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Drodzy Parafianie!

Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus! (Kol 3,1) Roratnia Msza święta w naszym kościele  

W niektórych kościołach, na czas Adwentu, ustawia się 
w prezbiterium drabinę – u jej szczytu figurkę Dzieciątka 
Jezus, u podstaw pusty żłóbek z sianem. W kolejne dni fi-
gurkę przesuwa się w dół o jeden stopień. To obraz przy-
chodzącego Chrystusa, który się zbliża, przychodzi na zie-
mię. Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście nasze-
go Pana, ale może być także przeżywany jako czas nasze-
go zbliżania się do Boga, naszego wstępowania po drabinie 
czasu i łaski ku Chrystusowi. Oto kolejne stopnie adwen-
towe, oto bogactwo, które przypomina nam i wskazuje Ko-
ściół w tym czasie:

Stopień pierwszy – I niedziela
Każdego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, czytamy 

ewangelię o końcu świata. Wszystko, co ma swój początek, 
będzie miało swój koniec. Świat, na którym żyjemy, ma po-
czątek i będzie miał koniec. Znamy datę początku naszego 
życia i prędzej niż myślimy, przyjdzie dzień oraz godzina, 

które będą datą naszej śmierci. Tylko Bóg nie ma począt-
ku, dlatego też nie ma końca. Syn Boży dwa tysiące lat 
temu przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, począł 
się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Jezus 
umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał, 
wstąpił do nieba. Na końcu czasu całego świata i na koń-
cu naszego życia przyjdzie znowu Chrystus, aby dopeł-
nić w świecie i w nas dzieła odkupienia. Tęsknimy za Nim 
i dlatego powtarzamy: Przyjdź, Panie Jezu!

Stopień drugi – II i III niedziela
Druga i trzecia niedziela Adwentu w każdym roku sta-

wia przed nami postać poprzednika Mesjasza i wielkiego 
proroka Boga – św. Jana Chrzciciela. Najpierw, w II nie-
dzielę Adwentu, słyszymy jego zapowiedź bliskiego przyj-
ścia Zbawiciela. To przyjście przyniesie człowiekowi wy-
zwolenie. Wyzwolenie Izraelitów z niewoli babilońskiej 
i ich radosny powrót do Ziemi Obiecanej był zapowiedzią 
wyzwolenia duchowego, jakie przyniesie Chrystus – Me-
sjasz, i radości, która staje się udziałem tych, co zaufa-
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ADWENT

li Jezusowi. W III niedzielę ten sam 
Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia 
i oczyszczenia przed przyjściem Zba-
wiciela. Najpierw Izraelitów nad Jorda-
nem, teraz nas w Kościele. To On za-
powiada oczyszczenie i chrzest w Du-
chu Świętym. Duch Święty przekonu-
je nas o grzechu i prowadzi do prawdy, 
kiedy podejmujemy decyzję o przystą-
pieniu do sakramentu pokuty. 

Stopień trzeci – IV niedziela
Czwarta niedziela Adwentu jest 

niedzielą poświęconą Maryi, Mat-
ce Bożej. W tym roku będzie czyta-
ny fragment ewangelii wg św. Łuka-
sza – opis sceny Nawiedzenia. Spotka-
nie dwóch matek: podeszłej w latach 
Elżbiety, matki Jana Chrzciciela i mło-
dziutkiej Maryi, Matki Bożej. Maryja 
wnosi w dom Elżbiety mającego się na-
rodzić Zbawiciela, a przez Niego – Du-
cha Świętego, Elżbieta z wiarą i miło-
ścią pozdrawia Maryję. Maryja pełna 
łaski Bożej wyśpiewuje hymn uwiel-
bienia: „Wielbi dusza moja Pana i ra-
duje się duch mój w Bogu, Zbawicielu 
moim”. W tym roku, czwarta niedzie-
la Adwentu przypadnie w samą Wigi-
lię, 24.12. Niech scena Nawiedzenia 
stanie się dla nas natchnieniem w skła-
daniu życzeń, w tworzeniu atmosfery 
świątecznej w naszych domach. Liczy 
się Bóg i miłość. 

Stopień czwarty – Roraty i 8 grudnia
Przez cały Adwent w dni powsze-

dnie odprawiane są Msze święte zwa-
ne roratami. Nazwa ta pochodzi od an-
tyfony rozpoczynającej Mszę: Rorate 
coeli… (niebiosa spuśćcie nam z góry 
Zbawiciela). Modlitwy tej Mszy świę-
tej w sposób szczególny wymieniają 
Maryję. Obok Chrystusa Maryja jest 

największą postacią Adwentu, naszą 
Przewodniczką. Najpierw jako córka 
Narodu Wybranego trwała w oczeki-
waniu na przyjście Mesjasza. Potem 
jako Matka Boża przez dziewięć mie-
sięcy oczekiwała na narodzenie Syna 
Bożego. Ona jedna od samego począt-
ku znała tajemnicę Bożego obdarowa-
nia. Maryjny charakter Adwentu jest 
ubogacony o uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Matki Bożej. W tym 
roku, w czasie rorat, tematem krót-
kich homilii będzie wiara. Niech Ma-
ryja, która jest matką wiary, błogosła-
wiona między niewiastami, błogosła-
wiona, która uwierzyła, uprosi nam co-
raz głębszą wiarę. 

