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Drodzy Parafianie!

To zdjęcie mówi o rzeczy bardzo wielkiej: o miłości. Nie o takiej, którą pokazują fi lmy czy kolorowe tygodniki, 

ale o miłości wiernej, która przetrwała lata, myślała nie o sobie, ale o drugich i służyła życiu. W niedzielę 

20 stycznia modliliśmy się w intencji małżeństw naszej parafi i obchodzących kolejne rocznice ślubu. Na 

fotografi i odnowienie ślubów przez pary małżeńskie, obchodzące w tym roku kalendarzowym 25 rocznicę 

ślubu 

Jest nas mniej
Według Ośrodka Informatyki Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
z dnia 16 stycznia na terenie naszej 
parafii jest zameldowanych 13 600 
mieszkańców, o 400 mniej niż przed 
dwoma laty. Oczywiście ta liczba nie 
oznacza liczby katolików należących 
do naszej parafii i chodzących do ko-
ścioła. Dlaczego?

1. Obejmuje także niewierzących 
i wyznawców innych religii, czy wy-
znań, choć prawdą jest, że zasadnicza 

większość mieszkańców naszej parafii 
uważa się za katolików. 

2. Podaje liczbę zameldowanych, 
a nie faktycznych mieszkańców. Są 
mieszkania, w których bez meldun-
ku mieszkają np. studenci (w sumie 
jest to niemała liczba na terenie całej 
parafii) i są mieszkania, w których za-
meldowani nie mieszkają. 

3. Trudna do dokładnego oszaco-
wania jest liczba niedawnych emi-
grantów, ale szacunkowo sięga kil-
kuset osób. 

Bardzo pustoszeją stare kamieni-
ce. Wielu zamożniejszych zbudowa-

ło domy na obrzeżach Poznania, inni 
przenieśli się do bloków na mniejsze 
metraże. W niektórych, dużych do-
mach zamieszkałych kiedyś przez kil-
kanaście rodzin, obecnie mieszka pięć, 
siedem rodzin. Także domy budowa-
ne przed około 10 laty mają mieszka-
nia niezamieszkałe, traktowane jako 
lokata kapitału. Są kamienice, które 
przerażają stanem, a właściwie kom-
pletną ruiną i dewastacją. W chwili pi-
sania tego tekstu kolęda jeszcze trwa, 
nie mogę więc podać liczby mieszkań, 
w których przyjęto kapłana. 
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Plan RekolekcjiPlan Rekolekcji
Jest wielu dobrych Parafian
Spotykamy się w czasie kolędy z róż-
nym przyjęciem. Najczęściej ze szcze-
rą życzliwością, zrozumieniem i sym-
patią. Wielu Parafian wyraża podziw 
dla licznych inwestycji parafialnych, 
zwłaszcza dla odnowionego prezbi-
terium i zewnętrznego oświetlenia 
kościoła. Uznanie znajdują wielkie 
okazjonalne uroczystości – I Komu-
nie święte, bierzmowania, jubileusze 
małżeńskie. Wielu podkreśla dużą licz-
bę odprawia-
nych Mszy 
świętych i do-
br y poziom 
kazań. Wielu 
z uznaniem 
wyraża się o 
ofiarnej pracy 
Parafialnego 
Zespołu Ca-
ritas. (Obec-
nie trwają ko-
lejne półkolo-
nie dla dzieci 
i młodzieży). 
Krytyka doty-
czy bardziej 
zjawisk ogól-
nokościelnych 
niż wprost pa-
rafialnych. 

Jeśli nasza 
parafia funk-
cjonuje za-
równo w wy-
miarze ducho-
wym, jak i materialnym, to zawdzię-
czamy to wielu dobrym, ofiarnym Pa-
rafianom. Od zwykłych, niepozornych 
dobrych ludzi, wiernych Panu Bogu, 
wiernych zasadom Ewangelii zależy 
żywotność naszego kościoła. 

