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W środę 21 kwietnia nasz kościół nawiedziły relikwie św. Jana Vianneya, patrona kapłanów

Drodzy Parafianie!
Po długiej przerwie wydajemy nowy numer naszego parafialnego pisma Maryjna Wspólnota. Przyczyną tego opóźnienia jest (choć nie tylko) kryzys ekonomiczny, który dotyka także finanse parafii. Chcę utrzymać zasadę darmowego rozdawania naszego pisma, choć koszty wydania numeru rosną. Ufam, że starczy nam niezbędnego zapału i środków materialnych. Proszę o wyrozumiałość.
Życie naszej parafii, jak każdej wspólnoty kościelnej, toczy się swoim rytmem. Podobnie jak w pracy na roli jest
ustalony czas poszczególnych prac i wydarzeń, tak też jest
w życiu parafii. Mamy każdego roku te same święta i te
same wydarzenia duszpasterskie. Czy zawsze w każdym roku
o nich pisać? Są jednak także przeżycia wyjątkowe, które
się nie powtórzą. Stanowią dobro, które trzeba utrwalać,
dzielić się nim z innymi.

Dlatego w tym numerze Maryjnej Wspólnoty zamieszczamy materiały o Europejskim Spotkaniu Młodych, w które włączona była także nasza parafia. Wielkim wydarzeniem trwającego jeszcze Roku Kapłańskiego było nawiedzenie naszej archidiecezji i naszego kościoła przez relikwie św. Jana Vianneya, patrona proboszczów i spowiedników. Dlatego zamieszczamy także materiał dotyczący
tej szczególnej uroczystości.
Zachęcam Parafian do dzielenia się pomysłami dotyczącymi redagowania naszego pisma. Będę wdzięczny za
wszelkie dobre podpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie drogich Parafian, zwłaszcza chorych i samotnych. Wszystkich oddaję Panu Bogu
w modlitwie. Niech Maryja Królowa, nasza patronka wstawia się za nami.

ks. prob. Marcin Węcławski

TAIZÉ

Wtorek, 29 grudnia 2009 roku, godzina 13. Christian wychodzi
z domu parafialnego z wielkim plecakiem. Nic dziwnego, że jest
tak obładowany, przyjechał z Niemiec na pięć dni. Za chwilę Asia
i Marysia zaprowadzą go na ul. Różaną do rodziny, u której będzie
mieszkał. Choć gospodarze widzą go po raz pierwszy w życiu, witają go, jakby był członkiem rodziny i zapraszają pod swój dach

Fot. D. Żukowska

To jest właśnie pielgrzymka zaufania,
która w tym roku zawitała do Poznania. Tegoroczne Europejskie Dni Mło-

dych, organizowane przez wspólnotę z Taizé, zgromadziły w naszym
mieście około 30 tysięcy młodych
chrześcijan. Ponad stu z nich zaprosili do swoich domów nasi parafianie.
Rodziny miały zapewnić nam tylko
nocleg i śniadanie, a dały nam tyle ciepła – opowiada Maria, która na swoje
pierwsze spotkanie Taizé przybyła ze
Słowacji. Stworzyliście wspaniałą atmosferę, bardzo mi się podoba w Poznaniu – chwali.
Uczestnicy spotykali się codziennie
w naszym kościele na porannej Mszy
Świętej i wspólnej, wielojęzycznej modlitwie ze śpiewami kanonów. Przedstawiciele różnych narodowości – Polacy, Niemcy, Rumuni, Słowacy, Francuzi i Katalończycy, jednym głosem prosili o pokój na świecie, o uczciwość
i sprawiedliwość w życiu politycznym i
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wieczorna modlitwa wokół krzyża. To
przeplatające się ze sobą fragmenty
Pisma Świętego, melodyjne, powtarzane wielokrotnie pieśni, medytacje przygotowane przez brata Aloisa
i momenty ciszy. W kilkudziesięciotysięcznej wspólnocie nabierają niezwykłego charakteru. Wspaniale jest czuć,
że wszystkich tych ludzi gromadzi jedna osoba – Bóg.
Młodzi pokazali, że na chwałę Pana
można nie tylko modlić się w skupieniu, ale i śpiewać, a nawet tańczyć.
Znakomitą okazją do tego było Święto
narodów, które odbyło się w sylwestrową noc, zaraz po wspólnej modlitwie
o pokój. Gdy wybiła północ, wśród radosnych okrzyków ludzie padali sobie
w objęcia, składając najlepsze życzenia. Chwilę później bawili się już wszyscy – starsi i młodsi, świeccy i księża.
Każdy naród zaprezentował coś charakterystycznego dla siebie. Polacy
przekonywali słowami znanej piosenki Arki Noego, że taki duży, taki mały
– może świętym być, Rumuni uczyli popularnego w ich kraju tańca, Francuzi
postawili na zabawy integracyjne. Chyba wszyscy bawili się świetnie – zapewnia Stefan, który do naszej parafii przyjechał z Niemiec. Byłem już wcześniej
na spotkaniach młodych Taizé i muszę
przyznać, że Poznań stanął na wysoko-

