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ks. prob. Marcin W!c"awski

Patrz! z ufno"ci! na nas nasze dzieci. Gdzie je poprowadzimy, tam pójd!. Oby"my wskazali im dobr! 
drog#, oby"my je dobrze wychowali. Dzieci naszej parafii w czasie letnich pó$kolonii

Pan Bóg dzieli si! z lud"mi moc# stwarzania. Zaprasza ma$-
%onków, by przekazali %ycie dzieciom. Ka%de dziecko jest 
najpierw owocem mi$o&ci Boga, oby zawsze by$o owocem 
czystej mi$o&ci rodziców. Jak%e b$ogos$awieni s# ci ma$%on-
kowie, którzy mimo rozmaitych trudów i wyrzecze' s# hojni 
w przekazywaniu %ycia. Oby takich rodzin by$o jak najwi!-
cej! Takim wielkim, niepowtarzalnym skarbem jest ka%de 
dziecko. Mówi Chrystus: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci 
w imi! Moje, Mnie przyjmuje (Mk 9,37).

Nie wystarczy dziecko urodzi(, trzeba je wychowa(. Naj-
pierw jest to zadanie ojca i matki, dalej nauczycieli, kate-
chetów, ksi!%y i w ko'cu ca$ego spo$ecze'stwa, nas wszyst-
kich. Zrozumia$e, %e wrze&niowy numer naszego parafial-
nego pisma, u progu nowego roku szkolnego, podejmuje  
problematyk! wychowawcz#. Taki jest te% program duszpa-
sterski w tym miesi#cu. Organizujemy, jak w ka%dym roku, 

spotkania katechetyczne dla rodziców. Tworzymy przy pa-
rafii ró%ne grupy duszpasterskie dla dzieci i m$odzie%y, 
wspó$pracujemy z wildeckim harcerstwem.  Rodziców 
i nauczycieli zach!camy do wspó$pracy. Wszystkich pro-
simy o modlitw! za dzie$o wychowania, o budowanie au-
torytetu wychowawców i o sta$y dobry przyk$ad dawany 
dzieciom i m$odzie%y. 

Powiedzia$ Szymon Piotr do Jezusa: Panie, do kogo pój-
dziemy?(J 6,68).  Patrz# z ufno&ci# na nas nasze dzieci. 
Gdzie je poprowadzimy, tam pójd#. Oby&my wskazali im 
dobr# drog!, oby&my je dobrze wychowali. 

Pozdrawiam wszystkich Parafian. Szczególnie b$ogos$a-
wi! Rodzicom, Nauczycielom, Dzieciom i M$odzie%y. 

Z serdecznym pozdrowieniem,
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WYCHOWANIE

Rola wychowawcza m!"czyzny
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Kilkudziesi!ciu ojców ws$uchiwa$o si! 
przez ponad godzin! w s$owa prof. Pó$-
tawskiej – doktora nauk medycznych, 
specjalisty w dziedzinie psychiatrii, bli-
skiej przyjació$ki Jana Paw$a II, wi!zio-
nej w obozie koncentracyjnym Ravens-
brück, uleczonej z choroby nowotwo-
rowej przez &w. Ojca Pio w 1962 r. 

60-letnie do&wiadczenie zdobyte 
w poradniach rodzinnych pozwoli$o 
prof. Pó$tawskiej podzieli( si! bole-
snymi prze%yciami poranionych matek, 
%on, ojców i m!%ów, ale i te% przeka-
za( wiar! w to, %e najwa%niejsze, %eby 
oprze( si! na Bogu. Wystarczy, by oj-
ciec obdarowa$ matk! podziwem i czu-
$o&ci#, by zagwarantowa( rozwój mi$o-
&ci w rodzinie. Bo to ojciec nadaje kie-
runek %ycia w rodzinie, on jest twór-
c# rodziny.

Przes$aniem spotkania z prof. Pó$-
tawsk# by$y z pewno&ci# s$owa, które 
wypowiedzia$ Karol Wojty$a do m$o-
dych ludzi, którzy przychodzili do 
niego i mówili: Wujku, my si! kocha-
my... A on na to: Nie mówcie tak, nie 
mówcie tak nigdy. Mówcie inaczej, my 
uczestniczymy w Bo"ej mi#o$ci, bo je-
"eli nie uczestniczycie w Bo"ej mi#o$ci, 
to nie jest to mi#o$%. Mi#o$% to zawie-

31 maja 2010 r. w naszym domu parafialnym, w wype$nionej po 
brzegi sali kominkowej, swój wyk$ad na temat roli wychowawczej 
m#%czyzny wyg$osi$a prof. Wanda Pó$tawska

rzenie Bogu. Karol Wojty$a mówi$ te% 
do m!%czyzn: Naucz swoje cia#o by% 
cia#em brata, a do kobiet: Naucz swo-
je cia#o by% cia#em siostry.

Naucz swoje cia$o by( cia$em brata, 
czyli naucz je by( pos$usznym. U cz$o-
wieka nie ma pop!du, nie ma rui, ni-
czym u zwierz#t. Jest reakcja pop!do-
wa, któr# wywo$uje si! wykorzystu-
j#c swój rozum, swoje my&li. Pan Je-
zus przestrzega$ przed po%#dliwym 
wzrokiem... 

