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Drodzy Parafianie!

Maryjny miesiąc
1 maja rozpoczniemy odprawianie nabo-
żeństw maryjnych. Będą one, jak w każdym 
roku codziennie o 20:30 i od poniedziałku 
do soboty także o 18:00. 13 maja we wto-
rek będzie pierwsze nabożeństwo fatimskie, 
następne do października, każdego 13 dnia 
miesiąca. W maju też obchodzimy uroczy-
stości i święta Maryjne: 3 – Królowej Polski, 
w tym roku 12 (w poniedziałek po Zesłaniu 
Ducha Świętego) – Maryi Matki Kościoła, 
a 31 – święto Nawiedzenia i zarazem wspo-
mnienie Niepokalanego Serca Matki Bożej, 
w naszej parafii będzie to także dzień odpu-
stu Maryi Królowej. Miesiąc maj zwany naj-
piękniejszym w roku, poświęcamy Maryi, naj-
piękniejszemu stworzeniu Bożemu: Niepoka-
lanej, Matce Bożej, zawsze Dziewicy, Wnie-
bowziętej, Królowej nieba i ziemi.

Chcemy kochać Maryję
Matka Boża została nam darowana przez 
ukrzyżowanego Jezusa jako nasza Matka: Oto 
Matka Twoja! Mamy Ją traktować jako Mat-
kę, z całą serdecznością modląc się do Niej, 
Jej zawierzając nasze życie, osoby nam bli-
skie, wszystko, co jest dla nas ważne i drogie. 
Wspaniały przykład miłości do Maryi odnaj-
dujemy pośród świętych. Wspomnijmy tu św. 
Bernadetę z Lourdes (mija w tym roku 150. 
rocznica objawień) i dzieci z Fatimy, błogosła-
wionych Franciszka i Hiacyntę, oraz świąto-
bliwą Siostrę Łucję. Ich miłość do Matki Bo-
żej była taka prosta: codzienna modlitwa ró-
żańcowa i pełne ufności, dziecięce do Niej 
odniesienie. Maryja bardzo nas kocha i chce 
nam tę miłość okazywać w sprawach zwyczaj-
nych, codziennych, duchowych i tych najważ-
niejszych, dotyczących wieczności. Modlimy 
się do Niej: okaż, żeś nam Matką! A my okaż-
my się Jej synami i córkami!

Pozdrawiam wszystkich Parafian, zwłasz-
cza chorych i strapionych.

Ks. Proboszcz

Zdjęcie wykonane latem 1917. Trójce wiejskich dzieci, 
pastuszków, ukazała się Maryja Matka Boża. Wezwała te 
dzieci do gorliwej modlitwy różańcowej i pokuty za grzeszni-
ków. Franciszek i Hiacynta krótko po objawieniach zmarli. 
13 maja 2000 Jan Paweł II dokonał ich beatyfi kacji. Łucja zmarła 
w opinii świętości 13 lutego 2005. Ojciec Święty w homilii Mszy 
świętej beatyfi kacyjnej w Fatimie powiedział: Kościół stawia 

dzisiaj na ołtarzu dwa światła, które przed laty zapalił Bóg, 

aby przyświecały ludzkości w czasach mroków i ciemności. 

Jeśli czcimy ich jako świętych, to nie ze względu na cudowne 
widzenia, ale ze względu na heroiczne umiłowanie Boga i Maryi, 
wierność modlitwie i miłość bliźniego.
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DAR Z WIECZERNIKA

EUCHARYSTIA

Jan Paweł II głosząc katechezę o dzie-
ciach, tak powiedział: Św. Pius X uza-
sadniając obniżenie wieku, w którym 
można przystąpić do I Komunii świę-
tej, mówił: „Będziemy mieli świętych 
pośród dzieci.” I rzeczywiście, mieli-
śmy takich świętych. Dzisiaj możemy 
dodać: będziemy mieli apostołów po-
śród dzieci. Módlmy się, by coraz bar-
dziej spełniało się to przewidywanie, 
to życzenie, tak jak spełniły się słowa 
św. Piusa X (17 sierpnia 1994). Oto 
trzy przykłady świętych, które przyję-
ły wczesną I Komunię:

Siostra Łucja z Fatimy
Jedna z trójki dzieci, którym Maryja 
przekazała orędzie fatimskie. Zmar-
ła jako siostra zakonna w Karme-

W Wielki Czwartek i Niedzie-
lę Zmartwychwstania 33 małych 
dzieci przystąpiło w naszym ko-
ściele do I Komunii świętej. Czy 
będą świętymi?

lu w Combra w Portugalii 13 lutego 
2005, w wieku 98 lat. Przygotowania 
do jej beatyfikacji bardzo szybko po-
stępują. W 1913, mając 6 lat przystą-
piła do I Komunii świętej. Po przyjęciu 
Eucharystii prosiła: Panie, spraw, abym 
stała się świętą. Zachowaj moje serce 
zawsze czyste tylko dla Ciebie.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty
Założycielka Misjonarek Miłości, apo-
stołka najbiedniejszych, jeden z naj-
większych autorytetów moralnych 
współczesnego świata. Zmarła w wie-
ku 87 lat w Kalkucie 5 września1997. 
Tak pisała we wspomnieniach o swo-
im życiu: Już kiedy miałam 5 i pół roku 
– kiedy pierwszy raz Go [Jezusa] przy-
jęłam – już wtedy była we mnie miłość 
do dusz – Rosła ona wraz z latami – aż 
przyjechałam do Indii – z nadzieją, że 
ocalę wiele dusz. 

Św. Joanna Molla
Urodzona 4 października1922, zmarła 
22 kwietnia1962. Włoszka, z zawodu 
lekarka, wzorowa żona i matka, gorli-
wa katoliczka. Oczekując na narodze-

W tym roku już 22 maja będzie-
my obchodzili uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa. Po Mszy świętej o 15:00 z na-
szego kościoła wyjdzie procesja 
eucharystyczna. Jaka jest histo-
ria tego święta?

W 1245 św. Julianna z klasztoru au-
gustianek z Mont Cornillon w pobliżu 
Liege (Belgia), miała widzenie Pana Je-
zusa, który prosił o ustanowienie od-
rębnego święta dziękczynienia za dar 
Eucharystii, w czwartek po niedzie-
li Trójcy Świętej. Najświętszy Sakra-
ment ustanowił Chrystus w Wieczer-
niku, jednak ze względu na początek 
przeżywania Męki i Śmierci Zbawi-
ciela, nie jest to właściwy dzień na 
uroczyste wyrażenie wdzięczności za 
dar Eucharystii. Już w 1246, ulicami   
Liege w Belgii, przeszła pierwsza pro-
cesja eucharystyczna. Powiernik du-
chowy św. Julianny, archidiakon Jakub, 
syn ubogiego szewca, gorliwy kapłan 
i czciciel Eucharystii został bisku-
pem w Verdun, a w 1261 obrany zo-
stał papieżem i przyjął imię Urban IV. 
W 1264 wprowadził uroczystość Bo-

Wczesna Komunia 
święta

Boże Ciało

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im! 
(Mk 10, 14). Uroczystość Zmartwychwstania Msza święta o 12:15. 
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nie czwartego dziecka, świadomie zre-
zygnowała z leczenia nowotworu, by 
ocalić życie dziecka. Mając dokładnie 
5 i pół roku, 4 kwietnia1928 przyjęła 
I Komunię świętą. Jan Paweł II beaty-
fikował ją w 1994. Z tej okazji wybi-
to pamiątkowy medal z napisem: Cu-
downa kobieta, kochająca życie, mat-
ka, lekarka, wzór profesjonalisty, ofia-
rowała swoje życie, aby nie pogwał-
cić tajemnicy godności życia ludzkie-
go. Uroczystość kanonizacyjna miała 
miejsce 16 maja 2004.

Wymowne przykłady. Czy w życiu 
naszych dzieci spełni się zapowiedź 
papieży, czy wyrosną z nich wielcy 
święci? Módlmy się o to. Rodziców  
bardzo zachęcam, by posyłali swoje 
dzieci do wczesnej Komunii świętej. 