społecznym. Modlili się za cierpiących
i za tych, którzy im pomagają. Później,
w domu parafialnym, uczestniczyli
w spotkaniach
w małych grupach, rozważając List z Chin
brata Aloisa.
Dyskutowali
o pragnieniach
w życiu człowieka, o po trzebie obudzenia w so bie pragnienia
Boga i pogłębiania zaufania
do Niego. Takie
chwile naprawMsza Święta (1.01) dę łączą ludzi
– mówi Ciprian
z Rumunii. Można poznać różne poglądy i świadectwa, to bardzo ubogaca
człowieka.
Popołudniami spotkania odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym
czasie młodzi
mieli okazję
poznać polską
kulturę i tradycję, zwiedzić
Poznań z przeModlitwom Wspólnoty z Taizé towarzyszą
wodnikiem,
charakterystyczne śpiewy
albo zagłębić
ści
zadania,
wszystko był świetnie zorsię w teologiczne dysputy. Szczególnie wyczekiwanym punktem dnia była ganizowane – zachwala.
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Taizé: pół świata w naszej parafii

Aby wszystko przygotować na przyjęcie pielgrzymów, potrzebnych było
kilka miesięcy. Przygotowania ruszyły już we wrześniu – wylicza Basia ze
wspólnoty Taizé w naszej parafii. Stałą ekipę organizacyjną tworzyło około
10 osób, ale często pomagała wildecka młodzież – choćby w dniu przyjazdu gości, służąc im za przewodników
i odprowadzając do rodzin.
Wszystkie te wysiłki z pewnością
opłaciły się, a najlepszą nagrodą były
zadowolone twarze gości. Zupełnie
niespodziewanym prezentem okazała się wizyta w naszym kościele braci
z Taizé. Noworoczną Mszę Świętą koncelebrował pochodzący z naszej parafii brat Marek. W modlitwie uczestniczył przeor wspólnoty brat Alois. Ponieważ nie jest kapłanem, nie sprawował Eucharystii.
Niestety, czas płynie nieubłaganie
i pięć dni minęło jak w oka mgnieniu. Dopiero co witaliśmy przyjaciół
z innych krajów, a już przychodzi się
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MŁODZIEŻ

Wspólna fotografia po porannej modlitwie (2.01)

z nimi pożegnać. I choć trochę bez
nich pusto, to pozostawili po sobie
coś niezapomnianego. Słowa pieśni
Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć
dla miłości, wyśpiewane łamaną polszczyzną, były czymś niesamowitym.

Przyjdź Duchu Święty
w Wieczerniku modlimy się o odnowienie w nas darów Ducha Świętego. Słusznie nazywa się Ducha Świętego duchem młodości. Nie chodzi tu
o stwierdzenie, że Duch Święty jest
zarezerwowany tylko dla młodzieży. Modlimy się o to, by Duch Świę-

Fot. J. Kot

Każdego roku przeżywamy w naszej
wspólnocie parafialnej sakrament
bierzmowania. Każdego roku w Kościele przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W dni poprzedzające tę uroczystość na wzór Maryi Matki Bożej i Apostołów zebranych

Sakrament bierzmowania (9.12.2009)