Prof. Pó$tawska kontynuuj#c wy-
k$ad stwierdzi$a: Problemem tera&-
niejszych m!"czyzn jest telewizja, in-
ternet. M!"czy&ni ogl'daj' do pó&nych 
godzin nocnych zdj!cia, filmy erotycz-
ne, pornograficzne, po czym wraca-
j' do sypialni i chc' zbli"enia z "on', 
traktuj'c j' nierzadko jak rzecz, przed-
miot, zabawk!.

Poranione kobiety przychodz#ce 
do poradni, %ony pobite przez swoich 
m!%ów za to, %e zasz$y z nimi w ci#%!, 
poniewierane, obrzucane wulgaryzma-
mi ma$%onki s# dowodem na to, %e nie 
ka%dy m!%czyzna jest powo$any do oj-
costwa. Ojcem mo%e by( ten, kto za-
bezpieczy los dziecka i matki. 

M!%czyzna mówi#cy na sali roz-
wodowej: Mia#em 
pecha, bo nie wy-
bra#em odpowied-
niej kobiety, staje 
przed faktem, %e 
nie zda$ egzami-
nu. Ma$%e'stwo 
jest egzaminem. 

Dziecko po-
trzebuje ojca 
i matki. )aden oj-
ciec samotnie wy-
chowuj#cy dziec-
ko nie jest w sta-
nie da( mu tego, 
co mo%e da( mat-

Ojciec ma nie tylko prawo do 
uczestniczenia w decyzji o !y-
ciu dziecka, ale ma te! prawo 
do mi"o#ci dziecka i do wdzi$cz-
no#ci dziecka. Etyka katolicka 
podkre#la to jednoznacznie w 
4. przykazaniu – czcij ojca. Ta 
cze#% dla ojca, to nawet co# wi$-
cej ni! mi"o#% – w czci zawiera 
si$ moment podziwu, uznania, 
szacunku. Dziecko mo!e by% 
dumne ze swego ojca – i odwrot-
nie, ojciec mo!e by% dumny ze 
swoich dzieci. Ca"e !ycie ludz-
kie mo!e by% nape"nione w"a-
#nie t& jedyn& w swoim rodzaju 
rado#ci&, jak& niesie prawid"o-
wy uk"ad mi"o#ci mi$dzy rodzi-
cami a dzie%mi – ju! nie wspo-
minaj&c o staro#ci, która nieraz 
wprost zale!y od tego, czy stary, 
potrzebuj&cy pomocy cz"owiek 
ma kochaj&ce dzieci, które do 
ko'ca trwaj& przy nim. Samotna 
staro#% bywa skutkiem odrzuco-
nego kiedy# rodzicielstwa.

dr Wanda Pó#tawska
Ojcostwo jest wielkim darem i wielkim zadaniem

ka. Tak te% i matka nie zapewni dziec-
ku ojcowskiego wsparcia, cho(by sta-
ra$a si! ze wszystkich swych si$.

W %yciu rodziny najwa%niejsi s# 
rodzice. Je&li oni potrafi# siebie wy-
chowa(, kontrolowa( swoje z$e nawy-
ki i pracowa( nad sob#, to rzecz# na-
turaln# jest, %e ich dzieci b!d# to tak-
%e potrafi$y. Rodzicielstwo jest wyzwa-
niem, jest ponoszeniem odpowiedzial-
no&ci za drug# osob!.

Rola wychowawcza m!%czyzny nie 
sprowadza si! zatem wy$#cznie do tego 
jak traktuje on swoje potomstwo, ale 
przede wszystkim jej miar# jest relacja 
mi!dzy nim a %on#. Im bardziej podzi-
wiamy i z czu$o&ci# traktujemy nasze 
%ony, tym bardziej stajemy si! uczest-
nikami prawdziwej, Bo%ej mi$o&ci. Za-
ch!cam wszystkich ojców do dzia$a-
nia! B#d"my twórczy w relacji z mat-
kami naszych dzieci. Postawmy rodzi-
n! na pierwszym miejscu!

Marcin Kosobucki 
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WCZESNA I KOMUNIA !WI"TA

Jezus i dzieci
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Maksymilian przed uko&czeniem 
6 lat przyst!pi$ do I Komunii 

'wi#tej

Uroczysto"( wczesnej I Komunii 'wi#tej 4 kwietnia br.

