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Drodzy Parafianie!

Misją kapłanów jest służba Bogu i Kościołowi. Głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów.
Im mniej „widać” księdza, tym bardziej Chrystus jest wywyższony

Rok św. Pawła 
zakończymy 29 czerwca. Warto przypomnieć inicjatywy, ja-
kie nasza parafia podjęła w tym kończącym się czasie. Wy-
głosiliśmy w kilka niedziel na wszystkich Mszach Świętych 
kazania tematyczne o Apostole Narodów, 25 stycznia wszy-
scy obecni w kościele otrzymali pamiątkowy obrazek. W cza-
sie rorat codzienne rozważania o duchowości św. Pawła gło-
sił ks. wik. Daniel Wachowiak. W czasie nabożeństw majo-
wych czytaliśmy fragmenty Dziejów Apostolskich mówiące 
o misji św. Pawła. Na ambonce na trwałe umieściliśmy wi-
zerunek świętego. Książeczka kolędowa, jaką rozdawaliśmy 
nosi tytuł: Święty Paweł Apostoł. 

Ufam, że św. Paweł wynagrodzi nam te dzieła wstawien-
nictwem w czasie planowanych misji parafialnych! Nadal za-
chęcam do lektury jego Listów.

Rok Kapłański
Z woli Ojca Świętego Benedykta XVI, 19 czerwca w uro-
czystość Serca Jezusa zaczyna się w całym Kościele Rok 
Kapłański. Jego celem ma być refleksja nad tym niezwy-
kłym darem, jakim jest kapłaństwo służebne, sakramen-
talne. Jego celem ma także być modlitwa za kapłanów 
i o nowe powołania kapłańskie. Papież ogłosi patronem 
wszystkich kapłanów św. Jana Vianneya, ubogiego pro-
boszcza z Ars. 4 sierpnia minie 150 lat od śmierci tego 
świętego. Będziemy jako parafia podejmowali różne ini-
cjatywy duszpasterskie związane z kapłaństwem. 

Dziękuję wszystkim za ofiarną pracę i współpracę 
w kończącym się roku szkolnym. Życzę udanych wakacji 
i dobrego wypoczynku. 

Niech Wam wszystkim, drodzy Parafianie, Bóg bło-
gosławi!

ks. prob. Marcin Węcławski 
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Prosimy o szacunek 
dla domu Bożego

we

W KOŚCIELE

I modnie, i godnie

Wymagania dotyczące ubioru
Już od dziecka stawiane są nam wymagania dotyczące ubio-
ru. W szkole znany jest strój określany jako galowy. Każdy 
maturzysta i student wie, że jego nieodpowiedni wygląd 
może zaważyć na ocenie z egzaminu. Podobnie jest w przy-
padku rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodaw-
cą. Nikogo nie dziwi widok pracowników banków, urzędów, 
poczty ubranych w ściśle określony sposób. Nikt nie pójdzie 
latem na plażę w płaszczu, do pracy w piżamie, a do kina 
w stroju kąpielowym. W protokole dyplomatycznym zawar-
te są zasady dotyczące odpowiedniego do okoliczności ubio-
ru. Pomyślmy, jak dobrze staralibyśmy się wyglądać, gdyby 
do swego pałacu zaprosiła nas królowa angielska…

W pałacu Króla
Jeśli potrafimy uszanować jubilata czy egzaminatora, to 
o ileż więcej szacunku powinniśmy okazać Temu, który 
oddał za nas życie na krzyżu. 

Przychodząc do domu Bożego, jesteśmy w pałacu Króla 
i to Króla wszystkich ziemskich królów. To nam powinno 
zależeć na godnym wyglądzie. W kościele stale jest obec-
ny Chrystus w tabernakulum. Czy sobie to uświadamia-
my, czy nie, On jest (zarówno w czasie Mszy Świętej, jak 
i wtedy, gdy odwiedzamy Go na krótką chwilę w ciągu ty-
godnia). Jak często Chrystus patrząc na naszą postawę, ge-
sty i strój, cierpi… 