Pokazały, jak wielu ludzi, bez względu
na kraj pochodzenia i język, chce żyć
dla Boga i mówić o tym całemu światu. Świadomość tego wzrusza i wprost
uskrzydla.
Agnieszka Misiewicz

ty nas, wszystkie dzieci Kościoła ciągle odnawiał, odmładzał, byśmy w naszej wierze nie skostnieli, by nie tlił
się w nas nikły płomyk miłości, ale by
płonął w nas żywy ogień miłości Boga
i bliźniego.
Zapraszamy młodych i nie tylko
młodych naszej parafii na czuwanie
modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 22 maja. Początek modlitwy o 21:00. Zapraszamy wszystkich, którzy przyjęli już sakrament Ducha Świętego i tych, którzy się do niego przygotowują. Jakże wspaniałą obietnicę daje nam Jezus: Powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje
(J 16,23) i: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą (Łk 11,13). Niech ta wspaniała obietnica naszego Zmartwychwstałego Pana spełni się w naszej wspólnocie
młodzieży i w całej naszej parafii!
ks. prob. Marcin Węcławski
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ŚW. JAN VIANNEY

Ze świętymi B
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Ze świętymi Bóg przychodzi. Głębi
tych słów wypowiedzianych przez św.
Jana Vianneya doświadczyliśmy w naszej wspólnocie parafialnej. Najpierw
w Wielkim Poście przez kazania pasyjne poznawaliśmy duchowość świętego Proboszcza z Ars. Jego świętości
był poświęcony list pasterski księdza
Arcybiskupa czytany w niedzielę Miłosierdzia Bożego i homilie głoszone
przez ks. Mariana Sikorę w niedzielę
18 kwietnia.
W środę 21 kwietnia punktualnie
o 17:00 przybyły do naszego kościoła relikwie św. Jana Vianneya, wędrujące po różnych kościołach naszej archidiecezji od 14 do 26 kwietnia. Relikwiarz zawierający kość ręki Świętego, która setki tysięcy razy wznosiła się
w geście rozgrzeszenia przybył w specjalnym aucie-kaplicy (fot. 1). Został
wniesiony do kościoła przez księży
i umieszczony na pokrytej kwiatami
chrzcielnicy (fot. 2). Powitaniu przez
rzeszę wiernych wypełniających kościół towarzyszyła pieśń, której melodię skomponował i słowa napisał ks.
Bogdan Drozd, zamieszkały w naszym
domu parafialnym. Pieśń ta stała się
swoistym przebojem, śpiewanym nie

ŻYCIE PARAFII

Bóg przychodzi
tylko w naszym kościele (fot. 3).
Po powitaniu, które wygłosił ksiądz
Proboszcz, nieszpory ku czci Świętego sprawował ks. biskup Grzegorz
Balcerek (fot. 4). W homilii skierował słowa zachęty do kapłanów, którzy licznie uczestniczyli w całej uroczystości. Mówił: Święty Jan Vianney
przychodzi najpierw do nas księży, by
na nowo rozpalić w nas ducha kapłańskiego. Duch kapłański w samej swej
głębi to duch ofiary. Drodzy Bracia Kapłani, ukochajcie jeszcze bardziej codzienną waszą Mszę Świętą, a przez
to ukochajcie jeszcze bardziej wasze
święte kapłaństwo. Wszystkich wiernych prosił ksiądz Biskup, by wielki dług jaki mamy wobec Chrystusa,
który postawił na drodze naszego życia wielu dobrych księży spłacać modlitwą i duchową ofiarą za kapłanów.
Jeśli ten dług będziemy Chrystusowi
gorliwie spłacać, On sam wzruszony
naszą miłością do kapłaństwa da nam
wielu Pasterzy według Jego Najświętszego Serca.
O 18:30 rozpoczęła się uroczysta
Msza Święta koncelebrowana, której
przewodniczył i słowo Boże wygłosił
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Fot. J. Kot (1–7)
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ŻYCIE PARAFII
 ks. prałat Stanisław Wojtaszek, proboszcz parafii Świętej
Trójcy na Dębcu, w tym roku obchodzący jubileusz 50
lat kapłaństwa (fot. 5). To jeden z najbardziej cenionych
i szanowanych kapłanów naszej poznańskiej archidiecezji.
W koncelebrze uczestniczyli także przełożeni Seminarium
Duchownego Księży Salezjanów z Lądu n. Wartą, którzy
przybyli do naszego kościoła z 25 klerykami. Żarliwa modlitwa i szczera pobożność naszych parafian i gości była
bardzo odczuwalna w czasie Mszy Świętej i po niej, kiedy to wielu podchodziło do relikwiarza, by osobiście przy
nim się pomodlić.
O 20:10 rozpoczęła się Msza Święta w starszej formie rytu rzymskiego – tzw. „trydencka” (fot. 6). Właśnie
w taki sposób sprawował Najświętszą Ofiarę św. Jan Vianney. Ks. bp Grzegorz Balcerek bardzo pochwalił tę inicjatywę. Są w naszej parafii i poza nią wierni przywiązani do
tradycji liturgicznej.
O 21:30 modlitwą litanii do Chrystusa Kapłana i Ofiary,
śpiewem i biciem dzwonów pożegnaliśmy relikwie Świętego z Ars (fot. 7). Ksiądz Proboszcz w aucie-kaplicy odprowadził relikwie do kościoła Ojców Karmelitów na Wzgórze św. Wojciecha.
Uroczystość w naszym kościele pozostanie długo w naszej pamięci, a owoce duchowe trudne są do zmierzenia
i opisania. Z relacji z innych miejsc nawiedzenia relikwii
św. Jana Vianneya dowiadujemy się, że wszędzie przybycie
tego Świętego wywołało żarliwą modlitwę, radość, świadomość jak wielkim darem jest kapłaństwo, jak bardzo trzeba się modlić za kapłanów i o nowe powołania. Niech św.
Jan Vianney wstawia się za nami!

