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Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.
(hymn nieszporny Ave Maris Stella)

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – malował Tomasz Bukowski

Drodzy Parafianie!
Zaczynamy Adwent. Patrzmy na Maryję, Matkę Bożą i z Nią ten ważny czas przeżywajmy. Maryja jest w Nowym Testamencie Matką wiary. Ona przyjęła w posłuszeństwie
wolę Bożą. Przez Nią przyszedł na świat nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.
Trwa Rok Wiary. W Adwencie módlmy się za przyczyną Matki Bożej o żywą wiarę
dla nas, dla naszych bliskich, dla całej naszej parafii. Jako dzieci Boże możemy oczekiwać
na Boże Narodzenie prezentu od naszej Matki, od Boga, naszego Ojca. Niech jeszcze
większa i głębsza wiara będzie wyproszonym przez nas darem! Prosimy Cię, Ojcze,
w imię Jezusa Chrystusa o wiarę! Prosimy za wstawiennictwem Maryi!
Serdecznie pozdrawiam każdą i każdego z Was, zwłaszcza chorych i samotnych
Ksiądz Proboszcz

ŻYCIE NASZEJ PARAFII

Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody!
Powyższy cytat z Ewangelii św. Mateusza jest hasłem przyszłorocznych
28. Światowych Dni Młodzieży,
które odbędą się w Rio de Janeiro.

Poprzednie tak wielkie spotkanie ludzi młodych z Papieżem odbyło się
w 2011 roku w Madrycie. Zgromadziły się wówczas przeszło 2 miliony młodzieży ze wszystkich kontynentów. W 2013 roku Brazylijczycy
chcą zgromadzić aż 6 milionów
ludzi i już od półtora roku przygotowują się na przyjęcie tak wielkiej
ilości pielgrzymów poprzez modlitwę i różnego typu ćwiczenia logistyczne. Na to wielkie wydarzenie
przygotowuje się także nasza archidiecezja. W każdy 3. piątek miesiąca młodzież gromadzi się w jednej
z parafii swojego dekanatu, by adorując Jezusa Eucharystycznego – coraz bardziej się do Niego przybliżać
i obejmować modlitwą rówieśników
na całym świecie.
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Inicjatorem spotkań z młodzieżą
był Jan Paweł II. Pierwsze odbyły się
w 1984 roku w Rzymie. Takie spotkania młodych wyznawców Chrystusa z Następcą św. Piotra wzmacniają ich wiarę. Zaczynają rozumieć,
że nie są sami, a tych, którzy myślą
podobnie jak oni są miliony. Rozmawiając z uczestnikami
Światowych Dni Młodzieży, które już się odbyły, można dojść tylko
do jednego wniosku: ci
ludzie wracają inni. Ich
wiara staje się żywa,
chcą się nią dzielić i się
jej nie wstydzą. Jezus
zaczyna być sensem
ich życia – Jemu chcą
służyć i o Nim świadczyć w każdym miejscu,
w którym przebywają. Pozwalają Jezusowi
w swym życiu czynić
cuda.
Jako wspólnota parafialna chcielibyśmy wysłać na Światowe Dni
Młodzieży także naszą
młodzież. Niestety wielkim problemem staje się
bariera finansowa. Koszt wyjazdu
jednej osoby wynosi około 8 000 zł,
dlatego chcemy prosić ludzi dobrej
woli, którym los młodych nie jest
obojętny, o pomoc. We współpracy
z Poznańską Caritas uruchomiliśmy
specjalne subkonto, na które można
wpłacać pieniądze.
Dokonując wpłaty możecie Państwo, jako osoby fizyczne, w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym odliczyć sobie od dochodu
100% wpłaconej darowizny, natomiast osoby prawne do 10% dochodu
(podstawa prawna: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych).
Za okazane serce z góry dziękuję.

Młodych, którzy chcieliby wziąć
udział w Światowych Dniach Młodzieży proszę o kontakt ze mną. Wylot z Polski byłby około 10, przylot
30 lipca. W naszej archidiecezji organizacją wyjazdu zajmuje się Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji
Poznańskiej.
ks. wik. Marcin Ćmil
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Ostrów Tumski 2, 61-120 Poznań

70 1090 1362 0000 0000
3602 2297
Tytułem: Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze dla parafii
Maryi Królowej w Poznaniu

Duszpasterstwo
Akademickie
Przy parafii istniejemy już od czterech lat. Początkowo prowadzeni
przez ks. Daniela Wachowiaka, dziś
współpracujemy z ks. Adamem Pawłowskim. Stałym punktem są dla nas
poniedziałkowe spotkania o 19:30.
W ich ramach dyskutujemy na różne tematy, gościmy osoby dzielące
się z nami swoim świadectwem wiary i wiedzą, a także zgłębiamy istotę
słowa Bożego. Oprócz spotkań, włączamy się w inne parafialne inicjatywy otwarte na młodych – można
pomagać w świetlicy, uczestniczyć
w działalności Grupy Duchowego
Wzrostu czy Grupy Kontemplacyjnej. A po godzinach wspólnie spędzamy czas – w kinie, w kawiarni,
na sportowo czy na tradycyjnej już
salsie.
W zbliżającym się czasie zapraszamy wszystkich studentów i młodych pracujących na rekolekcje
adwentowe w dniach 16-19 grudnia. Rozpoczną się one w niedzielę 16 grudnia nauką podczas Mszy
Świętej o 17:00, natomiast w pozostałe dni głoszone będą o 20:00.