`

`
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ŻYCIE PARAFII

żego Ciała z procesją eucharystyczną 
w Rzymie. Stamtąd święto to rozsze-
rzyło się na cały Kościół. W XIV wie-
ku było obchodzone w diecezji płoc-
kiej i wrocławskiej, stopniowo sta-
ło się jedną z najbardziej przeżywa-
nych uroczystości kościelnych w Pol-
sce. Od XV wieku datuje się zwyczaj 
ustawiania na trasie procesji czterech 
ołtarzy, przy których śpiewa się czte-
ry ewangelie i modlitwę przebłagal-

ną Święty Boże. Miłość do Chrystusa 
obecnego w Hostii dyktuje okazałość 
tej procesji: sypanie kwiatków przez 
dziewczynki, dzwonienie dzwonków, 
ozdabianie trasy, budowę ołtarzy, ale 
przede wszystkim modlitewny udział 
wiernych w tej manifestacji wiary. Jest 
w niesieniu Hostii naszymi ulicami głę-
boka wiara w obecność Pana Jezusa 
pośród nas i pragnienie, by błogosła-
wił naszemu życiu nie tylko w koście-

le, ale i wszędzie tam, gdzie przeby-
wamy: w domach, na ulicach, w szko-
łach i miejscach pracy. 

Zapraszam Parafian do udzia-
łu w procesji Bożego Ciała. W tym 
roku przejdziemy z Chrystusem 
niesionym w monstrancji ulicami: 
28 Czerwca 1956 r., Kilińskiego, 
Prądzyńskiego na Osiedle TBS.

Ks. prob. Marcin Węcławski  

DAR ŚWIĘTEJ Z KALKUTY
W poprzednim numerze Maryjnej 
Wspólnoty pisaliśmy o wielkim da-
rze, jaki otrzymała nasza parafia od 
Misjonarek Miłości z Kalkuty. W uro-
czystość Zwiastowania Pańskiego, ob-
chodzoną w tym roku w poniedziałek 
31 marca, w czasie Mszy świętej wie-
czornej, relikwie bł. Matki Teresy zo-
stały złożone na ołtarzu naszego ko-
ścioła. Wręczyły je ks. Proboszczowi 
Małgorzata Szymendera i Alina Pręd-
ka, które przywiozły ten wielki skarb 
z Kalkuty.

Relikwie zostały umieszczone w re-
likwiarzu wykonanym w pracowni po-
złotniczej Krzysztofa Dobskiego z Po-

znania. W relikwiarzu są umieszczo-
ne ozdoby rubinowe nawiązujące do 
kropli krwi – takie relikwie bł. Matki 
Teresy posiadamy. 

Przypomnijmy: relikwie szczegól-
nie uobecniają świętych, ułatwiają du-
chową łączność z nimi. Są znakiem ich 
obecności wśród nas. 

Obecnie nowy relikwiarz jest prze-
chowywany w sejfie w zakrystii, ale 
jak to zostało zapowiedziane w ho-
milii, chętnie udostępnimy go każdej 
rodzinie naszej parafii, która o to po-
prosi. Do takich 24 - godzinnych od-
wiedzin trzeba się przygotować, bli-
żej poznając życie bł. Matki Teresy 

Po Mszy świętej każdy mógł osobiście uczcić relikwie bł. Matki Teresy 

z Kalkuty. Jeśli to tylko możliwe przy-
stępując także do sakramentów świę-
tych. W czasie przebywania relikwii 
w domu warto zorganizować wspól-
ną modlitwę z rodziną, sąsiadami, czy 
znajomymi. 

Matka Teresa z Kalkuty zdoby-
ła tak wiele serc ludzi na świecie, 
także nie - katolików i nie - chrześci-
jan. Niech zdobędzie dla Chrystusa 
jak najwięcej serc naszych Parafian. 
Niech zapala światło Boże zwłasz-
cza pośród tych, którzy są udręcze-
ni ciemnością duchową. Powiedziała 
kiedyś: Jeśli kiedykolwiek będę Świę-
tą – na pewno będę Świętą od „ciem-
ności”. Będę ciągle nieobecna w Nie-
bie – aby zapalać światło tym – którzy 
są w ciemności na ziemi.