Przynosili Jezusowi dzieci, !eby ich dotkn"#; lecz uczniowie szorst-
ko zabraniali im tego. A Jezus, widz"c to, oburzy# si$ i rzek# do 
nich: Pozwólcie dzieciom przychodzi% do Mnie, nie przeszkadzaj-
cie im; do takich bowiem nale!y królestwo Bo!e. […] I bior"c je 
w obj$cia, k#ad# na nie r$ce i b#ogos#awi# je (Mk 10,13-16)

Te s$owa Ewangelii rozumiemy naj-
pierw jako zach!t!, by nie odk$ada( 
chrztu &wi!tego dzieci. Ale trzeba je 
tak%e rozumie( jako pro&b! Pana Je-
zusa, by umo%liwi( ma$ym dzieciom 
przyjmowanie Go w Komunii *wi!tej. 
Czy mo%na sprzeciwia( si! pragnie-

niu Serca Bo%ego? Czy od woli nasze-
go Pana wa%niejsze s# utarte zwycza-
je, b$!dne przekonanie, %e: te dzieci 
nie rozumiej' jeszcze i nie wiedz' co 
to jest Komunia (wi!ta? Praktyka po-
kazuje co& innego. Je&li rodzice odpo-
wiednio wychowuj# swoje dziecko, ju% 
w wieku 4, 5 lat mo%e przyst#pi( do 
sakramentu pokuty i przyjmowa( Ko-
muni! *wi!t#. Czy mo%na dziecko po-
zbawia( tego szcz!&cia i tak wielkie-
go dobra?

Od pierwszych wieków chrze&ci-
ja'stwa do XII wieku (a do dzisiaj w ko-

&cio$ach wschodnich) dzieciom udzie-
lano I Komunii *wi!tej przy chrzcie 
&wi!tym, a po chrzcie, tyle razy, ile 
razy przyjmowali j# rodzice dziecka, 
niezale%nie od tego czy mia$o 2, 3 czy 
5 lat. Od siódmego roku %ycia dzieci 
przyst!powa$y do spowiedzi &wi!tej. 

Dopiero od XII wieku zacz!to od-
suwa( dat! pe$nego uczestnictwa w 
Eucharystii. W XIX wieku I Komuni! 
*wi!t# mo%na by$o przyj#( dopiero 
w wieku 14 lat. Ten niedobry zwyczaj 
zmieni$ przed stu laty papie% &w. Pius 
X. Zaleci$, by wszystkie dzieci by$y do-
puszczane do sto$u Pa'skiego w wieku 
7 lat, a tak%e wcze&niej, je&li tylko po-
trafi# odró%ni( chleb zwyk$y od Chle-
ba Eucharystycznego. Tak wi!c polska 
praktyka urz#dzania I Komunii *wi!tej 
w klasie II (8 – 9 lat) stoi w sprzeczno-
&ci z zaleceniem papieskim. 

Zapisy dzieci do wczesnej 
I Komunii !wi"tej u ksi"dza 
Proboszcza w biurze para-
fialnym w #rody 8.09, 15.09, 
22.09 od 16:00 do 17: 30. Na 
spotkanie przychodz$ oboje 
rodzice z dzieckiem.

Wczesna I Komunia *wi!ta pro-
wadzi do osobistej &wi!to&ci. Mo%e-
my wymieni( cho(by &w. Joann! Mol-
l!, %on! i matk! czworga dzieci, któ-
ra przyj!$a I Komuni! *wi!t# w wie-
ku 6 lat, czy b$. Matk! Teres! z Kal-
kuty, dla której Jezus sta$ si! pokar-
mem w wieku 5 lat. Wczesna I Ko-
munia *wi!ta sprowadza wielkie b$o-
gos$awie'stwo Bo%e na rodziny i pa-
rafie, w których jest praktykowana. 
Ci#gle tego do&wiadczam jako kap$an. 
Ju% 21 lat prowadz! to wa%ne dzie$o 
duszpasterskie, najpierw w parafii &w. 
Stanis$awa Kostki na Winiarach, a od 
17 lat w naszej wildeckiej parafii Ma-
ryi Królowej. 

Rodziców ma$ych dzieci zach!cam: 
pozwólcie waszym dzieciom przyj&( do 
Pana Jezusa, aby przez wcze&niej przy-
j!t# Komuni! *wi!t# móg$ je ukocha( 
i im b$ogos$awi(. 

ks. prob. Marcin W!c"awski
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Przygotowanie do I Komunii #wi!tej 
i Bierzmowania

Dzieci w czasie pó$kolonii

Zwyczajowo w Polsce, I Komunia 
!wi"ta jest udzielana dzieciom w dru-
giej klasie. Przygotowanie do majowej 
uroczysto&ci rozpoczyna si! w klasie 
pierwszej, intensywno&ci nabiera na 
pocz#tku klasy drugiej. 

Wa%niejsza od przygotowania dzie-
ci jest praca katechetyczna z rodzica-
mi. Wk$ad ksi!dza i katechetki to 20%. 
Wk$ad rodziców to 80%. Czasem bra-
kuje owych 80%, bo rodzice s# nie-
zast#pieni. To oni s# najwa%niejszy-
mi katechetami. To, co dzieci zoba-
cz# i us$ysz# od swoich rodziców, to 
w nich pozostanie. Dlatego bardziej 
koncentrujemy si! na rodzicach ni% 
na dzieciach. 

Do najwa%niejszych prze%y( religijnych nale%y I Komunia 'wi#ta 
i Bierzmowanie. Jak przygotowujemy do nich w naszej parafii?

