się rekolekcje głoszone w roku 100-lecia
objawień w Fatimie, które głosił
o. Adrian Galbas, pallotyn.
Dwukrotnie przeżywaliśmy misje parafialne: przed jubileuszowym
rokiem 2000 i przed poświęceniem
parafii św. Michałowi Archaniołowi
w 2009 roku.
7. Nawiedzenia
W grudniu 2015 roku naszą świątynię nawiedziła kopia cudownego
obrazu św. Józefa z poznańskiego kościoła oo. Karmelitów. To nawiedzenie było skierowane przede wszystkim ku małżeństwom i rodzinom.
Wielkim duchowym przeżyciem
dla wielu parafian było nawiedzenie
relikwii św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, które odbyło się 30 czerwca
2005 roku. Dnia 21 kwietnia 2010

Jubileusz 100-lecia naszego kościoła, 15 marca 2007r.

Nawiedzenie naszego kościoła przez kopię obrazu św. Józefa
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tkał nas wielki zaszczyt. Pochodzący
z naszej parafii brat Marek Durski
ze wspólnoty ekumenicznej w Taizé
we Francji przyjął w naszym kościele święcenia diakonatu. Udzielał ich
bp Zdzisław Fortuniak.
Nasza parafia w ostatnich 25
latach wydała pięć powołań kapłańskich: wspomnianego już brata
Marka (1999), ks. Tomasza Marciniaka (1999), ks. Tomasza Brussego
(2010), ks. Łukasza Szymańskiego
(2012), ks. Mikołaja Wyczałka, salezjanina (2016). Z naszej parafii
pochodzi także siostra Kinga Łysów,
która należy do Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla. Dzieło
nowych powołań jest dla nas wielkim zadaniem. W każdy pierwszy
czwartek miesiąca odprawiana jest
w tej intencji w naszej świątyni Msza
Święta, a po niej trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Pragniemy, by przy naszej parafii
powstało Towarzystwo Przyjaciół
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Fot. J. Tomaszewski
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Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego – „trydencka”
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roku w naszym kościele przebywały
relikwie św. Jana Vianneya, patrona
spowiedników i proboszczów. Pamiątką tych nawiedzeń są portrety
tych świętych umieszczone w prawym bocznym ołtarzu.
8. Stulecie naszego kościoła
i ekumenizm
Dnia 15 marca 2007 roku przypadła 100. rocznica wybudowania
i pierwszego poświęcenia naszego
kościoła. Z tej okazji odbyły się uroczysty koncert i wspólna modlitwa
ekumeniczna. Chór i orkiestra symfoniczna wykonały „Stabat Mater”
Antoniego Vivaldiego (był księdzem
katolickim) i finałowy fragment Pasji wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha (był kantorem ewangelickim). W uroczystości wziął udział
abp Stanisław Gądecki i śp. pastor
Tadeusz Raszyk, proboszcz parafii ewangelickiej w Poznaniu. Pod
chórem została umieszczona tablica upamiętniająca ewangelików
wildeckich, dawnych użytkowników naszego kościoła.
9. Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
Dnia 7 lipca 2007 roku papież Benedykt XVI wyraził zgodę, by w każdej
parafii mogła być odprawiana Msza
Święta w dawnej formie liturgicznej,
sprzed reformy dokonanej po Soborze Watykańskim II. W czasie
tej Mszy Świętej, podczas modlitw
posługuje się językiem łacińskim,
kapłan w czasie Mszy Świętej tak
sprawowanej nie jest zwrócony ku
ludziom, ale ku Panu Bogu.
Od listopada 2007 roku, za zgodą
abp. Stanisława Gądeckiego, Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest sprawowana w naszym
kościele. Uczestniczą w niej licznie
ludzie młodzi i w średnim wieku.
Szukają ciszy, powagi i sacrum.
10. Pomnik św. Michała Archanioła
Chrystus przez swoje zmartwychwstanie ostatecznie zwyciężył szatana i zło. Można powiedzieć: wojna
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ze złem została wygrana, choć zacięta walka o dusze poszczególnych
ludzi trwa nadal. Księga Nowego
Testamentu, Apokalipsa, ukazuje
nam w proroczych wizjach rolę św.
Michała Archanioła w walce z szatanem. Bóg sam posyła go jako obrońcę Kościoła.
W 2009 roku stanął przy naszym kościele pomnik św. Michała
Archanioła. Rzeźba została wykonana na nasze zamówienie w renomowanej pracowni rzeźbiarskiej
Stuflessera w północnych Włoszech.
Cokół jest pełną bryłą piaskowca.
Jest to także wynagrodzenie za odstępstwa od wiary i jednocześnie
widzialny znak opieki tego świętego nad naszą parafią. Co roku, 29
września, w święto św. Michała
Archanioła, ponawiamy oddanie
naszych rodzin, parafii, naszego
miasta Poznania temu wielkiemu
świętemu. Po każdej Mszy Świętej,
idąc do świata, podejmując różne
trudne i niebezpieczne zadania, odmawiamy modlitwę do św. Michała
Archanioła.
11. Caritas
Legitymacją naszego życia Ewangelią jest caritas – miłość okazywana
w czynie potrzebującym. Zalecił
nam to Chrystus, jako przykazanie.
Mamy je wypełniać indywidualnie,
ale też wspólnotowo, jako parafia.
Przy naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas, który ofiarnie
i wytrwale podejmuje służbę wobec potrzebujących. Próbowaliśmy
utworzyć parafialne hospicjum domowe, ale ta inicjatywa, nie z braku chętnych do służby, lecz z braku
zgłoszeń zapotrzebowania na taką
formę pomocy, została zawieszona. Powstaje też w ramach Caritas
nowa wspólnota Pogotowie miłości.
12. Przedszkole parafialne
Ważnym dziełem duszpasterskim
jest działające od 2001 roku Parafialne Przedszkole św. Aniołów Stróżów. W ciągu 17 lat jego istnienia
przedszkole ukończyło 214 dzieci!
Przedszkole nie tylko wychowu-