(red.)
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KRONIKA

Msze święte za Parafi an

Miesięcznik po świę co ny spra wom Pa ra fi i 

Maryi Kró lo wej w Po zna niu. Wy daw ca: Pa-

rafi a Rzym sko ka to lic ka Ma ryi Kró lo wej w Po zna niu. Adres redakcji: 

61–558 Poznań,  Rynek Wildecki 4, www.parafi a-maryi-krolowej.po-

znan.pl Nakład: 2800. 

Odwiedzajcie internetowe strony prowadzone przez naszą parafi ę!

www.parafi a-maryi-krolowej.poznan.pl
www.wczesna-komunia.com.pl

www.ministrancimaryikrolowej.com
www.przedszkole-aniol-stroz.wilda.pl
Można na nich znaleźć dźwiękowe zapisy kazań 

z naszego kościoła w formatach MP3

Z ostatnich tygodni

Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 

•   Dzieci klas drugich miały specjalną katechezę przygotowu-
jącą do pierwszej spowiedzi świętej (8.03 i 5.04).

•   Ulicami parafi i (Wierzbięcice, Chwiałkowskiego, Doliną i Czaj-
czą) przeszła Droga Krzyżowa – jako pokuta za nasze grze-
chy oraz świadectwo wiary i miłości do Chrystusa (14.03).

•   W Klubie Seniora gościem była p. naczelnik Urzędu Skar-
bowego Elżbieta Wincentowicz, która poinformowała o do-
konywaniu obliczeń podatkowych (12.03), seniorzy uczest-
niczyli też we Mszy świętej o zdrowie dla byłej prezeski klu-
bu, p. Zofi i Piotrowskiej (26.03).

•   Dzieci pierwszokomunijne przystąpiły do pierwszej spowie-
dzi świętej (15.03).

•   W czasie Mszy świętych w Niedzielę Palmową święcono pa-
lemki, które można było nabyć przed kościołem, ofi ary zło-
żone przy tej okazji przeznaczono na duszpasterstwo mło-
dzieży. W tym samym dniu Caritas parafi alna zorganizowa-
ła zbiórkę żywności dla ubogich parafi an – obdarowano 140 
rodzin.

•   W Wielki Wtorek sprawowana była całodzienna spowiedź 
święta z udziałem licznych zaproszonych kapłanów.

•   Bardzo wielu parafi an i gości uczestniczyło w liturgii Tridu-
um Paschalnego i w uroczystej Mszy świętej rezurekcyjnej. 
Ciemnicę i Grób Pański przygotowali pp. Antowscy.

•   33 dzieci przystąpiło do wczesnej Komunii świętej w Wielki 
Czwartek o 17:00 i w Niedzielę Zmartwychwstania o 12:15.

•   Składka zebrana podczas Mszy świętych w Poniedziałek 
Wielkanocny przeznaczona była na KUL i Wydział Teolo-
giczny UAM.

•   W Niedzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy świętej o 9:30 wo-
kół kościoła przeszła procesja eucharystyczna (30.03).

•   Liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego ze wzglę-
du na oktawę wielkanocną przeniesiona została w tym roku 
z 25.03 na 31.03. W tym dniu na Mszy świętej o 18:30 mo-
dliliśmy się za matki w stanie błogosławionym, za małżeń-
stwa oczekujące na dar rodzicielstwa i o poszanowanie ży-
cia nienarodzonych. Podczas tej Mszy świętej wprowadzo-
no do naszego kościoła relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty, 
dar Misjonarek Miłości z Indii.

•   Członkowie Klubu Seniora wysłuchali następujących wykła-
dów: „Zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu przez Jana 
Pawła II” (2.04), „Polski kardynał w Watykanie – ks. Andrzej 
Maria Deskur” (9.04), „Legendy chrześcijańskie” (16.04), „Mi-
styka gór biblijnych” (23.04), uczestniczyli też w spotkaniach 
ekumenicznych „ProChrist” w parafi i ewangelicko-augsbur-
skiej (6 – 13.04).