Chrystus z Ars
pieśń ku czci św. Jana Vianneya
tekst i muzyka: ks. Bogdan Drozd
1. Zajaśniała Wieczernika moc,
W Męki Pana ciemną noc.
Wszedłeś, Chryste, ciałem między nas
Jako Kapłan, Bóg i Pan.
Ref.: Tyś Najwyższy Pasterz nasz,
daruj świętych w każdy czas,
Twym kapłaństwa duchem natchnij nas,
ratuj, Chryste, cały świat.
2. Jan Vianney, gdy idąc, szukał Cię,
Ujrzał w chłopcu drogi cień,
Spytał jego o świątynię w Ars,
We mgle dostrzegł nieba blask.
3. Życiem swym ukazał drogi Twe,
Mówiąc rzeszom: „On tu Jest”.
Spowiadając, Boga zbliżał nam,
Wiódł do Miłosierdzia bram.
4. Trójco Święta, wszelkiej godna czci,
Bądź radością dzieci Twych.
Pobłogosław miłość skrytą w nas,
Prowadź ludzkość w lepszy czas.

ks. prob. Marcin Węcławski

Z ostatnich tygodni
• Młodzież rozniosła opłatki do domów parafian (28.11).
• Dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia otrzymały specjalne błogosławieństwo po Mszy św. o 15:00 (29.11, 7.02,
25.04).
• Podczas Mszy św. o 17:00 ks. bp G. Balcerek udzielił sakramentu bierzmowania 84 młodym parafianom (9.12).
• W Adwencie uczestniczyliśmy w Mszach św. roratnich od
poniedziałku do piątku o 6:15. Roraty poprzedzały Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP o 5:55.
• Po niedzielnych Mszach św. odbywała się dodatkowa zbiórka na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Zebraliśmy 2 296 zł
(6.12).
• Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę żywności i innych darów. Obdarowano 140 rodzin (20.12).
• Całodzienna adwentowa spowiedź święta odbyła się we wtorek (22.12).
• Młodzież odwiedziła chorych z opłatkiem, życzeniami i upominkiem (23.12).
• Harcerze ZHP Wilda rozdawali betlejemskie światło pokoju
(23.12).
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• W oktawie świątecznej dzieci gromadziły się przy żłóbku na
śpiewanie kolęd.
• Księża odwiedzali domy parafian z błogosławieństwem. Kolęda odbywała się od soboty 27.12 do wtorku 26.01.
• Grupy duszpasterskie miały w okresie poświątecznym spotkania opłatkowe.
• Gościliśmy uczestników Spotkania Młodych Taizé (27.12
– 2.01).
• W uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli składkę
ze Mszy św. przeznaczono na fundusz misyjny. Koło Misyjne rozprowadzało kadzidło, zebrane środki przeznaczono na
pomoc dla misjonarzy współpracujących z parafią (6.01).
• Przeżyliśmy niedzielę jubileuszy małżeńskich (17.01).
• Caritas Polska zorganizowała dodatkową zbiórkę na pomoc
ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Zebrano 8 176 zł (17.01).
• Caritas parafialna zorganizowała półkolonie dla dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych (18 – 29.01).
• Po niedzielnych Mszach św. odbywała się dodatkowa zbiórka na radio Emaus (24.01).
• Chorzy i starsi uczestniczyli we Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu chorych i tzw. błogosławieństwem lourdzkim (11.02).
• W Wielkim Poście braliśmy udział w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żalach w niedziele po Mszy św. o 15:00 (kazania pasyjne głosił ksiądz Proboszcz) i Drodze Krzyżowej