Godny wygląd 
Jak rozumieć godny wygląd w kościele? Godny strój u ko-
biet zakrywa ramiona, dekolt, uda, nie opina ściśle ciała 
i nie odsłania bielizny. U mężczyzn oznacza noszenie dłu-
gich spodni, koszul z rękawkiem. Można być modnym i god-
nie wyglądać. Warto pamiętać też o tym, że dajemy przy-
kład dzieciom. Ważny jest nasz wygląd, jak również to, jak 
ubieramy nasze dzieci. Jeśli dbamy o ten wyraz miłości do 
Pana Boga, to dzieci jako baczni obserwatorzy odbierają 
informację, że Msza Święta jest spotkaniem ze szczegól-
nie ważną Osobą.

Przeszkoda do Nieba?
Czy zły strój może przeszkadzać w drodze do nieba? Tak, 
ponieważ łączy się z dbałością o czystość i przestrzeganiem 
VI i IX przykazania Bożego. Nie mogę stać się okazją do 
grzechu dla tego, kto na mnie patrzy, nie mogę prowoko-
wać do grzechu. W Ewangelii czytamy: Gdy brat twój zgrze-

Jest lato. Jak się ubieramy? To, co nie jest grzechem 
na plaży, jest grzechem w kościele.

szy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozy-
skasz swego brata (Mt 18, 15). Nie bójmy się pomagać so-
bie wzajemnie, reagując na nieodpowiedni strój u bliźnie-
go, w duchu miłości i odpowiedzialności za siebie.

Izabela Maćkowiak i Beata Nadolna



3

ŚWIĘTY MICHAŁ

Misje i pomnik 
św. Michała 
Archanioła
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Ostatnia wersja projektu cokołu 
i pomnika. Projekt architekta  

Michała Ankiersztajna

Konto dla fundatorów: Parafia Maryi Królowej – św. Michał: 
20 1020 4027 0000 1102 0749 5890

Misje parafialne
Rozpoczną się w niedzielę 27 wrze-
śnia. Jak już informowałem poprowa-
dzą je Księża Filipini ze Świętej Góry 
Gostyńskiej. Dokładny program mi-
sji zamieścimy w następnym nume-
rze Maryjnej Wspólnoty i w połowie 
września roześlemy go w specjalnym 
liście Parafianom. 

Już dzisiaj bardzo proszę o modli-
twę za to ważne dzieło duszpasterskie, 
o składanie duchowych ofiar – umar-
twień i pokut w intencji nawrócenia 
tych, którzy są daleko od Pana Boga. 
29 września w święto św. Michała 
Archanioła po Mszy Świętej o 18:30 
ks. biskup Grzegorz Balcerek poświęci 
pomnik św. Michała Archanioła. 

W czasie misji będziemy szczegól-
nie modlili się o uwolnienie od dzia-
łania złego ducha tych parafian, któ-
rzy popadli w różne rodzaje niewoli 
grzechu. Oby ten czas przyniósł wie-
le dobrych owoców, odnowę całej na-
szej parafii!

Pomnik św. Michała Archanioła
Dzieło budowy pomnika wkroczyło w 
fazę wykonawczą. W pracowni Ferdy-
nanda Stuflessera w północnych Wło-
szech trwają prace rzeźbiarskie. Do-
konałem wpłaty 40% wartości dzieła 
7 500 euro (33 225 zł). Pozostanie 
do zapłaty w drugiej połowie sierpnia 
11 400 euro (około 51 300 zł), wy-
konawca zapowiedział, że nieco ob-
niży cenę. 

Zebraliśmy dotychczas około 
59 000 zł (wpłaty na konto, skład-
ki i indywidualne ofiary). Po wpła-
ceniu pierwszej raty na koncie pozo-

Kolejna informacja o czekają-
cych nas misjach i pomniku św. 
Michała Archanioła, który stanie 
przy naszym kościele.

staje 25 800 zł. Dojdą jeszcze koszty 
transportu, koszty budowy cokołu i po-
datek VAT. Przepisy podatkowe są nam 
bardzo przychylne. Podatek wyniesie 
około 3 000 zł. Będą też pewne kosz-
ty projektowe. 

