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Drodzy  
Parafianie!
Nie wiem, czy w dniu, 
w którym dotrze do Wa-
szych rąk 160. numer Ma-
ryjnej Wspólnoty, będzie 
już wybrany nowy papież 

Kościoła Katolickiego. W Roku Wiary, chcemy 
na wszystko patrzeć z wiarą, także na rezyg-
nację z urzędu Benedykta XVI i na wybór Jego 
następcy. Jakże trafne jest stwierdzenie: Konkla-
we nie wybiera biskupa Rzymu, ale wskazuje 
tego, którego wybrał Chrystus. Kiedy śledzimy 
życiorysy kolejnych papieży, widzimy jak od lat 
dziecięcych przygotowywał ich Bóg do przyję-
cia odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy 
na ziemi. 

Naszą powinnością wobec każdego następcy 
św. Piotra jest modlitwa, posłuszeństwo i sza-
cunek. Tak jak pierwsi chrześcijanie, o których 
czytamy w  Dziejach Apostolskich modlili się 
nieustannie do Boga za aresztowanego Piotra, 
tak my mamy naszą modlitwą i duchową ofiarą 
wspierać Piotra naszych czasów. Tak, jak roz-
strzygnięcia św. Piotra dotyczące wiary, obycza-
jów i organizacji życia religijnego były przyjmo-
wane w pierwotnym  Kościele z wiarą i posłu-
szeństwem, tak my chcemy przyjmować posługę 
każdego papieża. 

Kiedy po bł. Janie Pawle II wybrano papieża 
z Niemiec, w prasie światowej pojawiały się py-
tania: Jak przyjmą to Polacy, mający tak straszne 
doświadczenia historyczne ze strony Niemców. 
Okazało się, że zdaliśmy ten egzamin wzorowo. 
Papież Benedykt był kochany i otaczany mod-
litwą bardziej w Polsce, niż w Niemczech. Ze 
wzruszeniem oglądałem w domach wielu Para-
fian Jego portret. Ufam, że i teraz, u progu no-
wego pontyfikatu zdamy taki egzamin. Jesteśmy 
przecież dziećmi Kościoła Katolickiego, Kościoła, 
którego głową i założycielem jest Jezus Chrystus.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Parafian!

Ksiądz Proboszcz 

Na fotografii Droga Krzyżowa w naszym koście-
le 11 marca 2011. Wtedy to nasz kościół nawiedził 
krzyż, który w Wielki Piątek 2005, na tydzień przed 
swoją śmiercią, trzymał w dłoniach bł. Jan Paweł 
II. Jakże warto rozważać Mękę Pana Jezusa! Takie 
rozważanie rozpala serce miłością Boga i miłością 
bliźniego, budzi głęboki żal za grzechy, co prowadzi 
do szczerego nawrócenia. Wielką pomocą są tu na-
bożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. 
Gorzkie Żale w naszym kościele w niedziele Wielkie-
go Postu o 16:00, Droga Krzyżowa w piątki o 8:30, 
10:00 (dla małych dzieci), 17:00 (dla dzieci ze szkół 
podstawowych), 18:00, 19:30 (dla młodzieży). Bar-
dzo zachęcamy by w nich uczestniczyć
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Pan Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba (J 6,51). Cała Jego miłość jest 
zawarta w świętej Eucharystii. On sam wybrał 
postać chleba, a nie np. piernika bożonarodze-
niowego czy babki wielkanocnej. Chleb jest po-
karmem codziennym, podstawowym. Jeśli ktoś 
pokocha Komunię Świętą, Pan Jezus pomnoży 
jego czas i siły i sam będzie szukał tych, którzy 
chcą Go do serca przyjąć. Oto świadectwo naszej 
parafianki

Spotkanie
Dworzec kolejowy. Pośpiech, szum i gwar, komuni-
katy o spóźnionych pociągach i świadomość – dziś 
cały dzień w podróży. Ciężko zachorował mój ojciec, 
jadę do niego, aby zawieźć go do szpitala. Oznacza 
to, że nie ma dziś możliwości przyjęcia Komunii Świę-
tej. A przecież codzienna Msza Święta i Eucharystia 
– ten Chleb z nieba – daje mi tyle siły w codziennych 
zmaganiach! Pocieszam się myślą – może tęsknota 
za Chrystusem sprawi, że jutro lepiej się do niej przy-
gotuję. Może to też wola Boża, żeby za Chrystusem 
zatęsknić i nie przyzwyczaić się do tej nadzwyczajnej 
łaski.