KRONIKA
w piątki (8:30, 10:00, 17:00, 18:00, 19:30).
• Caritas Archidiecezjalna zorganizowała zbiórkę po Mszach
św. w Środę Popielcową (17.02).
• W pierwszych dniach Wielkiego Postu rozniesiony został do
domów parafian wielkopostny list księdza Proboszcza.
• Po niedzielnych Mszach św. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej zbiórce na cele misyjne. Zebraliśmy 1 930 zł (28.02).
• Studenci wzięli udział w wielkopostnych rekolekcjach (14 –
17.03).
• W uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP mężczyźni
uczestniczyli w Mszy św. o 18:30. Po Mszy św. odbyła się
katecheza Dojrzewanie do ojcostwa (19.03).
• W uroczystość Zwiastowania Pańskiego matki w stanie błogosławionym, rodziny i małżeństwa wzięły udział w Mszy św.
o 18:30 (25.03).
• W piątek przed Niedzielą Palmową przeszliśmy Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii (26.03).
• W Niedzielę Palmową przed Mszą św. o 11:00 przeszła uroczysta procesja z palmami. Duszpasterstwo młodzieży i ministrantów rozprowadzało palemki (28.03).
• Całodzienna wielkopostna spowiedź święta odbyła się w wielki wtorek (30.03).
• W Wielki Czwartek o 17:00 i Niedzielę Zmartwychwstania
o 12:15 odbyła się uroczystość wczesnej Pierwszej Komunii Świętej 30 dzieci (1 i 4.04). 8 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię Świętą w niedzielę Miłosierdzia Bożego (11.04).
• Uczestniczyliśmy licznie w Świętym Triduum Paschalnym
(1 – 3.04).
• W drugi dzień Świąt Wielkanocnych składka ze Mszy św.
przeznaczona była na utrzymanie Wydziału Teologicznego
UAM i KUL (5.04).
• W piątek oktawy wielkanocnej wzięliśmy udział w Drodze
Światła (9.04).
• W niedzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o 9:00 przeszła procesja eucharystyczna wokół kościoła (11.04).
• Przeżyliśmy nawiedzenie relikwii św. Jana Vianneya
(21.04).
• W maju uczestniczymy w nabożeństwach majowych, codziennie o 20:30.
• Po niedzielnych Mszach św. odbywała się dodatkowa zbiórka na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (2.05).

Ochrzczeni
21 listopada
5 grudnia
12 grudnia

Zofia Anita Ruszczyńska, ul. Sikorskiego 31
Vanessa Maria Andrzejak, ul. Wierzbięcice 4a
Wiktoria Marika Witkowska, ul. św. Jerzego 12
Antoni Woźniak, ul. Prądzyńskiego 55
Oliwia Kuczmańska, ul. św. Czesława 1 a
19 grudnia
Nicole Hofman, ul. Sikorskiego 11
25 grudnia
Wojciech Michał Misiewicz, ul. Kilińskiego 6
Wiktor Jan Jasiński, ul. Wierzbięcice 19
Justyna Anna Matela, ul. Przemysłowa 11
10 stycznia 2010 Szymon Glapka, ul. Wierzbięcice 40
Adrianna Maria Chorłowska, ul. Poplińskich 12
Antonina Zofia Słocińska, ul. Kilińskiego 10
Zuzanna Hanna Buczkowska, ul. św. Jerzego 16
Antoni Piotr Pasieczny, ul. Kilińskiego 10
24 stycznia
Zofia Gabriela Hartman, ul. Robocza 5
06 lutego
Natalia Moraczewska, ul. Chwiałkowskiego 29
Maxymilian Komirski, ul. Dolna Wilda 56/5

