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Drodzy Parafianie!

ks. Proboszcz

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, boś przez Mękę i Krzyż Twój święty świat odkupić raczył!
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Pragnę Was wszystkich z całego serca zaprosić do pójścia 
drogą Ewangelii, drogą Pana Jezusa. Razem z Chrystusem 
idźmy do Wieczernika, aby przeżyć tajemnicę eucharystii 
i kapłaństwa. Razem z Chrystusem trwajmy na modlitwie 
w Ogrójcu, niech do nikogo z nas nie odniesie się skarga 
Zbawiciela: Jednej godziny nie potrafiłeś czuwać ze Mną… 
Razem z Jezusem idźmy Drogą Krzyżową na Golgotę, by 
z Maryją i św. Janem stanąć pod Krzyżem. Weźmy udział 
w pogrzebie naszego Pana i przyjdźmy do Grobu Bożego. 
Jeśli z Nim umieramy, z Nim żyć będziemy i radować się 
Zmartwychwstaniem. Taką możliwość odbycia tej drogi daje 
nam święta liturgia. Zapraszam Was do udziału w liturgii 
trzech najważniejszych dni roku Kościelnego – świętego 
Triduum Paschalnego. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkie rodziny, wszystkich 
samotnych. Myślę szczególnie serdecznie o chorych i cier-
piących. Łączcie Wasz krzyż z Krzyżem Chrystusa, a obró-
ci się w radość.

Przyjdźmy na Triduum!
Co roku to samo. Wiem, że pewnie znowu będzie pełno lu-
dzi, ktoś będzie się pchał, będzie duszno albo zimno, nogi 
odmówią mi posłuszeństwa. Jednak idę. Idę, bo w ciągu 
tych Trzech Dni dzieją się rzeczy ważne. Najważniejsze. 
Chcę w nich uczestniczyć, choć nie zawsze rozumiem, co 
się dzieje. Nie chcę, żeby mnie coś ważnego ominęło. 

W te Trzy Dni przypominamy sobie w co wierzymy, 
powtarzając co roku te same słowa i gesty. Przyjdźmy po 
raz kolejny, może po raz pierwszy. Z nadzieją, że pogłębi 
się nasza wiara i miłość do Chrystusa. Że będziemy mieć 
lepsze święta, że wszystko będzie ogarnięte Zmartwych-
wstaniem. 

W czasie Triduum Paschalnego rozgrywają się rzeczy, 
które nas wszystkich dotyczą – Ostatnia Wieczerza, Męka, 
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa wydanego za nas. Dla-
tego przyjdźmy do naszego kościoła i przypomnijmy sobie 
te wydarzenia. Przyjdźmy, by przejść z Nim tę drogę.

Magdalena Młynarz i Małgorzata Wołyńska



2

JUBILEUSZ

Dawno kościół Maryi Królowej nie 
był tak pełny, wydawałoby się w zwy-
kły dzień powszedni. Pomimo licz-
nie przybyłych gości, między innymi 

Ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisła-
wa Gądeckiego, Ks. Pastora Tadeusza 
Raszyka, proboszcza parafii ewange-
lickiej w Poznaniu, Bernarda Rozwał-
ki, Prezesa Rady Parafialnej Ewangeli-
ków  (obaj przybyli z żonami), a przede 
wszystkim licznie przybyłych naszych 
parafian, w kościele była pełna sku-
pienia cisza. I tylko w ciszy można 
było przeżywać „Stabat Mater” Anto-
nio Vivaldiego i fragmenty „Pasji we-
dług św. Mateusza” Jana Sebastiana 
Bacha. W tak wymowny charakter kon-
certu wprowadził słuchaczy Ks. Pro-
boszcz Marcin Węcławski opowiada-
jąc pełną ludzkich dramatów i tęskno-
ty historię chrześcijan, którzy miesz-
kali tu przed laty. Utwory protestanc-
kiego kantora – Bacha i katolickiego 

Niezwykły koncert i trudna historia

Za 100 lat historii kościoła przy Rynku Wildeckim
dziękowaliśmy Bogu muzyką i modlitwą

księdza – Vivaldiego poprzez dźwięki 
wygrały historię ewangelików i katoli-
ków, której ta świątynia była niemym 
świadkiem od 1907 roku. Wybrzmiał 

czas zaboru, dramat wojen, ucieczka 
ewangelików na Zachód i porzucenie 

ukochanego kościoła (pierwotnie ko-
ścioła pw. św. Mateusza), a także cier-
pienie prześladowanych przez Niem-
ców, a następnie komunistyczne wła-
dze, Polaków. 

Muzyczne misterium
To było spotkanie: dzieła, wykonaw-
ców, słuchaczy – także tych, których 
już nie ma wśród nas. 