Z tłumem pasażerów i takimi myślami dojeżdżam 
do jednego z wielkopolskich miast. Szybko okazuje 
się, że trzeba działać: lekarz, szpital, izba przyjęć, 
godziny oczekiwania… Robi się późno, prawie 14:00. 
W poczekalni niepewność i mnóstwo informacji – go-
dziny przyjęć do specjalistów, „co?”, „gdzie?”, „kie-
dy?” i… komunie duchowe przyjmowane za mojego 
ojca. I ta tęsknota za Jezusem… Ale chwileczkę. Jest 
też informacja, że na poziomie -1 znajduje się kaplica, 
czynna tylko w niedzielę o 18:00. Coś jednak mnie 
tam przyciągało, wręcz zaprowadziło pod jej drzwi. 
Nacisnęłam klamkę – otwarte! Kapłan – kapelan szpi-
talny ubrany w komżę i stułę wita mnie i pyta, a wła-

ściwie bardziej stwierdza: Pani chce przyjąć Komunię 
Świętą? Nie mogę wydobyć słowa, tylko kiwam głową 
i dopiero po chwili mówię: Tak, bardzo o Nią proszę! 
Modlitwa, spotkanie z Chrystusem, dziękczynienie. 
Wracam na izbę przyjęć.

To było takie nierzeczywiste i… normalne. Przy-
padek? Po powrocie pytam znajomego kapłana: Czy 
to moja nadinterpretacja, czy Chrystus sam mnie zna-
lazł? Odpowiedź jasna i prosta: Jego obecność jest rze-
czywista, On naprawdę wychodzi naprzeciwko czło-
wieka. To taki normalny cud!

Za dwa dni znowu dworzec, pociągi, szpital. Nie-
pewność, zmęczenie, nerwy, co z ojcem, bo sytuacja 
ciężka. To samo pragnienie przyjęcia Komunii Świę-
tej. Jest ranek. Siedzę w kolejce przed pokojem pana 
ordynatora, by dowiedzieć się, co z ojcem. I nagle… 
Po schodach idzie ten sam ksiądz z Panem Jezusem 
do chorych… Podbiegam wręcz do niego, a on już wie 
po co: Proszę iść za mną. Na którejś z sal uklęknie pani 
razem z innymi kobietami. Idziemy. W każdej sali ka-
płan po krótkiej modlitwie proponuje chorym przyjęcie 
Chrystusa. Jedna sala – uśmiechy ludzi i nic, druga sala 
– drwina, trzecia – starzy i chorzy ludzie odwracają się 
plecami. A ja ciągle za tym księdzem… W zdumieniu. 
Jak to? Kapłan odwraca się do mnie: Widzi pani, co ja 
tu mam? Nie jest łatwo! Pan Jezus nie jest magikiem. Tu 
trzeba wiary! Chce pani przyjąć Chrystusa tu, na ko-
rytarzu? Natychmiast klękam w kącie, za krzesłami. 
Wokół zgiełk, uśmiechy, konsternacja, bieganina. Nikt 
się nie zatrzymał, każdy robił swoje, ja też. Bo to było 
tylko tło… Rzeczywistość stała się nierzeczywistością 
i odwrotnie… Byłam tylko ja, On i ten dobry ksiądz.

Nie wiem, co będzie z moim ojcem i w ogóle, co 
przyniesie przyszłość, ale jedno wiem po tym niezwy-
kłym, a tak normalnym w swej prostocie doświadcze-
niu. Chrystus jest blisko i mnie nie zostawi!

B.R.

NA ROK WIARY

Po kolędzie 
Przed kilkoma laty…
- A ten pan Władysław, który miesz-
ka nad panią, nigdy nie przyjmuje 
kolędy. Ma już niemal 80 lat.
- Księże! To stary komunista. Kiedy 
szła procesja Bożego Ciała pluł z bal-
konu na baldachim. On nigdy nie 
chodził do kościoła, zresztą w ogó-
le nie wychodzi z domu. Ma chore 
nogi. Nikogo nie wpuszcza. 
- A ktoś mu pomaga?
- Tak. Pani Jola spod szesnastki.