14 lutego
21 lutego
13 marca

21 marca
4 kwietnia

10 kwietnia
1 maja

Maksymilian Jackowski, ul. Dolna Wilda 30b
Karol Kamiński, ul. Chwiałkowskiego 15
Krzysztof Chodur, ul. św. Czesława 10a
Jan Tadeusz Kortus, ul. Robocza 9/12
Zofia Maria Konieczka, ul. Wierzbięcice 18
Barbara Łucja Brauze, ul. Dolina 12
Artur Wojciech Guzek, ul. Krzyżowa 2
Adam Koziński, ul. Wierzbięcice 42
Sara Justyna Zwolińska, ul. Dolna Wilda 44
Wojciech Trzeciak, ul. Sikorskiego 12a
Deborah Maria Mazurek, ul. Wierzbięcice 49
Szymon Tomasz Skorwider, ul. 28 Czerwca 117
Wiktor Mroziński, ul. Robocza 19
Sławomir Kaźmierczak, ul. 28 Czerwca 117
Kacper Piotr Andrzejak, ul. Sikorskiego 7
Jakub Rusinowski, ul. Górna Wilda 102
Zuzanna Pawlak, ul. Poplińskich 9
Franciszek Michał Surdyk, ul. św. Jerzego 15a
Damian Paweł Szała, ul. Kilińskiego 12
Oliwia Janina Gadomska, ul. Czarnieckiego 2

Odeszli do Pana
16 listopada
18 listopada
23 listopada
25 listopada

Stefan Kujawa, l.72, ul. Krzyżowa 2
Aleksandra Surdyk, l.80, ul. Chwiałkowskiego 11
Władysław Spaeth, l.80, ul. Wierzbięcice 7
Urszula Ciesielska, l.78, ul. Powstańcza 13
Aurelia Przybylska, l.68, ul. Krzyżowa 6
27 listopada Ryszard Piotr, l.56, ul. Wierzbięcice 11
30 listopada Zbigniew Drgas, l.61, ul. Wierzbięcice 18
1 grudnia
Elżbieta Hoffa-Nowak, l.55, ul. Poplińskich 7
5 grudnia
Franciszka Niewolna, l.98, ul. Górna Wilda 101a
6 grudnia
Kinga Janicka, l.50, ul. Czajcza 12
7 grudnia
Józef Palacz, l.77, ul. Powstańcza 11
9 grudnia
Władysław Jesionowski, l.81, ul. Chwiałkowskiego 14
10 grudnia
Elżbieta Kossowska, l.84, ul. Przemysłowa 27a
13 grudnia
Maria Ziemniewicz, l.76, ul. Kilińskiego 4
15 grudnia
Stefania Broda, l.73, ul. św. Jerzego 7
17 grudnia
Zofia Rogala, l.97, ul. Sikorskiego 31
19 grudnia
Marian Michalak, l.75, ul. Kilińskiego 14a
20 grudnia
Wiesław Majewski, l.55, ul. Wierzbięcice 4a
21 grudnia
Stanisława Nurkowska, l.75, ul. św. Czesława 12
25 grudnia
Danuta Bergmiller, l.76, ul. Dolna Wilda 52
28 grudnia
Janina Paul, l.93, ul. Przemysłowa 55
3 stycznia
Maria Goździcka, l.82, ul. 28 Czerwca 117
4 stycznia
Maria Duszczak, l.85, ul. Chwiałkowskiego 1
5 stycznia
Ryszard Kozica, l.63, ul. Dolna Wilda 38a
Kamil Kuźma, noworodek, ul. Żupańskiego 13a
8 stycznia
Edmund Kapturek, l.78, ul. Wierzbięcice 32
10 stycznia Franciszek Żarski, l.62, ul. Wierzbięcice 55
13 stycznia Zdzisława Ludek, l.67, ul. św. Czesława 4a
17 stycznia Aniela Mróz, l.94, ul. Dolina 19
18 stycznia Irena Dudziak, l.60, ul. Sikorskiego 1
Eugeniusz Kaczmarek, l.79, ul. Dolina 3
Amelia Stanios, noworodek, ul. 28 Czerwca 124
27 stycznia Michalina Półtorak, noworodek, ul. Przemysłowa 27
28 stycznia Stanisław Obara, l.79, ul. Powstańcza 11
Andrzej Krawczyk, l.53, ul. Przemysłowa 23
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Byłem na pielgrzymce
w Ziemi Świętej


8 lutego
9 lutego
10 lutego
22 lutego
25 lutego
26 lutego
1 marca
4 marca
6 marca