Organizujemy sze&( spotka' kate-
chetycznych dla rodziców. Odbywaj# 
si! one rano i wieczorem, by umo%li-
wi( wszystkim rodzicom udzia$ w nich. 
W sobot!, w tygodniu, w którym przy-
pada zebranie organizujemy w ko&cie-
le nabo%e'stwo dla dzieci i rodziców. 
Tematy s# dostosowane do roku litur-
gicznego i obejmuj# najwa%niejsze 
prawdy i zasady naszej wiary.

Sakrament Bierzmowania, nie-
s$usznie zwany sakramentem doj-
rza$o&ci chrze&cija'skiej, jest udzie-
lany m$odzie%y w trzeciej klasie gim-
nazjum. Jest to sakrament nie tyle 
dojrza$o&ci, ile wprowadzenia w %y-
cie chrze&cija'skie – tak jak Chrzest 

*wi!ty i Eucharystia. 
Przygotowanie do 

Bierzmowania rozpo-
czyna si! w pierwszej 
klasie gimnazjalnej 
i nabiera intensywno-
&ci w miar! zbli%ania 
si! terminu uroczysto-
&ci. W ostatnim etapie, 
od kwietnia do listopa-
da, m$odzi uczestnicz# 
w spotkaniach w ma-
$ych grupach ewange-
lizacyjnych. Prowadz# 
je zaufani &wieccy na-
szej parafii, spotka-
nia odbywaj# si! w do-
mach pr ywatnych. 
Istot# tych spotka' 
jest &wiadectwo ludzi 
&wieckich %yj#cych Pa-
nem Bogiem i unikni!-
cie anonimowo&ci: gru-
pa liczy 5 – 7 uczestni-
ków, wszyscy s# zaan-
ga%owani w kateche-
z!. Do&wiadczenie po-
kazuje, %e takie spotka-

Zapraszamy rodziców na
spotkania katechetyczne

dzieci z przedszkoli, 
zerówek i klas 1. 

w poniedzia%ek 6.09

dzieci klas 2.
we wtorek 7.09

dzieci klas 3., 4., 5., 6.
w #rod" 8.09

m%odzie&y gimnazjów 
i szkó% #rednich

 w czwartek 9.09

 Spotkania w ko#ciele o 19:30
Warto i trzeba przyj#'!

Chórek dzieci"cy 

Chór Anio"ów zaprasza 
wszystkie dzieci ch"tne do 

wspólnego #piewu. 

Informacje po Mszach 
!wi"tych w niedziele o 11:00 

nia ukazuj# katechez! nie jako kolejn# 
lekcj! w szkole i otwieraj# m$odych na 
osobiste spotkanie z Chrystusem. 

Sakramenty nie dzia$aj# automa-
tycznie. Od osobistej wiary, od mo-
dlitwy zale%y to, jak bardzo zaowocu-
j# w %yciu chrze&cijanina. Nie maj# 
by( prze%ywane jako mniej lub bar-
dziej zrozumia$e obrz!dy, ale jako spo-
tkanie ze zbawiaj#cym nas w Ko&cie-
le Chrystusem. Módlmy si! za dzie-
ci przygotowuj#ce si! do I Komunii 
*wi!tej, za m$odzie% oczekuj#c# na 
Bierzmowanie, módlmy si! za ich ro-
dziców, by w$a&nie tak prze%yli Eucha-
rysti! i Bierzmowanie.

ks. prob. Marcin W!c"awski

Ch%opców, 
zw%aszcza z klas 3. i 4., 
zapraszamy do s%u&by 

ministranckiej przy o%tarzu. 
Zapisy do 15 wrze#nia 

u ks. wikariusza Marka Sotka
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Chór Anio!ów na wakacjach!

Wildeckie dzieci na pla%y w Wise$ce

Ks. biskup Grzegorz Balcerek przyj!$ 9.12 
o"miu ch$opców do grona ministrantów naszej 

parafii

Wakacje to czas przerwy dla naszego 
Chóru Anio#ów. Nie ma regularnych 
prób, nie &piewamy w niedziel! na 
Mszy *wi!tej.

Jednak w lipcu, aby dzieci ca$kiem 
nie zapomnia$y jak si! &piewa, kolejny 
raz nasz parafialny chórek sp!dzi$ wa-
kacyjny tydzie' nad morzem.  Znów 
ugo&ci$ nas, ju% po raz szósty, o&rodek 
)owiczanka w Wise$ce, gdzie dzi!ki 
serdeczno&ci )anety Szczepan mogli-
&my czu( si! jak u siebie w domu. 

Wyjechali&my 10 lipca, kiedy za-
czyna$y si! najwi!ksze upa$y tego lata 
i zamiast sma%y( si! w mie&cie, oddy-
chali&my przez kilka dni czystym le-

&no-morskim powietrzem. Pogoda by$a 
wymarzona. Ju% pierwszego popo$u-
dnia poszli&my na pla%! i tak ju% pra-
wie do ko'ca,  przynajmniej raz dzien-
nie, byli&my nad morzem.  Wakacje 
jednak to nie tylko wypoczynek, chór 
nie by$by chórem, gdyby nie &piewa$. 
Dzieci otrzyma$y przygotowane wcze-
&niej specjalne wakacyjne &piewniki 
i dzi!ki codziennym próbom nauczy-
$y si! ponad 30 piosenek. Po trudach 
nauki chodzili&my cz!sto do miejsco-
wej cukierenki na lody i gofry, je"dzi-
li&my po le&nych &cie%kach na gokar-
tach. Byli&my te% na dwóch wyciecz-
kach: w Karsiborze k. *winouj&cia ba-

wili&my si! 
z panem 
P i r a t em 
na Wyspie 
Skarbów, 
a w Mi!-
dzyzdro-
jach obej-
r z e l i -
&my Alej! 
Gwiazd, 
Muzeum 
Figur Wo-
skowych 
i seans w 
kinie 7D. 