Wczesna godzina Mszy świętej ro-
ratniej 6:15 jest trudna dla wszyst-
kich, zwłaszcza dla dzieci. A mimo to 
warto ten trud podjąć! O godz. 6: 15 
w grudniu wschodzi na niebie ju-
trzenka, gwiazda symbolizująca Ma-
ryję. Bóg i Maryja nie będą nigdy na-
szymi dłużnikami. 

Drodzy Parafianie, razem w górę!
Chodźmy razem ku Chrystuso-

wi, który ku nam idzie. Nasz jeden 
krok w Jego stronę i niezliczona licz-
ba Jego kroków ku nam. To jest bo-
gactwo dla nas, leżące w zasięgu na-
szej ręki! Chodźmy z radością na spo-
tkanie Pana! Warto pójść tą drogą, 
warto wspinać się ku Chrystusowi, 
ku niebu!

Pozdrawiam bardzo serdecznie 
wszystkie rodziny, wszystkich samot-
nych, chorych. Modlę się za Was i bar-
dzo proszę o modlitwę do Ducha Świę-
tego, bym dobrze spełnił posługę gło-
szenia adwentowych kazań. 

    ks. Proboszcz

— w każdym tygodniu od poniedziałku do piąt-
ku o godz. 6:15 Roraty – Msza święta o Mat-
ce Bożej. Przed Roratami od 5:55 śpiew Go-
dzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;

— 6.12 o godz. 17:00 – sakrament bierzmowa-
nia dla młodzieży 3 klas gimnazjalnych;

— 8.12 (piątek) Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze 
święte o godz.: 7:00; 8:00; 12:00; 17:00; 18:

— To była pierwsza wizyta kano-

niczna Księdza Biskupa w naszej 

parafi i. Jak Ksiądz Biskup zapa-

mięta te dni?

— Jest kilka rzeczy, które głęboko 
zapadły mi w pamięć i w serce. Na 
pewno sobotnie spotkanie z przed-
stawicielami grup, ruchów, stowarzy-
szeń i wielkich dzieł, które tutaj mają 
miejsce. To było bardzo przejmują-
ce spotkanie, bo ono dało obraz ży-
cia tej wspólnoty parafi alnej. Dzięki 
niemu nie tylko mogliśmy się lepiej 
poznać, ale wzajemnie podzielić się 
doświadczeniem wiary i przeżywa-
niem Kościoła. 

—  Jakie wielkie dzieła Ksiądz Bi-

skup ma na myśli?

— Po raz pierwszy wizytując parafi ę 
uczestniczyłem we Mszy świętej dla 
dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii świętej i ich rodziców. Wzru-
szające było spotkanie w niedzielę 
z bardzo licznymi małymi dziećmi 
i małżeństwami oczekującymi naro-
dzin dziecka. To było bardzo szcze-
gólne doświadczenie – błogosławie-
nie im. Z każdą matką czy ojcem sta-
rałem się też zamienić choćby kil-
ka słów. Stąd wiem, bo usłyszałem 

W ostatnim dniu wizytacji naszej 

parafi i, która odbyła się w dniach 

28-29 października, zapytaliśmy 

odwiedzającego nas biskupa 

Marka Jędraszewskiego o wra-

żenia i spostrzeżenia z wypeł-

niających te dni licznych roz-

mów, spotkań i nabożeństw.

Jesteśmy Kościołem 
wielkich dzieł

30; 21:00. Przez cały dzień między Mszami 
adoracja Najświętszego Sakramentu, oka-
zja do adwentowej modlitwy w ciszy;

— 22.12 (piątek) od godz. 6:15 do 21:00 cało-
dzienne słuchanie spowiedzi świętej z udzia-
łem zaproszonych księży; 

— 23.12 (sobota), od 9:00 do 18:00 harcerze 
ZHP Wilda będą przekazywać Betlejemskie  
Światło Pokoju. 

KONCERTY: 

— 7.12 (czwartek) godz. 19:30 – wieczór Mo-
zartowski w wykonaniu orkiestry i chóru ka-
meralnego Zespołu Szkół Muzycznych; 

— 10.12 (niedziela) godz. 19:20 – muzyka or-
ganowa J. S. Bacha o tematyce adwentowej 
w wykonaniu Michała Wachowiaka;

— 17.12 (niedziela) godz.19:20 – medytacja 
przy śpiewie adwentowym w wykonaniu 
chóru Skowronki.

Kalendarium adwentowe w naszym kościele
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NASI PASTERZE

to od wielu matek, że to są często 
dzieci wymodlone i bardzo oczeki-
wane. To jest coś wspaniałego! Dla 
mnie jako biskupa jest to jeszcze 
jednym wzruszającym potwierdze-
niem, że te matki i ci ojcowie stara-
ją się swoje życie małżeńskie łączyć 
z Panem Bogiem.

— Nad czym powinniśmy pra-

cować, co powinniśmy zmienić 

w naszym życiu wspólnotowym?