Jest to bardzo trudne finansowo 
przedsięwzięcie, ale ufam, że zdoła-
my je udźwignąć. Jeśli zabraknie fun-
duszy to je pożyczymy i spłacimy dług 
ofiarami kolędowymi. 

Módlmy się w intencji misji parafi alnych tą modlitwą:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodzi-
wości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg po-
skromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskie-
go, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Jestem głęboko przekonany o pilnej 
potrzebie tego dzieła. Chodzi nie tylko 
o ozdobę kościoła i Wildy, ale przede 
wszystkim o duchową obecność św. 
Michała Archanioła i jego walkę z sza-
tanem w naszej obronie. Z serca dzię-
kuję za każdą ofiarę i za poparcie jakie-
go w tej sprawie ze strony wielu para-
fian nieustannie doświadczam. 

ks. prob. Marcin Węcławski

Pracownia F. Stuflessera - gipsowy 
model rzeźby św. Michała. Z niego 
zostanie odlana w brązie figura dla 
naszego kościoła
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EUCHARYSTIA

I Komunia 
Święta 2009
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Eucharystia to prawdziwa Uczta, na której Chrystus 
ofiarowuje siebie jako pokarm – Jan Paweł II

Uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej to jeden z naj-
piękniejszych dni w życiu każdego chrześcijanina. Ca-
łoroczne przygotowanie do tego święta – lekcje religii, 
spotkania w kościele, katechezy z księdzem, Msze Świę-
te i rozmowy z rodzicami – z każdym tygodniem zbliża-
ły nie tylko mojego syna, ale całą rodzinę do tego wyjąt-
kowego dnia. 

Czym dla mnie była ta uroczystość? Na pewno nie tyl-
ko świętem, wymagającym uczczenia w gronie rodzinnym, 
ale przede wszystkim głębokim, niezapomnianym prze-
życiem. Tak na I Komunii Świętej córki, jak i syna najbar-
dziej zapamiętałam zadumę dzieci klękających przy ołta-
rzu, ich ufne spojrzenia na hostię a później radość i dumę, 
gdy przyjęły do serca Pana Jezusa. 

Przyjęcie sakramentu Eucharystii traktuję jako zadanie 
– zadanie dla dziecka, by umiało uszanować i wykorzystać 
dar, jaki otrzymało, by czerpało siły z wiary i miłości Zmar-
twychwstałego. Przede wszystkim jednak to zadanie dla 
rodziców, by swoim życiem, dawanym przez siebie przy-
kładem pokazać, że Komunii Świętej nie da się oddzielić 
od życia, zrezygnować z niej, bo stanowi ona oczywiste 
dopełnienie ziemskiej pielgrzymki do domu Ojca. 

Małgorzata Głucińska

Miesięcznik po świę co ny spra wom Pa ra fi i Maryi Kró lo wej w Po zna niu. Wy daw ca: Parafi a Rzym sko ka to lic ka 

Ma ryi Kró lo wej w Po zna niu. Re dak cja: Ka ta rzy na De skur (se kre tarz re dak cji), Grażyna Grobelna, Maria Le-

wandowska, Agnieszka Misiewicz, Magdalena Młynarz, Jarosław Tomaszewski, ks. Mar cin Wę cław ski (red. 

na czel ny), Małgorzata Wołyńska. Adres redakcji: 61–558 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biu ro Pa ra fi al ne, www.parafi a–maryi–kro lo wej.po znan.pl Druk: 

Edica S.A. Nakład: 2800. Pi smo nie ma ceny. Re dak cja i współ pra cow ni cy pra cu ją spo łecz nie. Kosz ty dru ku po kry wa my ze zło żo nych ofi ar. Re dak cja 

za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji i skra ca nia tekstów. Pismo należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Katolickiej.

16 i 17 maja 
94 dzieci klas 
drugich przystąpiło 
w naszym kościele 
do I Komunii 
Świętej. 
Jaka wielka ra-
dość, że kolejne 
dzieci naszej para-
fii przyjmują Pana 
Jezusa. 
Zamieszczamy po-
niżej refleksje jed-
nej z matek.