Jak zach!ci$by ksi#dz Biskup rodziców, aby obok innych propo-
zycji  pozaszkolnego zaanga%owania ich dzieci, wybierali jednak 
dla nich tak%e ministrantur!? 

Ks. biskup Grzegorz Balcerek: Dobrze prowadzone grupy mini-
stranckie s# &wietn# szko$# chrze&cija'skiego charakteru. Ch$op-
com potrzebne jest zdyscyplinowanie, regulamin i wychowywa-
nie do obowi#zkowo&ci, punktualno&ci i kultury osobistej. S$u%-
ba przy o$tarzu jest najlepsz# katechez#, szans# rozwoju %ycia du-
chowego. Czy rodzice nie pragn#, by takimi byli ich synowie? Ta-
kiego duchowego bogactwa nie dadz# %adne inne zaj!cia pozasz-
kolne. Dzi!kowa$em ksi!%om opiekunom, teraz dzi!kuj! rodzi-
com, którzy swoj# zach!t# i swoj# wol# daj# Ko&cio$owi w Polsce 
ci#gle tak liczne i dobre zast!py ministrantów. 

Jeden z na-
szych dni po -
&wi!cony by$ 
&wi!temu Fran-
ciszkowi: przez 
ca$y dzie' dzie-
ci s$ucha$y w 
odcinkach czytanek o %yciu &wi!tego, 
&piewa$y piosenki o nim i bra$y udzia$ 
w konkursie rysunkowym na najpi!k-
niejsze zwierz!. 

Mieli&my te% zawody sportowe 
na pla%y, wieczorn# gr! terenow# za-
ko'czon# ogl#daniem zachodu s$o'ca 
nad morzem, byli&my te% nad wise$-
kowym pi!knym jeziorem.  Dwukrot-
nie, dzi!ki uprzejmo&ci ksi!dza Toma-
sza Kury$owicza, &piewali&my na nie-
dzielnej Mszy *wi!tej. 

Trudno opowiedzie( krótko, co 
robili&my przez ten pi!kny tydzie', 
do&( %e czasu wolnego dzieci za wie-
le nie mia$y. Trudno – wakacje nie wy-
poczynek!

Dzi!kuj! wszystkim, którzy dorzu-
cili swoj# cegie$k! do tego niezapo-
mnianego wyjazdu: parafianom, którzy 
hojnie wsparli nas podczas czerwco-
wej kwesty i przede wszystkim Danu-
cie Sz$apce oraz Annie i Sylwestrowi 
Knezom, którzy po&wi!cili swój urlop 
i okazali wielkie serce dzieciom pod-
czas chórkowych wakacji.  A przede 
wszystkim dzi!kujemy Bogu – jak za-
wsze – za wszystko!

Dorota Hammermeister
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Harcerska przygoda

Miesi!cznik po "wi! 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), Maria Lewandowska, Agniesz-
ka Misiewicz, Magdalena M#ynarz, Jaros#aw Tomaszewski, ks. Mar cin W! c#aw ski (red. na czel ny), Ma#go-

rzata Wo#y$ska. Adres redakcji: 61–546 Pozna$, 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. Na-
k#ad: 2 500. Pi smo nie ma ceny. Re dak cja i wspó# pra cow ni cy pra cu j% spo #ecz nie. Kosz ty dru ku po kry wa my ze z#o &o nych ofi ar. Re dak cja za strze ga so bie 
pra wo ad iu sta cji i skra ca nia tekstów. Redaktorzy pisma nale&% do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Katolickiej.

Nocny alarm
Godzina 2:00, szelest p$acht namiotu, b$ysk latarki i krzyk: 
alarm mundurowy, czas 3 minuty. Ju% po chwili wyrwana 
ze snu dru%yna stoi w pe$nym umundurowaniu, w dwu-
szeregu na placu apelowym.  Wychodzimy do lasu, na po-
lanie p$on#ce w kr!gu &wiece, odczytujemy rozkaz, kilko-
ro z nas wyci#ga swe dwa palce w kierunku krzy%a harcer-
skiego instruktora i wypowiada s$owa: Mam szczer' wol! 
ca#ym "yciem pe#ni% s#u"b! Bogu i Polsce, nie$% ch!tn' po-
moc bli&nim i by% pos#usznym Prawu Harcerskiemu. Czy to 
tylko obrz!dowa noc, czy przygoda na ca$e %ycie?  