Rekolekcje wielkopostne
rozpoczną się tradycyjnie w Środę Po-
pielcową. W tym roku z pewną obawą 
myślę o ich przebiegu. Wielki Post roz-
poczyna się niebywale wcześnie, 6 lu-
tego, w czasie drugiego tygodnia zimo-
wych ferii szkolnych. Chcemy jednak, 
by cały Wielki Post był dla naszej para-

fii wielkimi rekolekcjami i dlatego za-
wsze ten okres rozpoczynamy głoszo-
nymi naukami. Rekolekcjonistą w tym 
roku będzie o. dr Jordan Piotr Śliwiń-
ski, franciszkanin – kapucyn. Pocho-
dzi z naszej parafii, odbył studia spe-
cjalistyczne w Rzymie na papieskim 
Uniwersytecie Gregoriana z zakresu 
filozofii chrześcijańskiej. Jest cenio-
nym autorem artykułów i książek, 
wybitnym kaznodzieją, twórcą szko-
ły dla spowiedników. Nauki rekolek-

cyjne będą 
osnute wo-
kół obrazu 
św. Bra-
ta Alber-
ta Chmie-
lowskie-
go „Ecce 
H o m o 
– Oto Czło-  
w i e k ” . 
W czwar-
tek i pią-
tek, dla 
tych, któ-
rzy pracu-
ją wpro-
w a d z a -
my dodat-
kowe spo-
tkanie re-
kolekcyjne 
o 20: 30. 
Będzie to 
nabożeń-
stwo sło -

wa Bożego z nauką, modlitwą i roz-
dzieloną Komunią świętą. 

Bardzo serdecznie proszę wszyst-
kich Parafian o udział w rekolekcjach. 
Nie zmarnujmy tego daru, jakim jest 
głoszone słowo Boże, jakim jest czas 
Wielkiego Postu. Wszyscy potrzebu-
jemy nawrócenia. Tradycyjny wielko-
postny list do Parafian skieruję przed 
trzecią niedzielą Wielkiego Postu. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
Parafian i o modlitwę proszę, zwłasz-
cza chorych.

ks. prob. Marcin Węcławski

Ecce Homo – Oto Człowiek. Obraz namalowany 

przez św. Brata Alberta

Kościelne przepisy postne
Post od mięsa: obowiązuje do śmier-
ci wszystkich, którzy ukończyli 14 rok ży-
cia we wszystkie piątki roku i Środę Po-
pielcową. 
Post ścisły: obowiązuje wszystkich od 18 do 
60 roku życia w Środę Popielcową i Wiel-
ki Piątek. Polega na jednym posiłku do syta 
i dwóch skromniejszych. Picie herbaty, 
kawy, soku nie łamie postu. 
Zabawy taneczne: nie bierzemy w nich 
udziału we wszystkie piątki roku i przez cały 
Wielki Post. Zwyczajowo, ale nie na mocy 
prawa, nie tańczymy w okresie adwentu. 
Dyspensy: 
–  od postów od mięsa dla słusznej przy-

czyny udziela proboszcz. Z postu zwal-
nia także rzeczywista niemożność wy-
boru potrawy bezmięsnej i zawsze cho-
roba. 

–  od postu ścisłego zwalnia tylko cho-
roba, w której lekarz zalecił spożywa-
nie mięsa.

–  od zakazu zabaw tanecznych poza okre-
sem Wielkiego Postu dla słusznej przy-
czyny udziela proboszcz.
Bardzo to ważne, byśmy zachowując 

przepisy postne wnikali w ducha pokuty 
i umartwienia i zdobyli się na wyrzecze-
nia, które nie są objęte przepisami, np. nie-
jedzenie słodyczy, abstynencja od alkoho-
lu, papierosów, rezygnacja z oglądania te-
lewizji itp. Niech nasz post będzie rzeczywi-
stym czasem umartwienia, pokuty za grze-
chy i zwycięstwa ducha nad ciałem. 