— Problemy tutejszej parafi i są typo-
we dla parafi i poznańskich i nie tyl-
ko. Należy do nich przede wszystkim 
problem związków niesakramental-
nych. Gdy przeglądałem „Księgę 
ochrzczonych”, co należy do moich 
obowiązków podczas wizytacji para-
fi i, dostrzegłem, że co drugie dziec-
ko, które otrzymało chrzest, pocho-
dzi właśnie z takiego związku. Bar-
dzo często nie ma przeszkód, aby 
rodzice dziecka zawarli sakrament 
małżeństwa – a rodzice nie chcą 
tego. To jest bardzo niepokojące 
lekceważenie Pana Boga i tego, że 
z Jego błogosławieństwem żyje się 
po prostu inaczej! Boję się, co bę-
dzie dalej z ich dziećmi. Mam po-
ważne wątpliwości, czy wiara tych 
dzieci będzie właściwie ukształtowa-
na przez przykład rodziców. Czy nie 
zagubią się? Wielkim zadaniem dla 
parafi i Maryi Królowej i w ogóle dla 
wszystkich parafi i jest duszpaster-
ska troska o młodzież.

— Parafi a, to nie tylko wspólnota 

katolików żyjących w obszarze kil-

ku ulic, to także minione pokole-

nia, które budowały nasz Kościół 

lokalny. Zbliża się setna rocznica 

wybudowania naszego kościoła. 

Wspomniał o tym Ksiądz Biskup 

w homilii w czasie Mszy świętej 

w niedzielę o 12.15 i 21.00, z sza-

cunkiem mówiąc o naszych bra-

ciach odłączonych - ewangeli-

kach. Z Wildą, a więc i naszą pa-

rafi ą związane jest również inne 

wydarzenie, dużo nam bliższe, 

sprzed 50 laty…

— Wydarzenia, które miały tu miej-
sce przed pięćdziesięciu laty – mó-
wię tu oczywiście o proteście po-
znańskich robotników, który prze-

kształcił się w Powstanie Poznań-
skie – są dla nas wszystkich wyzwa-
niem, a ulica 28 Czerwca 1956 roku 
jest zapisana nie tylko w historii lo-
kalnej, ale również w pamięci naro-
dowej. Tą właśnie ulicą szli robot-
nicy upomnieć się o to, co wielkie 
i najświętsze: o Boga, o wolność, 
o chleb. Tą samą ulicą przeszła w 
kwietniu „Droga Krzyżowa”, rozpo-
czynająca obchody 50. rocznicy 
tamtego Czerwca. Tak się złożyło, 
że napisałem do niej rozważania. 

— Nasza parafi a była miejscem 

jeszcze jednego ważnego wyda-

rzenia...

— W 1983 roku na Łęgach Dębiń-
skich odprawił Mszę świętą Jan Pa-
weł II. Tamtego pamiętnego dnia 
20 czerwca, od godz. 5.00 z wyso-
kości ówczesnego Hotelu „Poznań”, 
gdzie się znajdowało Centrum Pra-
sowe, obserwowałem, jak z róż-
nych stron Poznania płynęły praw-
dziwe rzeki ludzi na miejsce spotka-
nia z Ojcem Świętym. Po uroczysto-
ściach wielu ludzi – jakby w imieniu 
Jana Pawła II, któremu nie pozwo-
liły na to ówczesne komunistyczne 
władze – chciało pomodlić się pod 
Poznańskimi Krzyżami. Niestety, 
ZOMO uniemożliwiło im to. To był 
taki dramatyczny kontrast: z jednej 
strony spotkanie z Ojcem Świętym 

Wizytacja pozwoliła nam przeżyć głębiej tajemnicę Kościoła. Na zakończenie 

Mszy świętej dla chorych tzw. błogosławieństwo Lourdskie 

pełne miłości i nadziei, z drugiej – sy-
tuacja trwającego nadal stanu wo-
jennego.

— Czego Ksiądz Biskup chciałby 

życzyć obecnym mieszkańcom 

parafi i Maryi Królowej?

— Wszystkim parafi anom oraz oso-
bom związanym z tym kościołem ży-
czę, żeby wzrastali w poczuciu rado-
ści i dumy, że są członkami święte-
go, apostolskiego i powszechnego 
Kościoła. I żeby tej dumy i radości 
uczyli się od Patronki swego kościo-
ła – Matki Bożej Królowej. Szczęść 
Boże!

— Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Katarzyna Deskur. 

Opracowanie tekstu: Maciej Zimnicki

BP MAREK JĘDRASZEWSKI Od 1997 r. 
biskup pomocniczy poznański. Jest pro-
fesorem zwyczajnym nauk teologicznych 
i wykładowcą UAM w Poznaniu. Filozof, 
dziennikarz (był redaktorem naczelnym 
„Przewodnika Katolickiego”), duszpa-
sterz środowisk naukowych, kultural-
nych i akademickich. Autor wielu ksią-
żek m.in. „Filozofi a i Modlitwa”, „Jan Pa-
weł II w Poznaniu”, „Znak niezawodnej 
nadziei”, „Obrazki z Pniew i nie tylko”, Od-
zyskać samych siebie”, „X ważnych roz-
mów”,  „Pejzaże rzymskie”, „Edyta Ste-
in. Filozof i łaska wiary”, „Wybrać większą 
wolność. Karol Wojtyła o człowieku”.
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ŻYCIE NASZEJ PARAFII

Parafia potrzebuje cierpiących
Wizytacja rozpoczęła się w sobot-

nie południe Mszą świętą z udzia-
łem chorych, cierpiących i niepeł-
nosprawnych. To wyróżnienie wierni 
zawdzięczają swojej szczególnej roli, 
jaką nadał im Chrystus – uświęcenia 
Kościoła poprzez cierpienie. – Współ-
czesny świat ucieka od cierpienia, mil-
czy o nim, ludzie zachowują się czę-
sto, jakby go nie było – mówił w ho-
milii ks. Biskup. – Wy doświadczacie 
obojętności najgłębiej, mając trudne 
zadanie: uczynienie z cierpienia du-
chowej ofiary i modlitwy. To jest wa-
sza rola we wspólnocie Kościoła i pa-
rafii – podkreślił ks. Biskup. 