Praca nad sob!
W kwietniu 2000 roku przysz$am na swoj# pierwsz# zbiór-
k!, pami!tam j# do dzisiaj. Nast!pnie pierwsze wyjazdy, 
nauka samodzielno&ci: pakowanie, szykowanie jedzenia, 
sprz#tanie,  wszystko sz$o nam coraz lepiej.  Potem pierw-
sze „powa%niejsze zlecenia”, wraz z zast!pem podj!$y&my 
si! remontu harcówki, malowanie okaza$o si! wspania$# za-
baw#.  Jak ju% udowodni$y&my, %e wywi#zujemy si! z za-
da' ma$ych, to dru%ynowa pozwoli$a nam otworzy( zast!-
py. Teraz czas mija$ nam w rytmie przygotowywania zbió-
rek i ich prowadzenia. Mija$y lata, w ko'cu przyszed$ czas 
na przekazanie dru%yny. Przyjmuj#c obowi#zki instrukto-
ra Zwi#zku Harcerstwa Polskiego zobowi#za$am si! do wy-
chowania innych w duchu s$u%by Bogu, Ojczy"nie i bli"-
nim. Wiem, jakie s# moralne konsekwencje mojego z$e-
go przyk$adu i lekcewa%enia zasad. Zobowi#za$am si! pra-
cowa( nad sob#, pog$!bia( swoj# wiedz! i umiej!tno&ci. 
Rol# instruktora jest nie tylko i&( naprzód, ale przewodzi(, 
musi wi!c ci#gle si! rozwija( i codziennie stawa( si! lep-
szym cz$owiekiem.

Czujno"#
Miniony obóz by$  ostatnim, podczas którego pe$ni$am 
funkcj! dru%ynowej. W czasie jednej  nocy symbolicznie 
stan!$am na warcie. Kiedy stajemy na warcie, to od naszej 
czujno&ci zale%y bezpiecze'stwo obozu, ale przede wszyst-
kim honor. W czasie warty nie &pi wartownik, ale nie &pi 
te% wróg i w nocy podchodzi obóz. Nas$uchujemy czy sze-
lest li&ci, z$amana ga$#zka nie zdradzi zbli%aj#cego si! prze-

Zwi!zek Harcerstwa Polskiego obchodzi 100 lat 
istnienia. Harcerze owocnie dzia$aj! na Wildzie, 
wspó$pracuj! z nasz! parafi!

ciwnika, a czy z tak# sam# uwag# wypatrujemy wroga har-
cerskiego ducha? Ten nieprzyjaciel to: lenistwo, niepunk-
tualno&(, brak dyscypliny, marnowanie czasu, zaniedby-
wanie swoich obowi#zków, nieczysto&(, z$o&liwo&(, brak 
wyrozumia$o&ci, a z drugiej strony uleganie wszystkim za-
chciankom w$asnym i innych. Nie dajmy si! podej&(! Bo 
je&li damy si! podej&( temu wrogowi, któremu na imi! 
grzech, to mo%e i b!dziemy  posiada( kilka nowych umie-
j!tno&ci i wiadomo&ci. Mo%e poradzimy sobie w terenie, 
lub udzielimy komu& pierwszej pomocy, ale nie b!dziemy 
nigdy harcerzami, bo nie b!dzie w nas skautowego du-
cha. W tych naszych wewn!trznych zmaganiach wspiera$ 
nas w tym roku ks. Daniel, odprawiaj#c dla nas niedziel-
ne Msze *wi!te. Opieraj#c si! tylko na naszych w$asnych 
si$ach nie daliby&my rady nic zmieni( na lepsze w naszym 
%yciu, a to jest sensem naszej dzia$alno&ci.

Przes$anie 
Przez te 10 lat w mojej dru%ynie wiele si! nauczy$am i prze-
kaza$am moim harcerzom. Wprawdzie nie umiemy rozpa-
li( ogniska bez zapa$ek, ale postawi$am na rozwój umiej!t-
no&ci potrzebnych w codziennym %yciu i ich duchowo&ci. 
Nikt w przysz$o&ci nie b!dzie kaza$ im krzesa( iskier przy 
pomocy kamieni, ale b!d# musieli radzi( sobie, np. ze stre-
sem i przemoc#. Pragn!, by byli lud"mi wolnymi, nie ule-
gaj#cymi manipulacji i na$ogom. By byli wielkoduszni, po-
trafili przebacza(, dawa( kolejn# szans!, by nie przekre-
&lali, w ka%dym starali si! dostrzec dobro, lecz by nie byli 
naiwni. By wiedzieli, %e szcz!&cie cz$owieka na ziemi za-
czyna si! dla niego wtedy, gdy zapominaj#c o sobie – za-
czyna %y( dla innych.

Magdalena Bartoszewska

Msza 'wi#ta dla wildeckich harcerzy w ich bazie 
w Kaplinie k. Mi#dzychodu
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Z ostatnich tygodni

Ochrzczeni 

Odeszli do Pana 

!

•   Zebrali%my rekordow& sum' 18 172 z( na pomoc powodzia-
nom (30.05).

•   Ka)dego trzynastego dnia miesi&ca brali%my udzia( w nabo-
)e*stwach fatimskich (13.05, 13.06, 13.07, 13.08).