5

Msza Święta prymicyjna ks. Rafała Dąbrowicza w kościele p.w. św. Andrzeja 
w Rawiczu

5

KAPŁAŃSTWO
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Wczoraj diakon – dziś kapłan
Katarzyna Deskur:  Księże Rafale! 
Na początek proszę o kilka danych 
osobowych.
Ks. Rafał Dąbrowicz: Urodziłem się 
2 września 1984 r. w Rawiczu. Należa-
łem do parafii p.w. św. Andrzeja Boboli. 
Przez ostatni rok szkolny w parafii przy 
Rynku Wildeckim odbywałem praktykę 
diakońską. Od 21 maja br. jestem ka-
płanem.

Bardzo się cieszymy! Pierwsza myśl 
zaraz po przyjęciu święceń?
Radość. Radość z tego, co się dzieje. 
Radość z wybrania. Radość z bycia już 
kapłanem, sługą Bożym. Radość z by-
cia posłanym. 

… i oczekiwanie, gdzie Pan Bóg po-
śle na pierwszą parafię?
Tak! Gdzie są ci pierwsi ludzie, którym 
będę  służyć? Ksiądz Arcybiskup wyczy-
tał moje nazwisko i wezwanie parafii: pod 
wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Tu poja-
wił się znak zapytania gdzie w naszej die-
cezji taka parafia jest? I słyszę: Grodzisk 
Wielkopolski. To ucieszyłem się, ale za-
cząłem się zastanawiać, czy to tam pro-
boszczem jest kapelan LECHA? Okazało 
się, że to właśnie tam. Wtedy ucieszyłem 
się jeszcze bardziej i uspokoiłem, bo wie-
le dobrych słów słyszałem o tym probosz-
czu. Wiedziałem też, że tam jest dużo pra-
cy duszpasterskiej. To dobrze.

To bardzo trudna decyzja jak do-
brać neoprezbiterów do konkret-
nych parafii.
Mój przydział do parafii był dla mnie pozy-
tywnym zaskoczeniem: w Grodzisku za-
stąpię ks. Rafała Pleszewę. Dobrze go 
znam. Współpracowałem z nim jako mło-
dy chłopak - jeszcze przed seminarium. 
On był wtedy wikarym w Rawiczu. Zastą-
pię więc kapłana, który pomógł mi w ro-
zeznaniu mego powołania.

… a na dodatek Rafał zastąpi Ra-
fała! 
Tak! To wielka radość. Mam też dużo na-
dziei, że pracy będzie dużo.

Jak daleko jest z Grodziska do Ra-
wicza? 
Około 90 kilometrów.

O odwiedzinach na kolację u rodzi-
ców nie ma co marzyć?
Dlaczego nie? W jakiś wolniejszy dzień? 
Najpierw chciałbym mocno wejść w para-

fię. Trzeba poznać miejsce, w którym bę-
dzie się pracować. Najpierw służyć, póź-
niej ewentualnie odpoczywać.

Jak przeżył Ksiądz swoją pierwszą 
służbę w konfesjonale?
Czułem zdenerwowanie i odpowiedzial-
ność za to, co się dzieje. Ale też i wielką 
ufność. Trzeba pamiętać, że w konfesjo-
nale działa Duch Święty i podpowiada.

A pierwsza Msza Święta odprawia-
na samodzielnie. Czy wychodząc 

z zakrystii do prezbiterium bał się 
Ksiądz, że coś pomyli? Na przykład 
kolejność wstążeczek w Mszale?
Podczas moich prymicji w Rawiczu poma-
gał mi Ksiądz Proboszcz. Ale sam dobrze 
znam kolejność przekładania wstążeczek 
w Mszale. To wiedza z I roku seminarium. 
Nie jest to trudne i skomplikowane.

Dla świeckich wygląda na bardzo 
skomplikowane. Czy któryś z tego-
rocznych neoprezbiterów – nie licząc 
Księdza – miał okazję już w pierw-
szym tygodniu kapłaństwa koncele-
brować Mszę Świętą z Księdzem Ar-
cybiskupem? 
Nie wiem. Sam zawdzięczam taką  moż-
liwość jubileuszowi szkoły przy ul. Prą-
dzyńskiego, w której katechizowałem pod-
czas mojej praktyki diakońskiej. 