Chorzy przyjęli w czasie Euchary-
stii sakrament chorych. To sakrament, 
który przynosi ulgę duchową, gładzi 
grzechy, ale również zdarza się, że po-
woduje uzdrowienie z choroby.

W sobotę i niedzielę, 28-29 października, odwiedził nas 

bp Marek Jędraszewski.

Raport z wizytacji pasterskiej 
w naszej parafii

Tak żywej, spontanicznej, radosnej i pełnej zaangażowania wizyta-

cji kanonicznej jeszcze nie przeżywaliśmy. Podczas wielu spotkań 

z przedstawicielami parafi i, wspólnych nabożeństw, poznawali-

śmy siebie, dzieliliśmy się doświadczeniem wiary i Kościoła. Oto 

przypomnienie i relacje z najważniejszych wydarzeń wizytacji.

Dzieci i rodzice, klękajcie razem
Żywiołowa, pełna dziecięcej eks-

presji, uroku i dialogu – tak można 
określić Mszę świętą, którą dla dzie-
ci przygotowujących się do I Komunii 
odprawił bp Marek Jędraszewski. Do-
wiedzieliśmy się, że to pierwsze tego 
typu spotkanie, w jakim uczestniczył 
ks. Biskup podczas odwiedzania licz-
nych parafii naszej archidiecezji. 

Była to również doskonała okazja, 
aby zachęcić rodziców do duchowe-
go zaangażowania w przygotowanie 
dzieci do czekającej nas za kilka mie-
sięcy uroczystości. – Drodzy rodzice, 
zróbcie wszystko, aby dzień I Komu-
nii świętej waszych kochanych dzie-
ci był dniem radości i święta dla całej 
rodziny, dla was wszystkich. Przygoto-
wujcie się wewnętrznie na to wielkie 
wydarzenie, starajcie się być zawsze 
wzorem dla waszych dzieci, klękaj-

cie z nimi, by 
odmówić jed-
ną z modlitw 
znajdujących 
się w ksią-
żeczkach po-
święconych 
przeze mnie 
podczas tej 
Mszy świętej 
– usłyszeli-
śmy słowa na 
zakończenie 
spotkania od 
biskupa Jędra-
szewskiego.

Kościół to twarze, serce i czas
Sobota, było późne popołudnie. 

W sali kominkowej domu parafialne-
go zebrało się grono osób, które two-
rzą przedstawiciele wszystkich dzia-

Ksiądz Biskup udziela sakramentu namaszczenia chorych

Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dz

I Komunii świętej

łających w naszej parafii grup: Koła 
Misyjnego, lektorów i szafarzy, Ca-
ritas, Wolontariatu Nauczycielskie-
go, świetlicy, przedszkola, ministran-
tów, Klubu Seniora, Akcji Katolickiej, 
rady duszpasterskiej, rady ekonomicz-
nej, katechetów, zespołu muzycznego 
„Nazaret” i redakcji pisma „Maryjna 
Wspólnota”. 

Przedstawiciele grup opowiadali 
Biskupowi o ich pracy, przedstawili 
osiągnięcia reprezentowanych grup, 
dzielili się doświadczeniem pracy 
w parafii. Relacje podsumował nasz 
Gość: – Spoza wielu dokumentów, 
sprawozdań i „papierów”, które mu-
siałem przeczytać wybierając się do 
waszej parafii na wizytację, teraz wi-
dzę twarze osób. Dziękuję wam, że dla 
dobra wspólnoty parafialnej i Kościoła 
Powszechnego poświęcacie swój czas 
i serce – mówił ks. Biskup. 

Święto naszej świątyni
Punktem centralnym wizytacji pa-

sterskiej była uroczysta Msza święta 
o godz. 12:15, odprawiona w inten-
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WIZYTACJA

cji wszystkich parafian. W jej trakcie 
ks. Biskup poświęcił nowy relikwiarz 
umieszczony w płycie ołtarza i płasko-
rzeźbę zdobiącą front nowego ołtarza. 
W tym dniu przypadała także uroczy-

s t o ś ć 
Roczni-
cy Po -
święce-
nia na-
s z e g o 
Kościo-
ła, dla-
tego na 
ścianach 
płonęły 
„zache-
uszki” 
– świe-
ce sym-
bolizu-
jące 12 
Aposto-
łów, na 
których 
zbudo-

wany jest Kościół. Homilia ks. Bisku-
pa była poświęcona tajemnicy Kościoła 
– i tego widzialnego, którego 100-le-
cie będziemy obchodzili w marcu przy-
szłego roku, i jeszcze bardziej tego du-
chowego, który my tworzymy. Uroczy-
stą Mszę świętą, pełną żarliwej mo-
dlitwy, śpiewu, zwieńczyła procesja 
eucharystyczna wokół kościoła. Po 
Mszy każdy mógł otrzymać jako pa-
miątkę książkę św. Josemarii Escrivy 
„Kochać Kościół”.