•   M(odzie) 2. klas gimnazjalnych uczestniczy(a we Mszy %w. 
po(&czonej z kandydatur& do bierzmowania (18.06).

•   Dzieci, które uko*czy(y pierwszy rok )ycia otrzyma(y specjal-
ne b(ogos(awie*stwo po Mszy %w. o 15:00 (27.06).

•   W lipcu i sierpniu nie odprawiano w niedziele Mszy %w. o 15:
00 i 17:00, a w dni powszednie o 7:00.

•   W dniu %w. Krzysztofa po Mszach %w. %wi'cone by(y samo-
chody, rowery i motocykle. Homilie g(osili Misjonarze Obla-
ci, którzy zbierali pieni&dze na misje i rozprowadzali kalen-
darze misyjne (25.07).

•   W uroczysto%+ Wniebowzi'cia Naj%wi'tszej Maryi Panny 
w czasie Mszy %w. %wi'cono zio(a i kwiaty. Przygotowano 
1 250 bukiecików. Homilie g(osi( dominikanin o. Wojciech Go-
(aski (15.08).

•   Po niedzielnych Mszach %w. odbywa(a si' zbiórka Caritas Ar-
chidiecezjalnej na dalsz& pomoc dla powodzian. Zebrali%my 
6 432 z( (15.08).

•   W akcji parafialnych pó(kolonii uczestniczy(o 200  dzieci ze 
szko(y podstawowej i  40  dzieci w wieku przedszkolnym (5.07 
– 27.08).

•   Po niedzielnych Mszach %w. odbywa(a si' dodatkowa zbiórka 
na !wi&tyni' Opatrzno%ci Bo)ej (6.06), Wydzia( Teologiczny 
UAM i KUL (20.06, 15.08).

19 czerwca Oliwia Kaczmarek, ul. Kili!skiego 6
26 czerwca Zuzanna Mathiasen, ul. Przemys"owa 13
10 lipca  Lidia Kupiec, ul. Sikorskiego 12a
10 lipca  Maria S"abisz, ul. Pr#dzy!skiego 56
24 lipca  Natalia Kaczmarczyk, ul. Sikorskiego 37
7 sierpnia Lena Go"embiewska, ul. Czajcza 12
7 sierpnia Adrian Kukli!ski, ul. Górna Wilda 95
7 sierpnia Gabriel Indebski, ul. Wierzbi$cice 6

29 maja Andrzej Ku%nierek, l.63, ul. Czajcza 1c
6 czerwca Leokadia Jagielska, l.93, ul. Sikorskiego 12b
11 czerwca Stanis"awa Hoffmann, l.74, ul. Powsta!cza 15
11 czerwca Barbara Ma"ecka, l.90, ul. Chwia"kowskiego 18
11 czerwca Tadeusz Ceg"a, l.86, ul. Popli!skich 1
18 czerwca Dorota Mazurkiewicz, l.64, ul. Sikorskiego 11
22 czerwca Jan Wendlocha, l.61, ul. Dolina 16
23 czerwca El&bieta Darna, l.54, ul. Wierzbi$cice 39
30 czerwca Józefa Fuczkiewicz, l.76, ul. Wierzbi$cice 37
1 lipca W"odzimierz Brze'niak, l.84, ul. Pr#dzy!skiego 14
3 lipca Bogdan Przestrzelski, l.33, ul. (upa!skiego 19
5 lipca Zygmunt Dukat, l.80, ul. Powsta!cza 15
6 lipca Maria Pawlicka, l.78, ul. Popli!skich 2
8 lipca Leszek Tabaczkiewicz, l.85, ul. Wierzbi$cice 46
15 lipca Józefa Wypych, l.90, ul. Wierzbi$cice 43
15 lipca Stanislawa Tomaszewska, l.65, ul. Wierzbi$cice 41a
16 lipca  Józef Nojman, l.58, ul. Dolna Wilda 38g
18 lipca Franciszek Kurzawski, l.86, ul. %w. Czes"awa 1
18 lipca Felicja Ciep"owska, l. 85, ul. Sikorskiego 6
20 lipca Zenon Szymankiewicz, l.72, ul. Przemys"owa 21
23 lipca Irena Heckert, l.83, ul. Wierzbi$cice 13
1 sierpnia Wojciech Lembicz, noworodek, ul. %w. Jerzego 1
1 sierpnia Stanis"aw Andrzejewski, l.78, ul. Dolna Wilda 44
4 sierpnia Alfred Olszewski, l.71, ul. Chwia"kowskiego 25
9 sierpnia Witold Ober, l.57, ul. Wierzbi$cice 66
11 sierpnia Julianna Kara%kiewicz, l.97, ul. (upa!skiego 14
11 sierpnia Jan Ma"olepszy, l.62, ul. Wierzbi$cice 37a
16 sierpnia Joanna Wroniecka, l.71, ul. Dolna Wilda 58
16 sierpnia Anna Soroka, l.83, ul. Robocza 21a
17 sierpnia Maria Baranowska, l.90, ul. Przemys"owa 49
19 sierpnia Bonifacja Mrugalska, l.86, ul. Robocza 17

Konieczne remonty Potrzebny jest generalny remont naszego zegara, wy-
miana i regeneracja zu%ytych cz!&ci. Koszt tego remontu 
opiewa na kwot! 44 000 z$. Kwota ta przekracza mo%li-
wo&ci finansowe naszej parafii. Mamy szans! uzyska( do-
tacj! finansow# na jego remont. Potrzeba tu wielu stara', 
które cierpliwie i wytrwale podejmuj!.   