Helena Nowacka, l.76, ul. Wierzbięcice 31a
Alfreda Jankowska, l.85, ul. Wierzbięcice 11
Małgorzata Kańduła, l.49 ul. Wierzbięcice 54
Halina Frankowska, l.80, ul. Wierzbięcice 8
Pelagia Ćwiertnia, l.90, ul. Sikorskiego 31
Daniel Jankowski, l.30, ul. 28 Czerwca 121
Wanda Kuśnierek, l.90, ul. św. Jerzego 18
Mirosław Koczorowski, l.52, ul. Wierzbięcice 44
Marian Lewandowski, l.87, ul. Górna Wilda 98
Mirosława Wawrzyniak, l.66, ul. Dolna Wilda 36a
Wanda Wolek, l.84, ul. Sikorskiego 35

Nasza pielgrzymka w Ain Karem – miejscu
Nawiedzenia NMP

Fot. pp. Przymuszałowie (x2)

Ziemia Święta to miejsca najważniejszych wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Aby je zobaczyć pojechałem z rodzicami na naszą parafialną pielgrzymkę
Nasz wyjazd poprzedziły przygotowania – uważne czytanie
Pisma Świętego, przeglądanie przewodników oraz udział
w spotkaniach Grupy Duchowego Wzrostu.
W Jerozolimie mieszkaliśmy w Nowym Domu Polskim
prowadzonym przez Siostry Elżbietanki, które otaczając
nas swoją opieką sprawiły, że czuliśmy się jak w domu.
Naszym przewodnikiem po Ziemi Świętej był ks. Tadeusz
Nosal, który dzielił się z nami swoją ogromną wiedzą na
temat historii i kultury Izraela. W odwiedzanych miejscach
świętych zwracał uwagę na znaczenie słów Pisma Świętego, które dotąd umykały mojej uwadze. Wszyscy otoczeni byliśmy duchową opieką ks. Daniela Wachowiaka. Nad
częścią organizacyjną pielgrzymki czuwał, zawsze pomocny, pan Tomasz Szcześniak.
W kościołach i bazylikach najbardziej podobały mi się
piękne mozaiki upamiętniające ewangeliczne wydarzenia
a zasmucił mnie zaniedbany wygląd Bazyliki Bożego Narodzenia i Bazyliki Grobu Bożego.
Bardzo się cieszę, że jako ministrant mogłem służyć do
Mszy Świętych odprawianych w wielu miejscach ważnych
dla naszej wiary. Z nauk księdza Daniela przede wszystkim
utkwiły mi słowa, że Bazylika Grobu Bożego jest dla nas
miejscem zmartwychwstania, a nie miejscem grobu.
Ziemia Święta zaskoczyła mnie kontrastami – pięknem
zielonej Galilei i cichością pustyni, hałasem arabskich ulic
i skupieniem pielgrzymów, biedą Beduinów i bogactwem
Tel Awiwu. Przede wszystkim jednak różnorodnością kul-

Msza Święta w Bazylice Grobu Bożego

tur i wyznań – tym, że żyją obok siebie, nie zawsze w zgodzie Żydzi, Muzułmanie i Chrześcijanie.
Te dziesięć dni mojego pielgrzymowania były pełne
przeżyć, które trudno jest opisać. Jedno wiem na pewno
– w sercu zabrałem Jerozolimę do Polski.
Przemek Przymuszała
10 marca
23 marca
27 marca
7 kwietnia
12 kwietnia
15 kwietnia
16 kwietnia
18 kwietnia
26 kwietnia
3 maja

Janina Michalak, l.82, ul. Przemysłowa 49
Jadwiga Maleszka, l.89, ul. Przemysłowa 21a
Irena Marciniak, l.78, ul. Powstańcza 13
Krystyna Tórz, l.74, ul. Chwiałkowskiego 16
Henryk Palma, l.78, ul. Wierzbięcice 37a
Grzegorz Malinowski, l.32, ul. Górna Wilda 90
Władysław Tołoczko, l.61, ul. Przemysłowa 32
Czesława Zielińska, l.87, ul. Chwiałkowskiego 11
Iwona Żarkiewicz, l.71, ul. Czajcza 12
Stefania Bogusławska, l.80, ul. Prądzyńskiego 14
Tadeusz Gryczka, l.87, ul. Dolna Wilda 44
Halina Szymanda, l.76, ul. Chwiałkowskiego 25
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