Osobiste spotkanie
Życzliwość i otwartość, z jaką 

bp Marek Jędraszewski został przy-
jęty w naszej parafii, mogliśmy ob-
serwować także po Mszy świętej 
o godz. 15: 00. Liczne młode mał-
żeństwa spontanicznie otoczyły Bi-
skupa prosząc o błogosławieństwo 
– kobiety w stanie błogosławionym, 
ojcowie z małymi dziećmi na rękach, 
małe dzieci już „na własnych nogach” 
– wszyscy domagali się osobistego spo-
tkania. Wzruszony ks. Biskup podcho-
dził, robił znak krzyża na czole, starał 

zieci przygotowujących się do 

Błogosławieństwo dla małych dzieci, rodziców…

…i matek oczekujących narodzenia 

dziecka

się z każ-
dym za-
mienić kil-
ka słów. 
C h w i -
lę później 
uśmiech-
nięte oso-
by odcho-
dziły z pa-
m i ą t ko -
wym ob-
razkiem.

Nasz 
Kościół 
jest młody

„Jesteście nadzieją Kościoła” – to 
przesłanie, jakie pozostawił młodzie-
ży w naszej parafii bp Marek Jędra-
szewski podczas Mszy świętej w nie-
dzielne popołudnie. Słowa te są jed-
nocześnie zadaniem, zgodnie z któ-
rym młodzi ludzie powinni budować 
swoją przyszłość. Na progu dojrzało-
ści młodzi powinni zadać sobie pyta-
nie, co powinno być fundamentem 
ich życia. I Biskup wskazuje im od-
powiedź: – Stawiając na Jezusa, staje-
my się „kamieniami Kościoła”. Z Chry-
stusem powinniśmy żyć nie tylko raz 
w tygodniu na Mszy świętej w nie-
dzielę, ale codziennie – podkreślił Bi-
skup. Nasz Pasterz zachęcał młodych, 
aby nie poddawali się grzechowi, ale 
starali się być świętymi, kochając in-
nych ludzi, szczególnie wtedy, kiedy 
staje się to bardzo trudne i pełne co-
dziennych przeciwności. W ten spo-
sób mają szansę kształtować wspania-
łą historię Kościoła. 

Parafia wspaniałej tradycji
Wizyta bp. Marka Jędraszewskie-

go w parafii Maryi Królowej zakoń-
czyła się Mszą świętą o godz. 21:00. 
Rozważania w czasie ostatniej homi-
lii dotyczyły sensu i wartości uczest-
niczenia w niedzielnej Mszy. Podsta-
wowym wnioskiem płynącym z nauki 
dla nas jest ten, że obowiązek uczest-
niczenia w niej wypływa z głębszej re-
fleksji na temat istoty Kościoła – „ludu 
Bożego, powołanego przez Chrystusa 

i za Chrystusem zdążającego do Boga 
bogatego w miłosierdzie.” 

W homilii Biskup wskazał istotę 
Eucharystii: – Jak dobrze, że u schył-
ku dzisiejszego dnia przyszliśmy, by 
wspólnie wielbić Boga, by usłyszeć, jak 
wielkimi jesteśmy w Jego oczach, by 
za wszystko, czym nas obdarza, dzię-
kować – mówił.

Nawiązując do uroczystości po-
święcenia kościoła, Biskup wspomniał 
budowniczych naszej stuletniej świą-
tyni, braci ewangelików.

kd, mm, mw, jt, ks.mw, mz
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Miesięcznik poświęcony sprawom Parafi i Ma-
ryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafi a 
Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Pozna-

niu. Redakcja: Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Grażyna Grobelna, Ma-
ria Lewandowska, Magdalena Młynarz, Jarosław Tomaszewski, ks. Marcin Wę-
cławski (p.o. red. naczelnego), Małgorzata Wołyńska, Maciej Zimnicki.  Adres re-
dakcji: 61–558 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biuro Parafi alne, www.parafi a–ma-
ryi–krolowej.poznan.pl Druk: Edica S.A. Nakład: 3600. Pismo nie ma ceny. Re-
dakcja i współpracownicy pracują społecznie. Koszty druku pokrywamy ze zło-
żonych ofi ar. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów. Pi-
smo należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafi alnej.

Caritas  Parafi i  Maryi  Kró lo wej 
nr konta:  60 1020 4027 0000 1902 0046 

Pierścień atlantów

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, 
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzie-
ją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we 
wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Naszym podstawo-
wym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alko-
holikom w jej osiągnięciu. Różnorodne były skutki naszego 
picia. Wielu z nas zamieniło się w ludzkie wraki, straciło 
rodzinę, majątek i godność. Ale są wśród nas i tacy, którzy 
nigdy nie trafili do szpitala czy więzienia, nie stracili pra-
cy lub rodziny. W pewnym momencie dotarliśmy do punk-
tu, w którym uświadomiliśmy sobie, że alkohol przeszka-
dza nam normalnie żyć, że nie umiemy bez niego żyć, my 
również poszukaliśmy pomocy w AA.

Łączy nas wszystkich PROBLEM – ALKOHOL.
Wspólnie się spotykając, rozmawiając i pomagając so-

bie oraz innym alkoholikom jesteśmy w stanie zachować 
trzeźwość i uwolnić się od obsesji picia, która kiedyś była 
dominującą siłą w naszym życiu. Dzięki AA dowiedzieli-
śmy się sporo o sobie i o alkoholizmie. Wiedzę tę przez 
cały czas odświeżamy, gdyż wydaje się ona kluczem do na-
szej trzeźwości. A dla nas trzeźwość zawsze musi być naj-
ważniejsza. Anonimowość jest duchową podstawą AA. To 

Masz problem z alkoholem... (3)
przypomina wspólnocie, aby kierowała się zasadami, a nie 
osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi rów-
nych. Dążymy do tego, aby poznany był nasz program zdro-
wienia, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Nasza sta-
ła modlitwa: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził 
się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmie-
niał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jed-
no od drugiego.