je najmłodszych, ale stanowi też
wsparcie w formacji chrześcijańskiej
dla rodziców.
Od wielu lat prowadzimy także
środowiskową świetlicę parafialną,
nie tylko dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji. W czasie każdych wakacji letnich i zimowych organizujemy
bezpłatne półkolonie dla dzieci.
13. Różne grupy duszpasterskie
Parafia ma być żywą duchową budowlą, ma być wspólnotą wspólnot.
Aktualnie przy naszej parafii działają
następujące wspólnoty: Żywy Różaniec i Różaniec Rodziców za Dzieci,
Domowy Kościół – pięć kręgów,
Klub Seniora, Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Młodzieży, Ministranci i Lektorzy, Koło
Misyjne, chórek dziecięcy, zespół
młodzieżowy i schola śpiewu gregoriańskiego, Grupa Biblijna, czciciele
Miłosierdzia Bożego, Anonimowi
Alkoholicy.
14. Rady parafialne i świeccy
katechiści
W każdej parafii naszej archidiecezji
działają dwie rady: duszpasterska
i ekonomiczna. Tworzą je, obok
księży, świeccy parafianie zaangażowani w życie parafii. Rady są
wsparciem dla kapłanów, stanowią
jedną z form budzenia odpowiedzialności świeckich za Kościół.
Stanowią ogromne, nie do przecenienia wsparcie dla duszpasterzy.
Wierzymy, że Duch Święty działa
przez tych, którzy Jemu poddają
swoje życie.
W 2010 roku abp Stanisław Gądecki powołał w naszej archidiecezji Szkołę Katechistów. Jej celem
jest kształcenie i stałe formowanie
świeckich, którzy podejmują w parafiach katechezę dorosłych. W parafii jest aktualnie 26 katechistów.
To największa liczba w naszej archidiecezji. Prowadzą oni katechezę dla rodziców przed udzieleniem
sakramentów chrztu świętego, I Komunii świętej i bierzmowania. Przygotowują też dorosłych do bierzmowania i chrztu świętego. Podejmują
cd. na str. 8