- Pani Jolanto, chciałem na koniec 
bardzo pani podziękować za pomoc 
choremu sąsiadowi, który nie może 
wychodzić z domu. A jaki jest sygnał 
dzwonka, tak by pan Władysław 
otworzył drzwi?
- ??? Dwa długie, dwa krótkie!

- Kto tam?
- Swój, proszę otworzyć! 
Drzwi się otwierają.
- Panie Władysławie, witam serdecz-
nie! Jestem Księdzem Proboszczem. 
Słyszałem, że pan choruje. Co się 
dzieje z pana nogami? Czy mogę 

wejść i chwilę porozmawiać? 

Reszty dopełnił ks. senior Zenon. 
Pan Władysław przystąpił do spo-
wiedzi świętej. Odtąd przyjmował 
Komunię Świętą w każdy pierwszy 
piątek miesiąca. Umarł jesienią ze-
szłego roku. 

Pan Jezus, Dobry Pasterz opowie-
dział nam przypowieść o owcy zagi-
nionej. Módlmy się, by wszyscy Pa-
rafianie, którzy się zagubili wrócili 
do Owczarni Chrystusowej.

ks. prob. Marcin Węcławski 
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W naszej parafii powstał już 
piąty krąg Domowego Kościoła. 
Domowy Kościół to gałąź Ruchu 
Światło-Życie, założonego przez 
sługę Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego. Oto wypowiedzi 
uczestników drugiego kręgu

Kręgi Domowego  
Kościoła
Podsumowując pierwszy rok 
wspólnych spotkań i pracy w krę-
gu Domowego Kościoła widzimy 
w naszym życiu zmiany. Odkąd 
jesteśmy w Domowym Koście-
le zaczęliśmy na nowo odkrywać 
modlitwę w przeróżnych jej wy-
miarach. Jak czytać Pismo Święte, 
jak modlić się indywidualnie i jak 
modlić się wspólnie. Niebagatelne 
znaczenie ma modlitwa małżeńska, 
która choć jest niemałym wyzwa-
niem, to przynosi wspaniałe owo-
ce. Razem modląc się, zawierzając 
Panu Bogu swoje problemy, troski 
i powodzenia stajemy się silniejsi 
i bardziej spokojni wewnętrznie. 
Skoro w naszym codziennym życiu 
obecny jest Bóg, codzien-
nie spotykamy się z Nim 
na modlitwie, to nasza 
wspólna relacja z Bogiem 
jest coraz lepsza – bliższa 
i pełniejsza. W osiąganiu 
tego pomaga właśnie Do-
mowy Kościół, który nadał 
naszemu małżeńskiemu 
życiu duchowemu pewien 
konkretny kształt, którego 
brakowało nam od począt-
ku wspólnego życia. Od-
kąd wprowadzamy w na-
sze codzienne życie zasady 
DK czujemy, że jest ono 
bardziej poukładane, co 
w naszych czasach, gdzie 
ciągle jesteśmy w biegu 
i pozornie na niewiele 
rzeczy mamy czas, jest nie 
lada osiągnięciem. Mamy 
jednak świadomość, że do 
ideału jest nam jeszcze da-

leko, ale przed nami całe życie.
Spotkania DK to dla nas spotka-

nie z Bogiem oraz ważny kontakt 
z ludźmi, którzy wyznają podobne 
wartości jak my i w Bogu szuka-
ją oparcia, drogowskazu jak żyć 
w małżeństwie i obdarowywać 
miłością swoich bliskich. Wspólne 
rozmowy, wymiana doświadczeń 
oraz modlitwa dają siłę by przezwy-
ciężać trudności życia codziennego, 
a także radzić sobie z własnymi sła-
bościami. Świadomość bycia w ta-
kiej wspólnocie dodaje otuchy i sił 
do pracy nad sobą i małżeństwem. 
Umacnia naszą wiarę i miłość mał-
żeńską. Dzięki tym spotkaniom 
zrozumieliśmy, że dla duchowego 
wzrostu obok modlitwy i czytania 
Pisma Świętego bardzo ważny jest 
również dialog małżeński – z pozo-
ru niby normalna rozmowa, która 
jednak prowadzi do autentyczne-
go poznania drugiej osoby, co jest 
warunkiem prawdziwej miłości. 
Pomaga rozwiązać wszelkie trudne 
sprawy i łagodzić spory przy zacho-
waniu postawy miłości. Dialog mał-
żeński poprzez swoją formę uzmy-

słowił nam, że często eskalujemy 
niepotrzebnie nieporozumienia za-
miast skupiać się na rozwoju naszej 
miłości, odpowiadając sobie po kil-
kakroć w różny sposób na pytanie 
„za co cię kocham?”, i „za co pragnę 
ci podziękować?”.