Przyjdź i przekonaj się! Zapraszamy zawsze w czwartki 
o godz. 18:00 do świetlicy naszego domu parafialnego.                                                                                      

Grupa AA „Krokus”

 c.d.n.

Niedawno, podczas luźnej rozmowy z kolegą, ten po-
chwalił się, że kupił sobie „pierścień atlantów” – obrącz-
kę z charakterystyczną dekoracją w kształcie klamry. Jej 
noszenie ma zapewnić szczęście w życiu i chronić od zła. 
Zauważyłem później taki pierścień na palcach wielu osób, 
w różnym wieku.

Wszyscy znamy Dekalog i Pierwsze Przykazanie, które 
Bóg – Jahwe dał również dla nas: „Nie będziesz miał cu-
dzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,3) Bóg dając nam całego 
Siebie, pragnie też wyłączności w naszych sercach – tylko 
On jest naszym Panem, tylko z Nim możemy doświadczyć 
prawdziwej radości i szczęścia.

Do czego lub do kogo odwołujemy się, gdy nosimy pier-
ścień atlantów i ufamy w jego nadprzyrodzone działanie? 
Kto lub co jest źródłem owej siły i mocy? Czy nie jest wte-
dy trochę w naszym życiu tak, że „Panu Bogu stawiamy 
świeczkę, a diabłu ogarek”? – Być może myślimy: ta ob-
rączka nawet jeśli nie pomoże, to przecież nie zaszkodzi! 
A jednak ów diabeł, który w przytoczonym kontekście wy-
stępuje w sensie przenośnym, czy nie kryje się tutaj rzeczy-
wiście?  Wierzenie i ufanie wróżbom, kartom tarota, amu-

letom – a więc i „mo-
cy” pierścienia atlan-
tów – jest przekro-
czeniem Pierwsze-
go Przykazania. Jest 
to szukanie szczę-
ścia obok Pana Boga, 
otwieranie drzwi na-
szego serca na działa-
nia inne niż moc Boża, podejmowanie ryzyka wpuszcze-
nia zła do własnej duszy. A przecież: „Kto się dotyka smo-
ły, ten się pobrudzi” (Syr 13,1).

Jako chrześcijanie nie wstydźmy się nosić symboli zwią-
zanych z naszą wiarą – poświęconego medalika lub obrączki 
różańca – w ten sposób odwołujemy się do mocy i miłości 
Bożej. Medalik nigdy nie jest przedmiotem magicznym, ale 
jest znakiem zawierzenia Opatrzności, jest zewnętrznym 
wyrazem wyboru mojej drogi – życia z Chrystusem.

Zainteresowanym polecam też lekturę artykułu ks. An-
drzeja Trojanowskiego TChr: „Pierścień atlantów, czyli dia-
belski scenariusz na życie z sercem odwróconym od Boga”,  
zamieszczonym  w numerze 5-2004 „Miłujcie się!”

Jan Biernacki
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Z ostatnich tygodni

Odeszli do Pana 

Ochrzczeni 

ś.  p.  
Teresa Krotoska

nasza gorliwa parafianka, profesor botaniki, ceniony naukowiec. Żyła 
w niezwykłej prostocie i skromności, oddana całym sercem Bogu 
i wielu potrzebującym bliźnim, zatroskana o dobro dzieci i młodzie-
ży. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

ks. Proboszcz

Msze święte za parafian
26.11 – godz.12:15 
  3.12 – godz. 9:30 
10.12 – godz.18.30 
17.12 – godz.12:15 
24.12 – godz. 9:30 
24/25.12 – godz. 22:00 i 24:00 
31.12 – godz. 18:30

� W pierwszy czwartek 5.10 ministranci i kandydaci uczestni-
czyli w uroczystej Mszy świętej o godz. 18:30, dla ich rodziców 
wieczorem odbyło się spotkanie połączone z wykładem.

� Dzieci klas drugich w sobotę 7.10 miały specjalną kateche-
zę przygotowującą do spowiedzi świętej.

� 10.10 i 6.11 rozpoczynały się kolejne kursy przedmałżeńskie 
w naszej parafi i.

� Na parafi alnej stronie internetowej w październiku znajdowa-
ło się zaproszenie do udziału w konkursie wiedzy o Eucha-
rystii.

� 13.10 na zebraniu POAK omawiano kolejny rozdział książki 
„Ucząc się nadziei”.

� Niedziela 15.10 obchodzona była jako dzień papieski 
(w związku z 28. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Ojca 
Świętego). W tym dniu po Mszach świętych zbierano ofi ary 
na Dzieło Trzeciego Tysiąclecia, na pomoc dla ubogiej, zdol-
nej młodzieży. Po Mszy świętej o godz. 18:30 Michał Wacho-
wiak wykonał koncert muzyki organowej J. S. Bacha.

� Nasza parafi alna grupa Taizé we wtorek 17.10 i w kolejne 
wtorki spotykała się na wspólnej modlitwie ze śpiewami.

� W Klubie Seniora 18.10 było spotkanie na temat „Aktywność 
w wyborach do władz miasta”, a 25.10 omawiano „Produkty 
pszczele i ich zastosowanie”.