ŻYCIE NASZEJ PARAFII
Konferencje będą dotyczyły hasła
„Wierzysz – nie jesteś sam”.
Ich celem jest pokazanie młodym,
że nie są w swojej wierze odosobnieni i wskazanie jak budować swoje
życie na fundamencie wiary. Oprócz
konferencji będzie także możliwość
przystąpienia do sakramentu spo-

wiedzi we wtorek 18 grudnia, całość
zostanie zwieńczona Eucharystią.
Nie może Was tam zabraknąć!
Więcej o DA: duszpasterstwowilda.blogspot.com oraz www.facebook.com/duszpasterstwo.wilda
Anna Stępniak

PORADNIA DLA MAŁŻEŃSTW
I RODZIN
dla małżeństw w trudnej
sytuacji duchowej.
Poradnia czynna w każdą środę
od 19:15 do 20:15
na parterze domu parafialnego

Kolęda
Kolędę rozpoczniemy w czwartek 27 grudnia. Chcemy do końca stycznia odwiedzić mieszkania wszystkich Parafian. Kolęda jest wspaniałą polską tradycją
duszpasterską, szansą apostolstwa, okazją do osobistego kontaktu z księżmi i wiernymi.
W Roku Wiary upominkiem kolędowym będzie
książeczka Wierzę, Panie!, zachęcam do jej spokojnej lektury. Warto ją mieć „pod ręką” na biurku,
na nocnym stoliku, by do niej często sięgać. Z radością informuję, że w tym roku wstęp do książeczki
napisał ks. arcybiskup Stanisław Gądecki i będzie
ona rozdawana w całej naszej archidiecezji.
Osobiście chcę odwiedzić tych parafian, w których domach byłem najdawniej. W kolędzie obok
księży Adama, Marcina i diakona Sebastiana, pomagać nam będą ks. Zenon Patelski i o. Aleksander
Helios. W bardzo uzasadnionych wypadkach można
prosić o zmianę terminu wizyty księdza.
Kolęda rozpoczyna się w soboty i w niedziele
o 15:00, w dni powszednie o 16:30, kończy się
do 21:30. Okażmy wyrozumiałość w oczekiwaniu
na przyjście kapłana. Ofiary złożone w czasie kolędy przeznaczymy na spłatę długu za remont dachu
naszego kościoła.
Ksiądz Proboszcz

Caritas
Naszą wiarę oraz
służbę liturgiczną
uwiarygodnia wypełnianie nakazu
Chrystusa: Przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali
(J 13, 34-35). Mamy dobroć okazać

zwłaszcza biednym materialnie i duchowo. Mamy to czynić osobiście,
ale także jako wspólnota parafialna.
Dlatego przy naszej parafii działa Caritas.
Pokrótce wymieńmy dzieła naszej Caritas: świetlica środowiskowa
dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji,
wolontariat nauczycielski, punkt
przyjmowania i wydawania używanej odzieży, pomoc żywnościowa ze
środków Unii Europejskiej i zbiórek
darów przed Bożym Narodzeniem
i Wielkanocą, zbiórka przyborów

szkolnych i zeszytów, półkolonie dla
dzieci szkół podstawowych i przedszkolnych w czasie wakacji letnich
i zimowych, doraźna pomoc – stałe
dyżury w poniedziałki i soboty.
Niech Bóg wynagrodzi tym, którzy wspierają naszą parafialną Caritas, a przez to wypełniają przykazanie miłości dane nam przez Chrystusa.
(red.)
Ofiary można składać na konto:

60 1020 4027 0000 1902 0046 9650
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INFORMACJE

Kalendarium parafialne
Roraty

adwentowa Msza Święta o Matce Bożej
od poniedziałku do piątku o 6:15
śpiew Godzinek od 5:55

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia
adwentowy dzień skupienia w naszej parafii
Msze Święte o 7:00, 8:00, 12:00 (w intencji różańca
rodziców za dzieci), 15:00 (po łacinie)
między Mszami Świętymi do 18:15 adoracja
Najświętszego Sakramentu

Noc Bożego Narodzenia

pierwsza Msza Święta o 22:00; Pasterka o 24:00

Kolęda – od 27 grudnia
Jubileusze Małżeńskie – niedziela 20 stycznia
Msze Święte w niedziele

8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:15, 15:00
(po łacinie, w dawnym rycie), 17:00 (dla młodzieży),
18:30, 21:00

Msze Święte w dni powszednie
7:00, 8:00, 12:00, 18:30

Zbiórka darów dla najuboższych
niedziela 16 grudnia od 8:00 do 16:00

Rekolekcje

dla studentów, młodzieży pracującej i maturzystów –
„Wierzysz – nie jesteś sam” 16-19 grudnia

Całodzienna spowiedź święta
piątek 21 grudnia od 6:15 do 21:00

Biuro Parafialne

poniedziałek – piątek 9:00 – 11:00 i 16:00 – 18:00
tel. 61 833 15 90 e-mail: parmwild@archpoznan.pl
Spłacamy dług za remont dachu kościoła. Każda
wpłata na konto może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie!
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Z ostatnich tygodni

Brak możliwości wyświetlania danych
zmarłych i ochrzczonych parafian

Miesięcznik poświęcony sprawom Parafii
Maryi Królowej w Poznaniu. Wydawca:
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