Zatem bez wahania przyznaje-
my, że Domowy Kościół odbudo-
wuje relację małżeńską i porząd-
kuje naszą codzienność, w tym 
postrzeganie drugiej osoby, jej rolę 
w małżeństwie, rolę modlitwy i jej 
różnorodność. Spotkania kręgu DK 
są również zawsze wspaniałą okazją 
do spotkania się z naszym Księdzem 
Proboszczem, którego obecność, 
mądrość życiowa i przemawiający 
przez niego Boży Duch, pokazują 
jak bardzo ważne są dla niego mał-
żeństwa, rodziny naszej parafii. To 
tak, jakby poprzez naszego kapła-
na, Jezus – Najwyższy Kapłan oka-
zywał wielki szacunek nam – mał-
żeństwom i doceniał ich rolę oraz 
wkład w budowaniu Bożej społecz-
ności jeszcze tu na ziemi.

spisała Małgorzata Drożdż

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Kręgi Domowego Kościoła spotykają się raz w miesiącu by się modlić, rozważać  
Pismo Święte i rozmawiać o lepszym przeżywaniu małżeństwa 
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Droga Krzyżowa w Roku Wiary
Jednym z najchętniej odprawianych nabożeństw pasyjnych jest 
Droga Krzyżowa. Jej źródłem jest męka Pana Jezusa. Według rela-
cji ewangelistów po wydaniu przez Piłata wyroku śmierci, Jezus 
musiał sam nieść drzewo Krzyża na Golgotę. Ewangeliści mówią 
nam o dwóch spotkaniach na Drodze Krzyżowej – z Szymonem 
Cyrenejczykiem i płaczącymi niewiastami. Tradycja i pobożność 
chrześcijańska w średniowieczu rozważanie cierpień Chrystu-
sa na Drodze Krzyżowej podzieliła na 14 stacji. Nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej szybko rozpowszechniło się w całym Kościele. 
Obecnie stacje Drogi Krzyżowej spotkamy w każdym kościele. 

Stacje w naszym kościele pod koniec lat sześćdziesiątych ma-
lował Władysław Bieńkowski, są wykonane w technice sgraffito. 
Obok zamieszczamy reprodukcje stacji Drogi Krzyżowej Józefa 
Mehoffera (1869 – 1946) z kościoła Franciszkanów w Krako-
wie. Bł. Jan Paweł II w książce „Wstańcie, chodźmy!” tak o nich 
pisał: Poszedłem do kościoła Franciszkanów i odprawiłem Dro-
gę Krzyżową przy stacjach malowanych przez Józefa Mehoffe-
ra. Chętnie tam chodziłem na Drogę Krzyżową, bo te stacje są 
oryginalne, nowoczesne.

Poniżej zamieszczam tekst rozważań czterech stacji Drogi 
Krzyżowej na Rok Wiary. Wszystkie 14 rozważań zostanie wy-
powiedziane w piątek 22 marca, kiedy ulice naszej parafii staną 
się ulicami Jerozolimy, kiedy przejdziemy nimi z krzyżem Chry-
stusa. Zapraszam Parafian do udziału w tym nabożeństwie. 

NA WIELKI POST

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany
Sąd nad naszym Panem odbywał się w kilku etapach. Był prze-
słuchiwany przez Annasza, Kajfasza, wyrok śmierci wydał San-
hedryn żydowski. Piłat, rzymski zarządca Judei musiał ten wyrok 
zatwierdzić. Dwa razy przesłuchiwał Jezusa. Odesłał Go także 
do króla Galilei, Heroda. 

Podstawą wydania wyroku śmierci przez Sanhedryn była 
odpowiedź na pytanie Kajfasza: Poprzysięgam Cię na Boga ży-
wego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu 
odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem (Mt 26,63-64). Ani Kajfasz, 
ani Sanhedryn nie uwierzyli Jezusowi. Piłat zapytał: A Czy Ty 
jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadec-
two prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu (J 
18,37). Piłat nie uwierzył tym słowom. 