Dach ko"cio$a
Kolejn# bardzo trudn# inwestycj# b!dzie remont dachu ko-
&cio$a – ca$kowita wymiana dachówek i przegni$ych cz!&ci 
belek wi!"by dachowej.

Zastosowane zostan# bardzo wysokiej jako&ci dachówki 
bez zaprawy wapiennej. Zmieniona zostanie instalacja od-

Zegar
Niestety, powa%nej awarii – zatarciu, uleg$ mechanizm ze-
gara na wie%y ko&cio$a. Przypomnijmy, jest to zegar z ory-
ginalnym mechanizmem, zbudowany przez znakomit# wy-
twórni! zegarów J.F. Weule z Bockenem w 1906 roku. Jest 
to najcenniejszy mechanizm z istniej#cych w Poznaniu zega-
rów wie%owych. Cenniejszy od zegara na wie%y Ratusza, ko-
&cio$a Matki Boskiej Bolesnej, Katedry i ko&cio$a &w. Anny. 
(Mechanizmy zegarów na Zamku i ko&ciele Naj&wi!tszego 
Zbawiciela niestety zast#piono nap!dem elektronicznym.) 
Zegar jest wpisany do rejestru zabytków i podlega &cis$e-
mu nadzorowi konserwatorskiemu. 

8 sierpnia Emilia Dudek, ul. Chwia"kowskiego 18
21 sierpnia Ma"gorzata Rainka, ul. Sikorskiego 30
21 sierpnia Tymoteusz Przybylski, ul. Dolina 5b
28 sierpnia Antoni Marciniak, ul. Górna Wilda 102
28 sierpnia Katarzyna M$czy!ska, ul. Sikorskiego 15
28 sierpnia )ukasz Pueper, ul. Czajcza 1b
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Uroczysto$% Wniebowzi!cia NMP

Wszystkie skarby, co s& w niebie, 
wybra" Panno Bóg dla Ciebie!

Jak bogata z s"o'ca szata, 
z gwiazd korona upleciona na g"owie!

gromowa. Koszt tej inwestycji to oko$o 350 000 z$. Zno-
wu, z tego wzgl!du, %e nasz ko&ció$ jest wpisany do reje-
stru zabytków mamy szans! uzyskania pomocy finanso-
wej z zewn#trz. Oczywi&cie, b!dzie to tylko pomoc, a nie 
ca$a kwota. 

Okna ko"cio$a
Ju% informowa$em o tym Parafian – potrzebne b!dzie tak-
%e stopniowe wymienienie okien bocznych ko&cio$a, oczy-
wi&cie z zachowaniem istniej#cych witra%y. Witra%e zosta-
n# umieszczone mi!dzy dwiema szybami, tzw. „zespolo-

nymi”. Bardzo ociepli to ko&ció$ i uszczelni przed ha$asem 
z zewn#trz. Kto w swoim mieszkaniu wymieni$ okna, wie, 
jak bardzo wp$ywa to na obni%enie kosztów ogrzewania. 

Koszt jednego okna to kwota ok. 17 000 z$ – okien jest 
12. Oczywi&cie nie jest to konieczne, by od razu wymienia( 
wszystkie okna, b!dziemy to czynili stopniowo. Nie ma tu 
mo%liwo&ci dotacji, poniewa% okna nie s# zabytkiem. 

Jest to plan inwestycyjny na ca$e lata. W ci#gu 17 lat ist-
nienia naszej parafii dzi!ki nadzwyczajnej ofiarno&ci Para-
fian i z Bo%ym b$ogos$awie'stwem uda$o si! nam tak wie-
le dokona(. Ufam, %e i te zamierzenia si! powiod#. 

B!d! informowa$ Parafian o kolejno&ci i etapach wszyst-
kich prac. Z ca$ego serca dzi!kuj! za wszelk# ofiarno&( 
i zrozumienie. 

ks. prob. Marcin W!c"awski

Konieczne remonty
!

Matko niebieskiego Pana, 
#liczna# i Niepokalana!

Tak &piewamy w jednej z pie&ni Maryjnych. Nie 
mamy wszystkich skarbów, ale ka%dego roku, 
15 sierpnia chcemy szczególnie uczci( Matk! Bo%# 
w uroczysto&( Jej Wniebowzi!cia. Panie i dziewczy-
ny z duszpasterstwa m$odych przygotowa$y 1 250 
wi#zanek suszonych kwiatów i zbó%. Rodzina An-
towskich uplot$a wie'ce na o$tarze. Na fotogra-
fiach ukazane s# te prace, które &wiadcz# o mi$o-
&ci do Maryi, Bo%ej i naszej Matki. 

(red.)