� Stuosobowa grupa naszych parafi an 21.10 udała się z piel-
grzymką do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i na Jasną 
Górę. W niedzielę 22.10 o godz. 9:30 ks. Proboszcz spra-
wował Mszę świętą przed obrazem Czarnej Madonny w in-
tencji wszystkich parafi an.

� Ta niedziela (22.10) obchodzona była w całym Kościele jako 
Światowa Niedziela Misyjna i rozpoczęła Tydzień Misyjny. 
Składkę ze Mszy świętych przeznaczono na pomoc misjo-
narzom. Kazania w naszym kościele głosili Księża Misjona-
rze Oblaci.

� 23 i 24.10 spotkania katechetyczne mieli rodzice dzieci pierw-
szokomunijnych.

� Członkowie Koła Misyjnego 25.10 obchodzili 10. rocznicę 
powstania Koła. Gośćmi byli pierwszy opiekun Koła, ks. Ma-
rian Ciesielski (obecnie proboszcz parafi i pw. Chrystusa Słu-
gi), werbista z Chludowa ks. Kozłowski i ks. senior Zenon 
Patelski.

� W sobotę i niedzielę 28 i 29.10 przeżywaliśmy w naszej para-
fi i wizytację pasterską ks. biskupa Marka Jędraszewskiego. 
Ks. Biskup w sobotę o godz. 12:00 sprawował Eucharystię 
dla chorych, o godz. 16:00 była Msza święta dla dzieci pierw-
szokomunijnych, w czasie której poświęcono im książeczki 
do nabożeństwa, o 17:30 z ks. Biskupem spotkały się pa-
rafi alne zespoły duszpasterskie. W niedzielę o godz. 12: 15 
ks. Biskup celebrował Mszę świętą dla wszystkich para-
fi an połączoną z poświęceniem płaskorzeźby na ołtarzu, 
o 15: 00 była Msza święta dla rodzin z małymi dziećmi i ma-
tek w stanie błogosławionym, a o 17:00 dla młodzieży. Wi-
zytację zakończyła homilia ks. Biskupa na Mszy świętej 
o godz. 21: 00.

� Niedziela 29.10 obchodzona była w Kościele jako uroczy-
stość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Parafi alnego.

� W listopadzie modlimy się szczególnie za zmarłych. 1.11 
o godz. 17:00 i 2.11 o 18:30 Msze św. sprawowane były w in-
tencji zmarłych polecanych w wymieniankach; za tych zmar-
łych codziennie o godz. 18:00 odmawiany jest różaniec.

� Klub Seniora 6.11 zaprosił na wspólne śpiewanie pieśni pa-

triotycznych młodzież Gimnazjum nr 104; tematem spotka-
nia Klubu 8.11 było „Czy jemy zdrowy chleb?”

� POAK 10.11 w przeddzień Święta Niepodległości zorgani-
zował wieczór patriotyczny pod hasłem „Życie wartościami 
w domu, w pracy i służbie publicznej”.

� Dzieci klas drugich 18.11 uczestniczyły w katechezie przy-
gotowującej do sakramentu pojednania i Eucharystii.

� W niedzielę 19.11 święcone były opłatki, które nasza mło-
dzież rozniosła parafi anom do domów 25.11.

14 października Kacper Przybylski, ul. Żupańskiego 22a
       Patryk Szalaty, ul. Sikorskiego 19
       Adam Grajkowski, ul. Poplińskich 8a
21 października Bartosz Chróściński, ul. Wierzbięcice 18
       Jan Nowak, ul. Poplińskich 5a
22 października Dorian Połczyński, ul. 28 Czerwca 121
       Julia Gacek, ul. Dolna Wilda 50
       Piotr Wawrzyniak, ul. Poplińskich 4
       Jakub Paczyński, ul. Św. Czesława 17a

11 października Regina Topolska, l. 84, ul. Górna Wilda 95
11 października Zygfryd Gapiński, l. 71, ul. Sikorskiego 24
14 października Urszula Jarkowska, l. 59, ul. Żupańskiego 2
15 października Jerzy Mańczak, l.  82, ul. Przemysłowa 97
17 października Waldemar Niedźwiedzki, l. 75, ul. Chwiałkow-

skiego 31
21 października Maria Purschke, l. 96, ul. Przemysłowa 51
26 października Zuzanna Michalska, dziecko, ul. Św. Czesława 4
30 października Roman Kaczmarek, l .58, ul. Kilińskiego 6
31 października Elżbieta Szymańska,  l. 54, ul. Górna Wilda 90
3 listopada Ewa Ratajczak, l. 58, ul. Sikorskiego 15
4 listopada Maria Łukomska, l. 68, ul. Prądzyńskiego 14a
6 listopada Edward Żych, l. 89, ul. Dolina 17
7 listopada Jadwiga Kubiak, l. 59, ul. Wierzbięcice 31a
10 listopada Andrzej Gołaszewski, l. 83, ul. Wierzbięcice 5
11 listopada Barbara Cichowicz, l. 54, ul. Sikorskiego 15
11 listopada Helena Wieczorek, l. 85, ul. Prądzyńskiego 11
13 listopada            Roman Kirchner, l. 48, ul. Wierzbięcice 26

  1.01 – godz. 12:15
  6.01 – godz. 8:00
  7.01 – godz.12:15
14.01 – jubileusze 
małżeńskie;  
21.01 – godz.9:30 
28.01 – godz. 11:00