I ręce drżały Księdzu z wrażenia?

Nie, nie drżały. Jako diakoni bardzo czę-
sto posługiwaliśmy biskupom do Mszy 
Świętych. Musimy też pamiętać, że pod-
czas Mszy Świętej najważniejszy jest Pan 
Jezus, nie biskup.

Jakie są plany Księdza na rozpoczę-
tą niedawno kapłańską drogę?

Mój plan na kapłaństwo to służba. Naj-
pierw Bogu, ale i drugiemu człowiekowi, 
którego Bóg postawi na tej drodze. In-
nych planów nie mam. Trzeba je zosta-
wić Bogu. On mnie obdarzył powołaniem. 
Niech więc będzie tak jak On zaplanuje. 
To dar i tajemnica.

A co odpowie nam za jakieś 10 lat 
ksiądz  proboszcz Rafał Dąbro-
wicz?
Mam nadzieję, że będę mówić podob-
nie, aczkolwiek z większym doświad-
czeniem. 

Rozmawiała Katarzyna Deskur

Rozważcie potęgę kapłana! 
Jego mowa kawałek chleba 
przeistacza w Boga! 
To więcej niż stworzyć świat.

św. Jan Vianney

Dobry pasterz, pasterz według ser-
ca Bożego jest najwiekszym skar-
bem, jaki Bóg może ofiarować pa-
rafii, jest jednym z najcenniejszych 
darów boskiego miłosierdzia.

św. Jan Vianney
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Z ostatnich tygodni

100 LAT NA WILDZIE
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Pan Stefan Śniatecki

Szkoła nr 25

24 maja Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę Świętą w in-
tencji naszego parafianina p. Stefana Śniateckiego, któ-
ry ukończył 100 lat. Rozmowę z p. Stefanem zamieścili-
śmy w 139. numerze Maryjnej Wspólnoty (listopad 2008). 
Opisywał w niej swoje osobiste przeżycia związane mię-
dzy innymi z Powstaniem Wielkopolskim z 1918 roku. Ży-
czymy jeszcze wielu lat życia i spełnienia woli Bożej we 
wszystkim! (red.)

W deszczowy piątek 29 maja miała miejsce niezwykła 
uroczystość. Na boisku szkoły podstawowej i gimnazjum 

przy ul. Prądzyńskiego, Ksiądz Arcy-
biskup Metropolita Stanisław Gądec-
ki w koncelebrze kapłanów odprawił 
uroczystą Mszę Świętą w 100-lecie 
tej zasłużonej placówki oświatowej. 
To szkoła, której absolwentami jest 
bardzo wielu naszych parafian. Szko-
ła, która wychowuje także do umiło-
wania Ojczyzny. Patronują jej Boha-
terowie spod Monte Cassino. Na jed-
nej ze ścian umieszczona jest tabli-
ca pamiątkowa harcerzy wildeckich 
poległych i zamordowanych w czasie 
II Wojny Światowej. Niech Bóg błogo-
sławi wszystkim nauczycielom, któ-
rzy w wielkim nieraz trudzie wycho-
wują nasze dzieci i naszą młodzież. 

(red.)

•   Caritas parafialna zorganizowała zbiórkę żywności na Święta 
Wielkanocne dla najuboższych parafian – obdarowano 130 
rodzin (5.04).

•   Ciemnicę i grób Pana Jezusa przygotowali jak co roku pp. 
Antowscy w rodziną.

•   W Klubie Seniora spotkanie z przedstawicielem Izby Skarbowej 
poświęcone było wypełnianiu rozliczeń podatkowych (8.04), 
p. Bronisław Skonieczny wykonał koncert harmonijkowy 
(22.04), wykład o bezpieczeństwie na drogach pt. „Moje 
bezpieczeństwo” przedstawiła pani ze Straży Miejskiej 
(29.04). Nasi Seniorzy brali udział w wycieczkach – do 
zamku i arboretum w Kórniku (6.05) i do klasztoru ojców 
werbistów w Chludowie (27.05). Dr Franciszek Zerbe, 
kardiolog, omówił „Czynniki ryzyka wieńcowego” (7.05) oraz 
„Chorobę wieńcową i udary mózgowe” (4.06). Specjalna Msza 
św. sprawowana była w intencji o zdrowie dla założycielki 
i honorowego prezesa Klubu Seniora, p. Zofii Piotrowskiej 
(20.05).