KRONIKA

Z ostatnich tygodni
• W Wielkim Poście uczestniczyliśmy w nabożeństwach
Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach, w czasie których kazania pasyjne głosił Ksiądz Proboszcz. Dodatkowo odbywały się Gorzkie Żale dla młodzieży, w czasie których kazania głosił ks. wik. Marcin Skowron.
• W czasie Mszy Świętych w uroczystość św. Józefa powtórzono za Księdzem Arcybiskupem akt modlitwy oddania
poznańskiej archidiecezji w opiekę św. Józefowi (19.03).
• Przedszkole parafialne zaprosiło mężów, ojców, samotnych mężczyzn i chłopaków na pogadankę pt. Idźcie do Józefa, którą wygłosił ks. wik. Marcin Skowron
(19.03).
• W piątek przed Niedzielą Palmową przeszliśmy Drogę
Krzyżową ulicami naszej parafii (23.03).
• W Niedzielę Palmową przed Mszą Świętą o godz.
11:00 uroczysta procesja z palmami przeszła do kościoła spod gmachu Politechniki (25.03).
• Caritas parafialna zorganizowała wielkanocną zbiórkę
żywności i innych darów dla najuboższych parafian
(25.03). Obdarowano nimi 115 najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii.
• Odbyły się wielkopostne rekolekcje dla młodzieży
akademickiej i pracującej. Nauki głosił o. Piotr Idziak
z zakonu jezuitów (25 - 28.03).
• Całodzienna wielkopostna spowiedź święta odbyła się
w Wielki Wtorek (27.03).
• Uroczyście obchodziliśmy najważniejsze dni całego roku liturgicznego – Święte Triduum Paschalne
(29.03-1.04).
• W Wielki Czwartek o godz. 17:00 i w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 12:15 odbyła się uroczystość wczesnej Pierwszej Komunii Świętej 38 dzieci (29.03 i 1.04).
• W pierwsze soboty kolejnych miesięcy modliliśmy się
podczas nabożeństw różańcowych wynagradzających
Niepokalanemu Sercu Maryi (7.04 i 5.05).
• W czasie sobotniej Mszy Świętej w nadzwyczajnej
formie rytu rzymskiego I Komunię Świętą przyjęło 11
dzieci (7.04).
• W święto Miłosierdzia Bożego, po Mszy Świętej
o godz. 9:30 przeszliśmy w procesji eucharystycznej
wokół kościoła (8.04).
• W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie wieczorna Msza Święta została odprawiona w intencji matek w stanie błogosławionym i małżeństw
modlących się o łaskę rodzicielstwa (9.04).
• Odbyło się pierwsze spotkanie Pogotowia miłości
(12.04). Jest to dzieło Caritas, którego celem jest
pomoc w różnych trudnych sytuacjach ludziom starszym, chorym i potrzebującym.
• W naszej parafii odbyła się niedziela pomocy Arcybiskupiemu Seminarium Duchownemu. W czasie Mszy
Świętych kazania głosił ks. Przemysław Tyblewski, wy-

chowawca seminarium, a po Mszach Świętych klerycy
zbierali ofiary na utrzymanie seminarium (29.04).
• W maju uczestniczymy w nabożeństwach majowych
codziennie o godz. 20:30.
• Została odprawiona Msza Święta w intencji tegorocznych maturzystów wraz ze specjalnym, indywidualnym błogosławieństwem (3.05).
• Odbyła się parafialna pielgrzymka do miejsca objawień
Matki Bożej Niepokalanej w Gietrzwałdzie i do sanktuariów Warmii i Mazur (6-9.05).