Panie Jezu, przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej chcemy 
wyznać: Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś naszym Królem 
i Panem. Ciebie chcemy słuchać i Tobie wierzyć, bo Ty jesteś 
prawdą. 

Stacja VII Drugi upadek Pana Jezusa
Ewangelia nie mówi nam o upadkach Pana Jezusa na Drodze 
Krzyżowej. Tradycja mówi o trzech upadkach. To bardzo praw-
dopodobne, że upadał. Był zmaltretowany i skrajnie osłabiony 
biczowaniem. Belka Krzyża była ciężka, ważyła około 60 kg. 

Stacja I

Stacja VII
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DROGA KRZYŻOWA

Mogli Pana Jezusa popchnąć, podłożyć Mu nogę.
Ci, którzy widzieli upadki Jezusa gorszyli się obłudnie, albo 

szczerze Jego słabością. Oto ten, który uciszył burzę na morzu, 
uzdrawiał, rozmnażał chleb teraz upada bez sił. Kiedy Jezus wisiał 
na Krzyżu arcykapłani wołali: Innych wybawiał, siebie nie może 
wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, 
a uwierzymy w Niego (Mt 27,42).

Czasem ludzie gorszą się milczeniem Pana Boga. Gorszą się 
Jego pozorną słabością i cierpliwością. Panie Jezu, przy tej stacji 
chcemy wyznać, że choć nie rozumiemy Twojego milczenia, nie 
chcemy się nim nigdy gorszyć. Wierzymy, że jest ono podyktowa-
ne Twoją wielką miłością. Zmartwychwstały Chryste, wierzymy, 
że Ty pokonasz ostatecznie wszelkie zło.

Stacja XII Pan Jezus umiera na Krzyżu
Jednym ze słów wypowiedzianym z Krzyża przez naszego Pana 
było: Pragnę (J 19,28). Słowo to zostało umieszczone na belce pod 
krzyżem naszego kościoła, tak byśmy go nigdy nie zapomnieli, 
by ciągle nas poruszało. Zrozumiałe jest pragnienie Chrystusa 
jako człowieka. Jego ciało było osłabione znacznym upływem 
krwi przy biczowaniu, cierniem koronowaniu i krzyżowaniu, 
udręczone palącym południowym słońcem.  

Ale w słowie: Pragnę zawiera się nie tylko pragnienie wody 
do picia. Jezus pragnie obdarować nas wszystkich swoją nie-
skończoną miłością. Pragnie też naszej miłości. To nie jest tylko 
historyczne wspomnienie, czy tylko uczuciowe przeżycie. To się 
dokonuje w każdej Mszy Świętej, kiedy pod osłoną słów i znaków 
uobecnia się Ofiara Chrystusa. 

Módlmy się za wszystkich kapłanów, by zawsze z żywą wiarą 
sprawowali Ofiarę Mszy Świętej. Módlmy się za wszystkich na-
szych Parafian, by wierzyli w to, jak wielkim darem jest dla nas 
Msza Święta. Wiarą odpowiedzmy na pragnienie Pana Jezusa.

Stacja XIV Ciało Pana Jezusa złożone w grobie
Ciało Pana Jezusa złożono w zimnym grobie wykutym w skale. 
Wrogowie Chrystusa obawiali się tego Ciała, skoro przy grobie 
postawili straże. Ciało to, uczczone, jak było to możliwe, złożone 
w grobie darowanym przez Józefa z Arymatei, zaznało wreszcie 
spokoju. 

Jest pewne podobieństwo między pogrzebem Chrystusa 
a przyjmowaniem przez nas Komunii Świętej. Czy znajdzie 
w naszych sercach pokój? Czy przyjmiemy Go z wiarą i miłością? 
Jest podobieństwo między grobem naszego Pana a tabernakulum. 
Przebywa w nim Ciało Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. 

Przepraszamy Cię, Jezu za wszelki brak szacunku wobec Cie-
bie ukrytego w hostii. Przepraszamy za Komunie Święte przyjęte 
bez gorliwej wiary i modlitwy. Przepraszamy za wszystkie Komu-
nie Święte przyjęte w naszym kościele świętokradzko. 