Pierwsze dźwięki „Stabat Mater”, 
otwierające koncert, ukazały wszyst-
kim dramatyczną przestrzeń wyrażoną 
w niepokojącym pulsie instrumentów 
i głosów. Prowadzona przez Cheung 
Chau orkiestra Sinfonietta Polonia 
stworzyła wyjątkowy nastrój dzie-
ła budując molowy klimat od miaro-
wego adagio do umiarkowanego an-
dante. Charakterystyczna artykula-
cja dyrygenta podkreślała muzyczną 
dramaturgię współbrzmiących instru-
mentów smyczkowych i głosu solowe-
go. Sposób, w jaki prowadziły między 
sobą dialog, otworzył nas na żałosny 
lament Quis non posset (Kto niezdol-
ny współczuć czule, bólom Matki Syna 
bóle? Czy ma takie serce kto?). 

W drugiej części koncertu za-
brzmiały fragmenty „Pasji według św. 
Mateusza”. Oryginalne w swej for-
mie dzieło J.S. Bacha stanowiło po-
przez opowieść o Męce Chrystusa 
dopełnienie wielkopostne koncertu. 

W czwartkowy wieczór 15 marca, odbył się w naszej świątyni wyjątko-
wy koncert – nabożeństwo. Poprzez dźwięki pasyjnych utworów usły-
szeliśmy dramatyczną opowieść o ewangelikach i katolikach zamiesz-
kujących Wildę na przestrzeni ostatnich stu lat. 
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ŻYCIE PARAFII

Do orkiestry dołączył Chór Kameral-
ny UAM pod dyr. Krzysztofa Szydzi-
sza. Partie solowe wykonali Tomasz 
Raczkiewicz (kontratenor) i Bartło-
miej Szczeszek (tenor). Wykonane 
przez nich Bachowskie chorały, re-
cytatywy i arie nakłaniały do wielko-
postnej kontemplacji i zadumy. Tak 
właśnie przejmująco wybrzmiał cho-
rał Geduld (Cierpliwości, kiedy stają 
przeciwko mnie fałszywi świadkowie), 
którego tłem była aksamitna w swym 
brzmieniu wiolonczela.

Przejmujące było milczenie słu-
chaczy – na życzenie wykonawców 
nie było żadnych oklasków, kwiatów 
ani bisów. Wszystko było modlitwą dla 
Pana Boga: granie, śpiewanie, słucha-
nie. Wszystko dla chwały Bożej. Na oł-
tarzu płonęły liturgiczne świece. Uro-
czystość nabrała religijnego charakte-
ru. Poprzez repertuar i niepowtarzal-
ny klimat, koncert połączył rangę wy-
darzenia z pełnym skupienia czasem 
Wielkiego Postu. 

Jubileusz pełen symboli
Po ostatnim chorale „Pasji” – wspa-
niałym śpiewie chóru: Siedzimy we 
łzach i wołamy do Ciebie spoczywają-
cego w grobie, śpiewie pełnym nadziei 

Zmartwychwstania, przemówił Ksiądz 
Arcybiskup. Mówiąc o święcie naszej 
świątyni, wskazał na biblijny sens ju-
bileuszu i istotę Kościoła – wspólno-
ty zbawienia i miejsca, na którym Bóg 
nas zbawia. Podkreślił też znaczenie 
w Kościele Maryi, która stała wier-
nie pod Krzyżem 
Syna, była świad-
kiem i uczest-
niczką Jego dzie-
ła zbawczego. Na-
wiązując do pozo-
stałych pamiątek 
w naszej świąty-
ni, Ks. Abp Sta-
nisław Gądecki 
przypomniał nam 
również o znacze-
niu chrztu świę-
tego – od roku 
dawna chrzciel-
nica, przy której chrzcili przed laty 
swoje dzieci Ewangelicy wildeccy, 
służy w naszej parafii do udzielania 
tego pierwszego i najważniejszego sa-
kramentu. 

Tworzymy nową historię
Na pamiątkę jubileuszu 100-lecia ko-
ścioła na Wildzie została wmurowana 
(w środkowym wejściu pod chórem) 

okolicznościowa tablica 
z następującymi słowami: 
Siostrom i Braciom w wie-
rze w Jezusa Chrystusa, 
Ewangelikom Wildeckim 
1907 15 III 2007.