Dnia 27 września 2006 odeszła po nagrodę wieczną
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Zbiórka darów przed Niedzielą Palmową

Nasze działania
1. Stała, doraźna pomoc rodzinom 

w bardzo trudnej sytuacji – dy-
żury w poniedziałki od 17:00 do 
19: 00 i w środy od 10:00 do 11: 00. 
Stałą opieką jest objętych około 65 
rodzin i osób samotnych. W każ-
dym tygodniu otrzymują podstawo-
wą żywność za kwotę 12 zł. Mie-
sięcznie na ten cel wydajemy śred-
nio ok. 2800 zł. Pomocą jest rów-
nież darmowe przekazywanie pie-
czywa na potrzeby podopiecznych 
oraz świetlicy przez zaprzyjaźnione 
piekarnie.

2. Wolontariat nauczycielski to wizy-
tówka i fenomen naszej Caritas Pa-
rafialnej. 22 nauczycieli bezintere-
sownie pomaga w nauce ogółem 60 
uczniom ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich. Naj-
większe zapotrzebowanie jest na 
pomoc w przedmiotach ścisłych 
i językach obcych. Obserwujemy 
bardzo konkretne owoce tej pra-
cy. Uczniowie zniechęceni niepo-
wodzeniami w nauce, w swoim od-
czuciu bez szans na pozytywne oce-
ny, uwierzyli we własne siły, prze-
szli do następnych klas, zdobyli 
umiejętność uczenia się. 

3. Świetlica parafialna dla dzieci re-
alizuje program opiekuńczo-wycho-
wawczy. Czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 15:00 
do 18:00. Pod opieką wychowaw-
ców zapewniamy 25 dzieciom po-
moc w nauce – odrabianiu lekcji, 
ciepły posiłek, dobrą zabawę. Opie-
kunowie zwracają szczególną uwa-
gę na wychowanie dzieci w duchu 
katolickim np. zachęcając dzieci do 
udziału w niedzielnej Mszy świętej 
oraz comiesięcznej spowiedzi. 

4. Punkt wydawania i przyjmowania 
odzieży. Czynny w środy od 16:30 
do 18:00, mieści się w wieży ko-

„Abyście się wzajemnie miłowali” 
(J 13, 34) – to nakaz Chrystusa. To tak-
że wezwanie, które w naszej wspólno-
cie stara się wypełnić Parafialny Zespół 
Caritas. Oto najważniejsze informacje 
o jego pracy w kończącym się roku.

ścioła, wejście od ul. 28 Czerw-
ca 1956 r. Z pomocy tej tygodnio-
wo korzysta średnio ok. 17 osób. 
Nadwyżkę odzieży przekazujemy 
do dwóch parafii podpoznańskich 
oraz na Ukrainę.

5. Prowadzimy poradnie: prawną, lo-
gopedyczną i psychologiczną. Pora-
dy są udzielane wszystkim bezinte-
resownie.

6. Dwa razy w roku organizujemy ak-
cje zbiórki żywności, środków czy-
stości i zabawek – przed święta-
mi Bożego Narodzenia i Wielkano-
cą. Obdarowaliśmy ok. 140 rodzin 
i osób samotnych. We wrześniu or-
ganizujemy akcję „zeszyt” – jest to 
zbiórka zeszytów i przyborów szkol-
nych. Z tej pomocy skorzystało we 
wrześniu 136 dzieci. 

Po pierwsze: dobre serce
Jest to dar własnego czasu i sił, 

stosunkowo niewielkiej grupy bez-
interesownie działających parafian. 
Środki materialne pochodzą z ofiar 
składanych do skarbony św. Anto-
niego i wpłat na konto Caritas – pro-
wadzimy dokładny rejestr przycho-
dów i rozchodów. Nigdy nie zawiedli-
śmy się na dobroci parafian organizu-
jąc różne zbiórki rzeczowe. Dlatego 
z całego serca dziękujemy wszystkim, 
którzy w różnej formie poprzez Cari-
tas parafialną spełniają nakaz Chry-
stusa pomocy bliźnim w potrzebie. 

W ich intencji zostanie odprawiona 
Msza święta w dniu 19 grudnia 2006 
o godz. 6:15.

Po drugie: inicjatywy
Pan Jezus powiedział: „Ubogich 

zawsze będziecie mieli.” (Mt 26,11). 
W Caritas parafialnej nie chodzi o roz-
wiązanie wszystkich problemów, o zli-
kwidowanie całej biedy materialnej 
i często od niej większej, duchowej. 
Robimy to, co możemy. Moglibyśmy 
uczynić dużo więcej, gdyby większa 
liczba parafian zaangażowała się we-
dług swoich możliwości w dzieła już 
podjęte lub zaproponowała nowe. Nie 
chcemy ograniczać się w swej działal-
ności do „bezdusznej pomocy mate-
rialnej” biednym, do akcji charytatyw-
nych. Jeśli podejmujemy działania, po-
dejmujemy je ze względu na Chrystu-
sa i z Chrystusem.

Ewa Tuszewska i Elżbieta Marszałek

Świąteczna zbiórka 
żywności, słodyczy, 
środków czystości

NIEDZIELA 17.12.2004
Prosimy o pomoc dla najuboższych 

naszych parafian.
Oczekujemy w domu parafialnym 

od 8:00 do 16:00