Módlmy się przy tej stacji o żywą wiarę w Najświętszą Eu-
charystię. Módlmy się, byśmy zawsze godnie Komunię Świętą 
przyjmowali. Maryjo, Matko Bolesna, Matko naszej wiary uproś 
nam żywą wiarę! Amen.

ks. prob. Marcin Węcławski Stacja XIV

Stacja XII
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NASZA PARAFIA

Śp. siostra Urszula Lesiak
26 stycznia 2013 roku w Pniewach odeszła do Pana śp. siostra 
Urszula Lesiak, urszulanka SJK. W latach 1968 – 1973 pracowała 
jako katechetka przy naszym kościele Maryi Królowej. Ostatnie 
trzy, z owych pięciu lat, współpracując z księżmi zmartwych-
wstańcami ks. Smolińskim i ks. Borzyszkowskim zajmowała się 
młodzieżą szkół średnich i akademicką. To z jej inicjatywy gru-
pa akademicka zaczęła wyjeżdżać na rekolekcje, dni skupienia 
i spotkania do Domu Macierzystego Sióstr Urszulanek Szarych 
w Pniewach. Te spotkania formacyjne trwały 45 lat. Wieloletnia 
przyjaźń grupy naszych parafian z siostrą Urszulą zaowocowa-
ła pięknymi rodzinami. Z grupy tej wyszli też dwaj księża, ks. 
Marek Durski, brat ze Wspólnoty Taizé i ks. Paweł Deskur, dzi-
siaj proboszcz parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. 
W swoich zapiskach s. Urszula zostawiła słowa wdzięczności 
nie tylko Bogu i swojej rodzinie zakonnej, ale i przyjaciołom 
i uczniom z wildeckiej parafii, których nazywała swoją „poznań-
ską rodziną”. Jedne z ostatnich jej słów to obietnica: Jesteście 
zapisani w moim sercu, ogarniam was myślą, wspomagam co-
dzienną modlitwą, polecam każdego z was i wasze rodziny do-
bremu Bogu, prosząc by wam błogosławił. Obyśmy spotkali się 
w domu Ojca! Proszę was serdecznie o modlitwę. 

Siostro Urszulo! Pamiętamy, dziękujemy, modlimy się.
Katarzyna DeskurSiostra Urszula, pełna Bożej radości i dobroci

Fo
t. 
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Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Ostrów Tumski 2, 61-120 Poznań

70 1090 1362 0000 0000 3602 
2297

Tytułem: Darowizna na cele cha-
rytatywno-opiekuńcze dla parafii 

Maryi Królowej w Poznaniu

Caritas. Dokonując wpłaty na podane 
poniżej konto możecie, jako osoby 
fizyczne, w rozliczeniu rocznym 
z Urzędem Skarbowym odliczyć sobie 
od dochodu 100% wpłaconej darowi-
zny na cele charytatywno-opiekuńcze  
natomiast osoby prawne do 10% 
dochodu (podstawa prawna: Ustawa 
o stosunku Państwa do Kościoła Ka-
tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  
oraz Ustawa o podatku  dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych).

W imieniu młodych uczących się 
już języka portugalskiego serdecznie 
dziękuję za okazane wszelkie dobro.

ks. Marcin Ćmil

Radujcie się zawsze 
w Panu!
Do Światowych Dni Młodzieży w Rio 
de Janeiro jest już coraz bliżej. Mimo 
wielkiego zaskoczenia spowodowa-
nego decyzją Benedykta XVI, jako 
młodzi ludzie, chcemy odkrywać 
i zagłębiać się w te treści, które po-
zostawił nam Ojciec Święty.

Jednym z ostatnich listów, które 
Papież pozostawił młodym, jest ten 
wydany na XXVII Światowy Dzień 
Młodzieży. Papież porusza w nim 
temat radości, a jego mottem prze-
wodnim są słowa zaczerpnięte z Li-
stu do Filipian: Radujcie się zawsze 
w Panu! Papież Benedykt wymienia 
w liście powody, z których młodzi 
mogą się radować. Zauważa, że są 
radości dnia codziennego, którymi 
może być radość ze szczerej i czystej 
miłości, wspólnej przyjaźni czy od-
krywania swoich talentów. Podaje też 
Boga jako źródło prawdziwej radości, 

która: nie jest zamknięta w sobie, 
rozprzestrzenia się, aby objąć tych 
wszystkich, których miłuje Bóg 
i którzy Go miłują. Papieżowi zależy 
na tym, aby młodzi mieli radosne 
serce, dzięki któremu przekażą Jezusa 
tym, których spotkają w swoim życiu.