4 maja 2018 roku zmarł nagle nasz Parafianin

śp. Józef Rolnik
mąż, ojciec, dziadek, gorliwy katolik.
Oddany naszej parafii w różnorakiej służbie.
Niech Bóg będzie jego radością i wieczną nagrodą!
Z wdzięcznością za jego spełnione dobro,
w imieniu Parafian Ksiądz Proboszcz
Miesięcznik poświęcony sprawom Parafii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Adres redakcji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 1 800.
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NASZA PARAFIA
próby tworzenia międzysąsiedzkich
grup biblijnych. Życie pokazuje, jak
ważna i owocna jest ta posługa.
15. Książeczka kolędowa, apostolstwo słowa drukowanego
Upominkiem kolędowym zostawianym w domach parafian jest niewielka broszura. W 1999 roku był
to egzemplarz Ewangelii św. Łukasza. Od 2000 roku sami jako parafia wydajemy książeczki kolędowe.
W tym roku było to już 19. takie
opracowanie. Od 2012 roku naszą
książeczkę zaczęły rozprowadzać
inne polskie diecezje. W ostatnich
latach roczny całościowy nakład wynosi ponad 700 000 egzemplarzy!
Odstępujemy pliki drukarskie zainteresowanym parafiom i diecezjom
całkowicie bezinteresownie!
Naszą dumą może być także
pismo parafian – „Maryjna Wspólnota”. Jego celem jest formacja, informacja i integracja. To już 186.
numer naszego pisma.

Najważniejsze
materialne

inwestycje

nością patrzymy w przyszłość. Jeśli będziemy wierni Chrystusowi
i Jego Ewangelii, nie opuści nas błogosławieństwo Boże. Jeśli będziemy
ciągle się nawracali, jeśli wytrwale
będziemy dążyli do prawdziwej pokory i praktykowali miłość do Boga
i drugiego człowieka, czeka nas
wielkie dobro tu na ziemi, a przede
wszystkim w wieczności. Jesteśmy
Kościołem pielgrzymującym. Naszym
celem nie jest życie na ziemi, ale niebo. Obyśmy jako wspólnota parafialna
wszyscy tam się spotkali!
Niech Maryja, Matka Boża i nasza Matka pomaga nam spełniać
wszystkie nasze dobre zamiary!
Ksiądz Proboszcz

Co dalej?
Zmartwychwstały Jezus Chrystus
jest naszym Panem, dlatego z uf-

Fot. S. Galuba

Pan Bóg stworzył nam nie tylko dusze nieśmiertelne, ale i ciała. Żyjemy
w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Do funkcjonowania
Kościoła jako wspólnoty wiary potrzebna jest baza materialna. Dzięki
Bożej Opatrzności i nadzwyczajnej

ofiarności parafian i sympatyków
naszej parafii udało nam się przeprowadzić wiele dzieł materialnych.
Oto najważniejsze z nich w poszczególnych latach:
––przywrócenie okien w prezbiterium, krzyż nad ołtarzem (1994)
––dokończenie budowy i wyposażenie domu parafialnego (1997)
––założenie i wyposażenie przedszkola parafialnego (2001)
––remont dachu kościoła (1993,
1998 i 2012), całkowita wymiana
dachówek
––dwa nowe dzwony (2000)
––malowanie kościoła (1999 i 2016)
––tynkowanie i nowe tarcze zegara
na wieży świątyni (2002)
––nowy ołtarz, tabernakulum i meble
w prezbiterium (2007)
––pomnik św. Michała Archanioła
(2009)
––nowe boczne ołtarze (2014 i 2015)
––generalny remont zakrystii – nowe
meble (2014)
––nowe boczne okna w kościele
(2015 i 2016)
––dwa nowe konfesjonały (2017)
––nowe organy (2018)
Niech Bóg wynagrodzi wszystkim ofiarodawcom! Niech wszystkie
te dzieła oddają chwałę Panu Bogu,
a swym pięknem niech podnoszą nas
do Pana Boga i służą duszpasterstwu!

Katecheza rodziców w małej grupie prowadzona przez katechistkę
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Pomnik św. Michała Archanioła

Fot. arch.

dokończenie ze str. 6