•   W Niedzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o 9:30 wokół 
kościoła przeszła uroczysta procesja eucharystyczna (19.04). 
Od Wielkiego Piątku odmawialiśmy Nowennę do Bożego 
Miłosierdzia. W tym dniu we Mszy św. o 17:00 uczestniczyli 
kandydaci do bierzmowania.

•   W naszym kościele odbyło się nabożeństwo „Droga Światła” 
przy 14 stacjach wielkanocnych (22.04).

•   W Kole Misyjnym p. Marie Mazurek–Cofta opowiedziała 
o swoim kilkumiesięcznym pobycie w Kamerunie, gdzie 
z mężem i dziećmi przebywała w ramach Fundacji 
Redemptoris Missio (23.04); członkowie Koła z ks. seniorem 
Zenonem Patelskim byli w Palędziu, skąd pochodzi misjonarz 
z Indii, śp. o. Marian Żelazek, werbista (30.04), oraz u sióstr 
Miłosierdzia w Kiekrzu, w miejscu objawień św. Faustyny 
(14.05).

•   Roczne dzieci otrzymały błogosławieństwo po niedzielnej 
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KRONIKA

Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 

Zawarli związek małżeński

Msze święte za Parafian

Mszy św. o 15:00, a o 19:15 p. Michał Wachowiak i p. Paweł 
Jaks wykonali koncert na organy i trąbkę (26.04).

•   W kwietniu i w maju odbywały się spotkania grup 
duszpasterskich – biblijnej dla maturzystów i studentów 
w poniedziałki, modlitewnej w duchu Taizé we wtorki, grupy 
duchowego wzrostu w środy.

•   Rodziny z dziećmi uczestniczyły w pielgrzymce do 
sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu 
i w majówce w stadninie koni w Jaszkowie (1.05).

•   Ofiary ze Mszy św. w drugie niedziele kwietnia, maja 
i czerwca przeznaczone były na budowę pomnika św. Michała 
Archanioła.

•   Kleryk z naszej parafii, Tomasz Brussy przyjął w katedrze 
święcenia diakonatu (14.05).

•   Odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla 94 
dzieci klas drugich (16.05, 15:30 i 17.05, 12:15).

•   Diakon Rafał Dąbrowicz, który przebywał w naszej parafii 
na praktyce duszpasterskiej otrzymał święcenia kapłańskie 
(21.05). Msze św. prymicyjne w naszym kościele sprawował 
o 12:15 i 17:00 (31.05).

•   W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Msza św. 
o 12:15 była w intencji naszego parafianina p. Stefana 
Śniateckiego, który skończył 100 lat (24.05). W tym dniu 
na Mszy św. o 15:00 rocznicę swojej Pierwszej Komunii 
Świętej przeżywały dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły 
Pana Jezusa.

•   Wieczorem w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
odbyło się czuwanie modlitewne z Eucharystią o 23:00 
(30.05).

•   Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej były codziennie 
o 20:30, a od poniedziałku do soboty o 18:00. 

25 kwietnia  Marcin Wichliński, ul. Robocza 17 c
       Marta Zielińska, ul. Poplińskich 3
2 maja  Łukasz Pieczulis, ul. Chwiałkowskiego 32
9 maja  Kinga Ostojska, ul. Dolna Wilda 52
14 maja  Kacper Józefiak, ul. Czarnieckiego 14
17 maja  Melania Szymanek, ul. Górna Wilda 90
24 maja  Marceli Białecki, ul. Dolna Wilda 34
       Łucja Białecka, ul. Dolna Wilda 34
30 maja  Antoni Piekut, ul. Dolina 5 a
31 maja  Zuzanna Olszewska, ul. Górna Wilda 98
31 maja  Patryk Ratajczak, ul. Sikorskiego 25
31 maja  Jerzy Hempowicz, ul. Sikorskiego 9
7 czerwca Julia Tacik, ul. Żupańskiego 20
7 czerwca Hubert Pulnik, ul. św. Michała 25
7 czerwca Milena Mocek, ul. Bielska 11 a 