Nasza parafia chce wysłać na Świa-
towe Dni Młodzieży trzy osoby, któ-
rym w miarę możliwości sfinansuje 
wyjazd. Zostały one już wylosowane 
spośród tych, które zgłosiły taką chęć 
na początku września i zaangażowały 
się solidnie w pracę na rzecz naszej 
parafialnej wspólnoty. Problemem 
pozostaje dla nas koszt wyjazdu. Po-
dejmujemy w związku z tym różne 
akcje, jak np. rozprowadzanie wieńcy 
adwentowych, kartek świątecznych 
czy popiołu w Środę Popielcową. 
Niestety w ten sposób nie jesteśmy 
w stanie zebrać kwoty potrzebnej 
na wyjazd – 24 000 PLN.  Aby uła-
twić zbiórkę potrzebnych funduszy, 
podjęliśmy współpracę z poznańską 
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KRONIKA

•	Młodzież	roznosiła	opłatki	do	domów	parafian	(1.12).
•	W	 Adwencie	 uczestniczyliśmy	 we	 Mszach	 św.	

roratnich od poniedziałku do piątku o 6:15, o 5:55 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (3-21.12).

•	W	 uroczystość	 Niepokalanego	 Poczęcia	 NMP	
przeżywaliśmy parafialny dzień skupienia (8.12).

•	Po	 niedzielnych	 Mszach	 św.	 odbywała	 się	 zbiórka		
na pomoc dla Kościoła na Wschodzie (9.12).

•	Caritas	parafialna	zorganizowała	 świąteczną	zbiórkę	
żywności i innych darów. Obdarowano 162 rodziny 
(16.12).

•	Studenci,	 maturzyści	 i	 młodzież	 pracująca	 wzięli	
udział w rekolekcjach adwentowych, które prowadził 
ks. wik. Adam Pawłowski (16-19.12).

•	Całodzienna	adwentowa	spowiedź	święta	odbyła	się	
w ostatni piątek Adwentu (21.12).

•	Młodzież	odwiedziła	chorych	z	opłatkiem,	życzeniami	
i upominkiem (22.12).

•	W	 2.	 dzień	 świąt	 Bożego	 Narodzenia	 składka	 ze	
Mszy św. przeznaczona była na utrzymanie Wydziału 
Teologicznego UAM i KUL (26.12).

•	Księża	odwiedzili	domy	parafian	z	błogosławieństwem.	
Kolęda trwała od  27.12 do 29.01.

•	W	uroczystość	Objawienia	Pańskiego	–	Trzech	Króli	
składkę ze Mszy św. przeznaczono na fundusz 
misyjny (6.01).

•	Caritas	parafialna	zorganizowała	półkolonie	dla	dzieci	
ze szkół podstawowych (14-25.01).

•	Obchodziliśmy	 niedzielę	 jubileuszy	 małżeńskich	
(20.01).

•	Po	 niedzielnych	 Mszach	 św.	 odbywała	 się	 zbiórka	
na katolickie radio Emaus (27.01).

•	W	 święto	 Ofiarowania	 Pańskiego	 –	 Matki	 Boskiej	
Gromnicznej ofiary ze Mszy św. przeznaczone zostały 
na utrzymanie zakonów kontemplacyjnych (2.02). 

•	Dzieci,	 które	 ukończyły	 1.	 rok	 życia	 otrzymały	
specjalne błogosławieństwo po Mszy św. o 11:00 
(3.02).

•	W	 Światowy	 Dzień	 Chorego	 podczas	 Mszy	 św.	
o 12:00 udzielono sakramentu namaszczenia (11.02).

•	W	 Środę	 Popielcową	 po	 Mszach	 św.	 odbywała	 się	
zbiórka na Caritas Archidiecezjalną (13.02).

•	Od	Środy	Popielcowej	do	1.	niedzieli	Wielkiego	Postu	
rekolekcje głosił ks. Piotr Ostański, profesor nauk 
biblijnych (13-17.02).

•	Kazania	 pasyjne	 podczas	 Gorzkich	 Żali	 głosi	 Ksiądz	
Proboszcz.

•	Małżeństwa	 zainteresowane	 Ruchem	 Domowego		
Kościoła miały spotkanie w domu parafialnym (23.02).