Środa Popielcowa – nauka wstęp-
na w czasie Mszy świętych o 7, 
8, 10 (dla matek z małymi dzieć-
mi), 12, 15:30, 17, 18:30, 20, 
21

czwartek i piątek – nauki w czasie 
Mszy świętych o 12 i 18:30, na-
bożeństwo słowa Bożego z na-
uką o 20:30

Droga Krzyżowa o 11:30, 17 i 18
sobota – nauka w czasie Mszy świę-

tej o 12
niedziela – nauka końcowa w cza-

sie Mszy świętych o  7, 8, 9: 30, 
11, 12:15, 15, 17, 18:30, 21

Gorzkie Żale – z nauką pasyjną oko-
ło 16 (po Mszy świętej o 15)
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Józefina Bakhita – święta od nadziei
Jej święto liturgiczne przypada 8 lutego. Trudne, naznaczone cierpieniem życie 

Afrykanki okazało się drogą ku nadziei. Jak to się stało, że została świętą?

W swojej nowej encyklice o nadziei, 
której fragmenty czytaliśmy na rora-
tach, papież Benedykt XVI przypomi-
na postać św. Józefiny Bakhity. Wspo-
mina o niej po to, by uświadomić nam 
jak wielkim skarbem jest nadzieja, któ-
rą posiadamy. „ Dla nas, którzy od za-
wsze żyjemy z chrześcijańską koncep-
cją Boga i przywykliśmy do niej, posia-
danie nadziei, która pochodzi z rze-
czywistego spotkania z Bogiem, jest 
już czymś, z czego niemal nie zdaje-
my sobie sprawy. Przykład świętej na-
szych czasów może nam w jakiejś mie-
rze dopomóc w zrozumieniu tego, co 
oznacza po raz pierwszy i rzeczywi-
ście spotkać Boga”.

Urodziła się w roku 1868 w pro-
wincji Darfur, w Sudanie. Jako kilku-
letnia dziewczynka została porwana 
przez arabskich handlarzy niewolni-
ków. To dramatyczne w jej życiu wy-
darzenie spowodowało, że zapomniała 
własnego imienia. Porywacze nadali jej 
nowe imię, wołając na nią szyderczo 
Bakhita, co po arabsku znaczy szczę-
śliwa, mająca szczęście. Wielokrotnie 
sprzedawana doświadczyła licznych 

cierpień między innymi  na jej skórze 
wykonywano nożem tatuaże, a rany 
zasypywano solą. W 1882 roku zosta-
ła zakupiona przez włoskiego konsu-
la, Callisto Legnaniego, który w 1885 
roku zabrał ją ze sobą do Włoch, gdzie 
została opiekunką u jednej z wło-
skich rodzin. We Włoszech Bakhita 
trafiła do Sióstr Kanosjanek (Zgroma-
dzenie Sióstr Córek Miłości Służeb-
nic Ubogich św. Magdaleny z Canos-
sy). Tam 9 stycznia 1890 roku przyję-
ła Chrzest, Bierzmowanie i pierwszą 
Komunię św. Otrzymała imię Józefi-
na. Kilka lat później wstąpiła do tego 
zgromadzenia. Przez ponad 50 lat ży-
cia zakonnego była wierną, pełną mi-
łości, ciepła i troski służebnicą. Do jej 
obowiązków należały przede wszyst-
kim zadania fizyczne. Była kucharką, 
szwaczką, praczką, zakrystianką i fur-
tianką. Do końca pracowała i modli-
ła się w domu zakonnym w Schio we 
Włoszech. Zmarła na skutek choroby 
w 1947 roku. 17 maja 1992 roku Ba-
khita została beatyfikowana przez Jana 
Pawła II, a 1 października 2000 roku 
ogłoszona świętą.

Gdybym spotkała tych handla-
rzy niewolnikami, którzy mnie 
porwali, a także tych, którzy 
mnie torturowali, uklękła-
bym przed nimi i ucałowała-
bym im ręce, ponieważ gdyby 
się to wszystko nie wydarzyło, 
nie byłabym teraz ani chrześci-
janką ani zakonnicą...

M.M.