18 kwietnia Krzysztof Hartman, ul. Czajcza 2
       Agnieszka Geisinger, ul. Przemysłowa 27
25 kwietnia Rafał Zaranek, ul. Reczeńska 1
       Monika Pihan, ul. Prądzyńskiego 56
2 maja  Piotr Białek, os. Orła Białego 85
       Karolina Słomska, ul. Przemysłowa 21
2 maja  Marcin Fabiś, Swarzędz, ul. Działkowa
       Emilia Przybylska, ul. Wierzbięcice 38

16 marca  Damian Zborała, l. 31, ul. Powstańcza 17
22 kwietnia Waldemar Wardyński, l. 53, ul. Dolina 2
26 kwietnia Stefan Fajfer, l. 76, ul. Czajcza 11
27 kwietnia Krzysztof Nawrocik, l. 50, ul. Żupańskiego 21
1 maja  Jan Sikorski, l. 82, ul. Powstańcza 13
3 maja  Leokadia Antkowiak, l. 83, ul. Chwiałkowskiego 1
5 maja   Irena Kurkowiak, l. 86, ul. Wierzbięcice 25
7 maja   Wiktoria Plich, l. 83, ul. Dolina 19
15 maja   Krystyna Winiecka, l. 79, ul. Kilińskiego 1
16 maja  Jerzy Ratajczak, l. 76, ul. Dolina 17
18 maja   Ryszard Kondrzycki, l. 37, ul. św. Czesława 4
20 maja   Helena Augustyniak, l. 87, ul. Kilińskiego 15
21 maja  Zofia Tuszkiewicz, l. 83, ul. Sikorskiego 10
30 maja  Zbigniew Wacław, l. 60, ul. Przemysłowa 51
3 czerwca Wiktoria Zwierzyńska, l. 89, ul. Powstańcza 3 

14 maja  Emil Józefiak, ul. Naramowicka 169
       Natalia Staszewska, ul. Czarnieckiego 14

Urodzony 4 marca 1924 roku, 
gorliwy katolik, zawsze gotowy służyć drugim, 

człowiek wielkiej dobroci i prawości. 
Od 1938 roku związany z Harcerstwem na Wildzie. 

W latach 1958 – 61 i 1990 – 2003 Komendant 
Hufca ZHP Poznań Wilda. Kochany przez młodzież 

wychowawca. Oddany przyjaciel naszej parafii. 

Odszedł do Domu naszego Ojca 18 maja 2009 roku.

Niech Bóg będzie mu nagrodą, 
niech odpoczywa w pokoju!

ks. prob. Marcin Węcławski  

ś. p.
Kazimierz 
Dyderski

+

21.6 godz. 11:00; 28.6 godz. 15:00; 5.7 godz. 8:00; 
12.7 godz. 9:30; 2.8 godz. 21:00; 9.8 godz. 9:30; 

23.8 godz. 18:30; 30.8 godz. 21:00.
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Bogu i ludziom dziękujemy za uroczystą pro-
cesję Bożego Ciała. Modliliśmy się o pogo-
dę i ominął nas deszcz. Procesję prowadzi-
li nasi księża, rozważania przy czterech ołta-
rzach głosił Ksiądz Proboszcz. 

By procesja mogła godnie się odbyć po-
trzebna jest praca wielu ofiarnych ludzi, tak-
że panów i ministrantów, którzy stawiali i roz-
bierali ołtarze. Piękno tej uroczystości two-
rzy nasza modlitwa, śpiew chóru Arion, sypa-
nie kwiatków, harcerze, ministranci, granie 
na trąbach, dzwonki. Niech Bóg wszystkich 
nagrodzi za ich ofiarną służbę!        (red.)