Brak możliwości wyświetlania danych
zmarłych i ochrzczonych parafian

Z ostatnich tygodni
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ŻYCIE KOŚCIOŁA

Żegnając	Papieża	Benedykta	XVI
tekst napisany 28.02.2013, w ostatnim dniu Jego posługi

Nie chcę w tym krótkim tekście podsumowywać ponty-
fikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Chciałbym wspo-
mnieć tylko o dwóch faktach, które bezpośrednio doty-
czą także naszej poznańskiej archidiecezji i naszej parafii. 

Archidiecezja poznańska tak wiele zawdzięcza Ojcu 
Świętemu Benedyktowi. Kardynał Joseph Ratzinger jako 
prefekt Kongregacji Nauki Wiary stanął jednoznacznie 
w obronie prawdy i uczciwości w czasie wielkiego kry-
zysu zakończonego w Wielki Czwartek 2002 nominacją 
ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. To pozwoliło 
kontynuować moją posługę proboszczowską w naszej 
parafii. Jako papież – Benedykt XVI obronił naszego Pa-
sterza w maju i czerwcu 2010. 

Ojciec Święty Benedykt wydał 7 lipca 2007 dokument 
pozwalający każdemu księdzu w każdej parafii sprawo-
wanie Ofiary Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu 
rzymskiego, tzw. „trydenckiej”. Nie jest to ścisłe okre-
ślenie. Owszem, po Soborze Trydenckim zakończonym 
w 1563, tę formę liturgiczną wskazano jako wzorcową, 
ale niemal ostateczny kształt nadał jej tysiąc lat wcze-
śniej św. Grzegorz Wielki, papież Kościoła Katolickiego 
w latach 590 – 604. Nie można odcinać się od źródła, 
które przez 1 400 lat doprowadziło do świętości tak 
wielu katolików. Ojciec Święty Benedykt w swojej decy-
zji wskazywał na jedność i ciągłość tradycji liturgicznej 
Kościoła. Msza Święta sprawowana w dawnej formie 
najbardziej odpowiada pięknemu określeniu Kościoła 

jako pielgrzymującego Ludu Bożego. W niej wszyscy: 
wierni i kapłan są zwróceni ku Bogu, ku Chrystusowi 
Zmartwychwstałemu. 

Za zgodą ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
w naszym kościele w każdą niedzielę o  15:00 jest 
sprawowana Msza Święta w nadzwyczajnej formie 
rytu rzymskiego. Jesteśmy jedyną parafią w naszej ar-
chidiecezji, która korzysta z decyzji papieża Benedyk-
ta. Po kilku latach widzę same błogosławione owoce 
tej praktyki. 

Ojciec Święty Benedykt XVI pozostanie w naszej 
pamięci i modlitwie jako wielki Pasterz Kościoła! 

ks. prob. Marcin Węcławski

Podniesienie Hostii w Mszy Świętej „trydenckiej”
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Wielki Wtorek
6:30 – 21:00 całodzienna spowiedź święta

Wielki Czwartek
8:00 Jutrznia

17:00 Msza Święta z I Komunią Świętą
18:30 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

adoracja Chrystusa w Ciemnicy do 24:00
Wielki Piątek
8:00 Jutrznia

12:00 Droga Krzyżowa

15:00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej 
(w dawnym rycie)

18:30 Liturgia na cześć Męki Pańskiej
adoracja Chrystusa w Grobie do 24:00

Wielka Sobota
8:00 Jutrznia

10:00 – 16:00 święcenie potraw
Noc Zmartwychwstania

21:00 Msza Święta Wigilii Paschalnej 
i procesja rezurekcyjna

Miesięcznik poświęcony sprawom Parafii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej 
w Poznaniu. Redakcja: Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Agnieszka Misiewicz, Magdalena Młynarz, Anna Stępniak, 

ks. Marcin Węcławski (red. naczelny), Małgorzata Wołyńska. Adres redakcji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4, Biuro Parafialne, www.parafia–ma-
ryi–krolowej.poznan.pl. S.A. Nakład: 2 800. Pismo nie ma ceny. Redakcja i współpracownicy pracują społecznie. Koszty druku pokrywamy ze złożonych 
ofiar. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów. Redaktorzy pisma należą do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Katolickiej.

Wielki Tydzień w naszym kościele