•   Całodzienna spowiedź adwentowa z udziałem kilkunastu za-
proszonych kapłanów odbyła się 21.12.

•   W sobotę 22.12 młodzież odwiedziła chorych w naszej pa-
rafi i - z opłatkiem, życzeniami i drobnym upominkiem.

•   W wigilię Bożego Narodzenia od 9 do 12:30 w kościele har-
cerze wildeccy rozprowadzali betlejemskie światło pokoju. 
Wieczorem o 22 sprawowana była pierwsza Msza święta Bo-
żego Narodzenia, a o północy uroczysta Pasterka, z udzia-
łem bardzo wielu Parafi an.

•   W tygodniu świątecznym dzieci śpiewały kolędy przy żłób-
ku.

•   27.12 rozpoczęła się kolęda - odwiedziny duszpasterskie. 
W kolędzie naszym kapłanom pomagali ks. senior Zenon 
Patelski, o. Aleksander Helios, ks. Marian Sikora i ks. diakon 
Paweł Nowak. Upominkiem kolędowym była w tym roku ksią-
żeczka-modlitewnik „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świę-
temu”. Ofi ary kolędowe przeznaczone zostały na zewnętrz-
ne oświetlenie naszego kościoła.

•   Członkowie Koła Misyjnego spotkali się 29.12 na tradycyj-
nym opłatku, gościem był ks. senior Zenon Patelski. 

•   W ostatnim dniu roku 31.12 o 17 sprawowana była Msza świę-
ta za zmarłych w minionym roku Parafi an, a o 18:30 - dzięk-
czynna Msza święta na zakończenie starego roku połączo-
na z nabożeństwem eucharystycznym.

•   Ministranci i ich rodzice po Mszy świętej wieczornej 3.01 mie-
li spotkanie opłatkowe w domu parafi alnym.

•   5.01 podczas Mszy świętej o 18:30 i po niej wystąpił chór pa-
rafi i św. Piotra i Pawła z Eslohe w Niemczech.

•   W uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01 składka ze Mszy 
świętych przeznaczona była na krajowy fundusz misyjny. 
Członkowie Koła Misyjnego przed kościołem rozprowadzali 
kadzidło, a ofi ary złożone przy tej okazji przekazano misjo-
narzom współpracującym z naszą parafi ą.

•   Opłatek Klubu Seniora połączony ze Mszą świętą odbył się 
9.01, poza tym 15.01 nasi seniorzy uczestniczyli w spotka-
niu kolędowym w szkole nr 104, a 16.01 - w kościele fran-
ciszkanów przy pl. Bernardyńskim. 

•   Nasze babcie i nasi dziadkowie z okazji ich święta uczestni-
czyli we Mszy św. 19.01 o 10.

•   Niedziela 13.01 tradycyjnie była w naszej parafi i niedzielą 
jubileuszy małżeńskich. Po Mszy świętej o 18:30 p. Michał 
Wachowiak wykonał koncert muzyki organowej J.S.Bacha. 

•   W ramach tygodnia ekumenicznego we wtorek 22.01 o 19 
liturgię Mszy świętej w rycie wschodnim św. Jana Chryzo-

Z ostatnich tygodni
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      Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 
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stoma sprawował ks. prof. Jarosław Moskałyk. Śpiewał chór 
cerkiewny parafi i greckokatolickiej z Legnicy.

•   Caritas parafi alna podczas ferii zimowych zorganizowała pół-
kolonie dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych.