•   Specjalne spotkania miała młodzież przygotowująca się do 
sakramentu bierzmowania oraz jej rodzice.

•   Gościem Koła Misyjnego był o. Piotr Kurkiewicz, kapucyn 
pracujący na misjach na Ukrainie (17.04); członkowie koła 
brali też udział w nocnym czuwaniu w Częstochowie z ojca-
mi werbistami (25.04).

•   Składka z drugich niedziel marca i kwietnia przeznaczona 
była na inwestycje parafi alne – zewnętrzne oświetlenie ko-
ścioła i malowanie domu parafi alnego.

•   W środy o 19:30 odbywają się próby scholi śpiewu grego-
riańskiego.

•   W niedzielę pomocy Seminarium Duchownemu kazania głosił 
ks. diakon Paweł. Po Mszach świętych klerycy zbierali ofi ary 
do puszek (20.04).

23 marca  Jędrzej Staniewski, ul. Dolina 13
       Wiktoria Wojtkowiak, ul. Sikorskiego 6a
       Mateusz Kaczmarek, ul. Chwiałkowskiego 22
       Patrycja Wehr, ul. Chwiałkowskiego 11
       Hubert Siwko, ul. Żupańskiego 15
       Martyna Maćkowiak, ul. Dolna Wilda 6a
       Zofia Jankowska, ul. Górna Wilda 94
       Weronika Płachecka, ul. Robocza 17a
       Kacper Majewski, ul. św. Jerzego 24
       Patryk Kaczmarek, ul. Robocza 17b
       Zuzanna Skitek, ul. Sikorskiego 9
       Kacper Lasik, ul. Chwiałkowskiego 24.
24 marca  Adrianna Schönfeld, ul. Dolina 5b
29 marca  Gabriela Skora, ul. Kilińskiego 5
       Dominik Kuligowski, ul. Wierzbięcice 12a
       Patryk Kuligowski, ul. Wierzbięcice 12a
6 kwietnia Julian Gołembiewski, ul. Czajcza 12
12 kwietnia Maksymilian Pepiński, ul. św. Czesława 19
13 kwietnia Aleks Blachniarek, ul. Sikorskiego 32
       Julia Nowaczyk, ul. Wierzbięcice 12
       Julia Stypczyńska, ul. Sikorskiego 12b
19 kwietnia Antonina Pachowicz, ul. Robocza 21a
       Milena Sieradzka, ul. Przemysłowa 64

3 marca  Leokadia Olejnik, l. 81, ul. Kilińskiego 2
3 marca  Mieczysław Staniewski, l. 84, ul. Wierzbięcice 38
8 marca   Zdzisław Moczyński, l. 78, ul. Prądzyńskiego 55
9 marca  Henryk Lachowicz, l. 58, ul. Robocza 17a
10 marca  Joanna Becella, l. 82, ul. Wierzbięcice 37
11 marca  Bogdan Krüger, l. 75, ul. Sikorskiego 34
12 marca  Wiesław Maćkowiak, l. 50, ul. Żupańskiego 12
16 marca  Czesław Michalski, l. 60, ul. Dolina 18
17 marca  Jadwiga Robakowska, l. 50, ul. 28 Czerwca 115
18 marca  Jerzy Szwarc, l. 72, ul. Górna Wilda 106
20 marca  Edmund Bruch, l. 68, ul. św. Jerzego 12
22 marca  Krystyna Wojtkowiak, l. 81, ul. Sikorskiego 32
22 marca  Wiesława Mytych, l. 65, ul. Dolna Wilda 38b
23 marca  Jerzy Winiarz, l. 47, ul. Żupańskiego 3
24 marca  Aron Szałata, noworodek, ul. Sikorskiego 32
11 kwietnia Mirosława Wiak, l. 82, ul. Żupańskiego 2a
13 kwietnia Jarosław Ilkowski, l. 59, ul. Wierzbięcice 8
17 kwietnia Andrzej Ratajczak, l. 60, ul. Wierzbięcice 43

4.5 – godz. 8:00; 11.05 – godz. 12:15; 18.05 –  godz. 15:00; 
22.5 Boże Ciało – godz. 15:00; 25.05 – godz. 9:30 