Po uroczystości w ko-
ściele, w czasie wspólnej 
kolacji dla gości i muzy-
ków, Ks. Pastor Tadeusz Ra-
szyk wspomniał, że w na-
szym kościele, w czasach 
ewangelickich, przed ław-
kami stało około 50 krze-
seł, na których siedzieli 
ubodzy tamtej wspólno-
ty. Zwyczaj ten przypomi-
nał wiernym, że ubodzy 
są najważniejsi w Koście-
le. To nie był zwyczaj po-

wszechnie stosowany we wspólnotach 
ewangelickich, ale wyłącznie w daw-
nej parafii ewangelickiej na Rynku Wil-
deckim. Z  opowieści ewangelickiego 
duchownego dowiedzieliśmy się tak-
że, że w ołtarzu głównym w czasach 
niemieckich był obraz przedstawiający 

Zmartwychwsta-
łego Chrystusa, 
a u Jego nóg sie-
dzącego św. Ma-
teusza Ewange-
listę – dawne-
go patrona na-
szego kościo -
ła. Scena z ob-
razu przedsta-
wiała Chrystusa 
Zmartwychwsta-
łego, który dyk-
tował Apostoło-
wi Ewangelię, 

by była Ewangelią Zmartwychwsta-
nia. Największym świętem jest dla 
nas – mówił Pastor – Wielki Piątek, 
ale największą radością jest zawsze 
Zmartwychwstanie. Dla naszej para-
fii Zmartwychwstanie niesie w sobie 
nadzieję Bożego błogosławieństwa na 
nową historię.

ks.mw, jt, mzi
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Odeszli do Pana 

Ochrzczeni 

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 9650

ś.  p.  
Teresa Spychała

Nasza niezwykle dobra, gorliwa parafianka, prowadziła wzorowe 
życie jako matka, babcia i wdowa. Pełna Bożej radości i poświęce-
nia dla bliźnich. Zaangażowana w wiele dzieł parafialnych, czło-
wiek niezwykle dobrego i hojnego serca. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!
W imieniu Parafian

ks. Proboszcz

Dnia 26 grudnia 2006 odeszła do Boga po wieczną nagrodę

8 marca Franciszka Gruszczyńska, l. 77, Niedziałkowskiego 20
10 marca Zenon Maćkowiak, l. 61, Żupańskiego 16
15 marca Andrzej Nowaczyk, l. 68, Dolna Wilda 56
18 marca Halina Ratajczak, l. 78, Sikorskiego 6
19 marca    Pelagia Gronowska, l. 87, Sikorskiego 14 
21 marca    Marian Okupniak, l. 76, ul. Prądzyńskiego 14a

10 marca Wiktoria Maria Borkowska, Górna Wilda 98
10 marca Mateusz Stanisław Bąbelek, Dolna Wilda 48
10 marca Sandra Anna Wawrzyniak, Kilińskiego 10
10 marca Julian Trochimiak, Chwiałkowskiego 11
17 marca Natalia Zofia Wójcik, Wierzbięcice 30
17 marca Wiktoria Maria Nowacka, Robocza 17c
18 marca Antoni Józef Kosobucki, Limanowskiego 15b
18 marca Julia Łucja Kuna, Jaworowa 38
18 marca Maja Sara Wyremblewska, Wierzbięcice 12
18 marca Dominik Paweł Wrembel, Wierzbięcice 30
18 marca Aleksandra Marszałkiewicz, Robocza 17a

Wielki Wtorek – całodzienna spowiedź z udziałem zaproszonych księży 
   od 6:30 do 21:00

Wielki Czwartek –  8:00 jutrznia
 –  17:00 wczesna I Komunia święta

 –  18:30 Msza święta Wieczerzy Pańskiej 
    po niej do 24:00 adoracja przy tzw. Ciemnicy

Wielki Piątek –  8:00 jutrznia
 –  15:00 Droga Krzyżowa 

    i początek nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego
 –  18:30 Liturgia na cześć Męki Pańskiej

 – adoracja Chrystusa w Grobie do 24:00

Wielka Sobota – 8:00 jutrznia
 – od 10:00 do 17:00 święcenie potraw (co pół godziny)

    i okazja do adoracji Chrystusa w Grobie Pańskim

 – 21:00 Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną

Wielka Niedziela – Msze święte o 8:00, 9:30, 11:00, 12:15 (uroczystość I Ko-
    munii świętej), 15:00 (chrzty święte), 17:00, 18:30, 21:00

   – 9:30 Msza święta z procesją ku czci Miłosierdzia Bożego
  – 15:00 uroczyste nieszpory
Niedziela 
Miłosierdzia Bożego

TRIDUUM PASCHALNE – dzień I Ofiary Chrystusa

TRIDUUM PASCHALNE – dzień II Spoczynku Chrystusa

TRIDUUM PASCHALNE – dzień III Zmartwychwstania Chrystusa

ZAKOŃCZENIE OKTAWY PASCHALNEJ

ś.  p.  
Ewaryst Mydlarz

Z zawodu i powołania prawnik – adwokat. W ostatnich latach 
z wielkim poświęceniem prowadził przy Caritas poradnię prawną. 
Bezinteresowny, uczynny  i życzliwy człowiek. 

Niech Bóg da mu szczęście w niebie!
W imieniu Parafian

ks. Proboszcz

Po długim cierpieniu, zaopatrzony sakramentami 
zmarł 27 grudnia 2006 nasz parafianin
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