29 listopada     Paweł Klich, l. 46, ul. Chwiałkowskiego 22
14 grudnia        Teresa Ogrodowicz, l. 79, ul. św. Jerzego 16
16 grudnia        Teresa Rybak, l. 60, ul. Wierzbięcice 52
18 grudnia  Barbara Czaplińska, l. 67, ul.  Dolna Wilda 46
22 grudnia        Karol Migdałek, l. 20, ul. Robocza 5b
23 grudnia        Henryk Skurniak, l. 78, ul. Górna Wilda 86
25 grudnia        Jan Strąka, l. 62, ul. Poplińskich 4
27 grudnia        Iwona Szymczak, l. 74, ul. Wierzbięcice 46
30 grudnia        Jan Molata, l. 59, ul. Dolna Wilda 56
1 stycznia         Stanisława Igel, l. 85, ul. św. Czesława 1
1 stycznia         Marta Rebok, l. 82, ul. Sikorskiego 8
1 stycznia         Urszula Wiśniewska, l. 69, ul. Czajcza 12
3 stycznia         Mirosława Sworacka, l. 61, ul. Sikorskiego 5
4 stycznia         Leonia Michalak, l. 86, ul. Dolna Wilda 42
13 stycznia       Aniela Krzemińska, l. 86, ul. Kilińskiego 9
15 stycznia       Karol May, l. 94, ul. Kilińskiego 13
18 stycznia       Henryk Michalski, l. 75, ul. Dolina 4
20 stycznia       Józefa Nowacka, l. 98, ul. Prądzyńskiego 14a

16 grudnia    Karol Rolnik, ul. św. Czesława 5
                           Hanna Nowicka, ul. Wierzbięcice 19
22 grudnia        Oskar Siczyński, ul. 28 Czerwca 124
      Piotr Burzyński, ul. Prądzyńskiego 54
      Patryk Kulas, ul. Czajcza 12
      Dalia Maćkowiak, ul. Górna Wilda 93
25 grudnia        Julia Strykowska, ul. Św. Jerzego 1
      Jakub Przestrzelski, ul. Żupańskiego 19
      Aleksander Piątyszek, ul. Górna Wilda 102
12 stycznia        Adam Mizera, ul. Przy Dolinie 5
      Ignacy Kucharski, ul. Przemysłowa 37
13 stycznia        Maksymilian Szymankiewicz, ul. Wierzbięcice 28
      Angelika Grześkowiak, ul. Wierzbięcice 42
      Iga Brzeskwiniewicz, ul. Wierzbięcice 4a

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: 2800. 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

Msze święte za Parafian
3.2 - godz.15; 6.2 - godz.7; 10.2 - godz.8; 17.2 - godz.9:30;  

24.2 - godz.12.15; 2.3 - godz.15; 9.3 - godz.18:30; 16.3 - godz.11

Jesteśmy w jedności
W tygodniu ekumenicznym, po raz trzeci w naszym kościele 
była sprawowana liturgia eucharystyczna w rycie św. Jana 
Chryzostoma, to znaczy w rycie Mszy świętej, którym po-
sługują się chrześcijanie Wschodu. Liturgii przewodniczył 
ks. prof. Jarosław Moskałyk z Kościoła Grekokatolickie-
go – Ukraińskiego, obok niego celebransami byli ks. Piotr 
Szwec – Nadworny i ks. Mirosław Drapała. Nie było to na-
bożeństwo w ścisłym tego słowa ekumeniczne, bo Greko-
katolicy są w pełnej jedności z Katolikami rzymskimi. Jak-
że ważny jest jednak wymiar pojednania i pełnej przyjaźni 
naszych narodów: ukraińskiego i polskiego. (red.)

22.1 br. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w naszym 

kościele 

Nasze przedszkole
Siódmy rok działa nasze parafialne przedszkole. Zajęcia od-
bywają się w dwóch grupach: 5 – godzinnej i 8,5 – godzin-
nej. Do przedszkola uczęszcza 43 dzieci. Zajęcia odbywają 
się w grupach rozwojowych, to znaczy w każdej grupie są 
trzy, cztero i pięciolatki. Sprzyja to emocjonalnemu i umy-
słowemu rozwojowi dzieci. W przedszkolu odbywają się za-
jęcia dodatkowe z religii, rytmiki i języka angielskiego. Za-
pisy na nowy rok szkolny przyjmujemy w marcu.  

Beata Nadolna

Przedszkole wychowuje, uczy i bawi. Dzieci przy pieczeniu 

pierniczków w adwencie
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