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Drodzy Parafi anie! 
Zaczynamy Adwent, okres liturgiczny, w którym akcen-
tujemy oczekiwanie na przyjście Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. Pierwsze Jego przyjście dokonało się przed 
przeszło dwoma tysiącami lat. Narodził się w Betlejem, 
w grocie skalnej z Maryi Dziewicy, Matki Bożej. Tylko 
prości pasterze, pokorni mędrcy rozpoznali Jego przyj-
ście. Drugie przyjście naszego Pana nastąpi na końcu 
czasu. Wtedy wszyscy wierzący i niewierzący poznają 
Chrystusa. Wtedy spełni się to, co zapowiada św. Paweł: 
Wobec imienia Jezus zegnie się każde kolano istot nie-
bieskich i ziemskich, i podziemnych i każdy wyzna, że 
Jezus Chrystus jest Panem (por. Flp 2,10 – 11).

Chodzi o koniec czasu, zarówno mój osobisty – o go-
dzinę mojej śmierci, jak i koniec powszechny. Chrystus 
już nie w ukryciu, nie jako bezbronne maleńkie dziec-
ko, ale jako pełen chwały Zmartwychwstały Pan i Król 
Wszechświata zstąpi powtórnie na ziemię. Data Jego 
przyjścia jest przed nami zakryta. Zarówno czas naszej 
śmierci, jak i końca świata. Jezus mówi: Bądźcie gotowi, 

gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowie-
czy przyjdzie (Łk 12,40). 

Św. Augustyn, wielki nauczyciel wiary pisze, że mię-
dzy pierwszym i drugim przyjściem Chrystusa jest trze-
cie Jego przyjście. Jest to przyjście w łasce Bożej, w 
przebaczeniu naszych grzechów i w Komunii Świętej. 
To przyjście dokonuje się teraz, w obecnym czasie. Po 
to jest Adwent i Boże Narodzenie, byśmy otworzyli na-
sze serca dla przychodzącego Pana Jezusa. Proszę Was, 
drodzy Parafi anie, byście wszyscy przystąpili w Adwen-
cie do sakramentu pokuty, by nasz Zbawiciel mógł się 
narodzić w nas przez godnie przyjętą Komunię Świętą. 

Całodzienna spowiedź święta będzie w naszym 
kościele w piątek 20 grudnia od 6:00 do 21:00. 
Niech w dobry sposób „prześladuje” nas słowo Boże 
z księgi Apokalipsy: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli 
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i 
będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20). Módlmy 
się o dobrą adwentową spowiedź świętą dla całej naszej 
parafi i. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Parafi an!

Ksiądz Proboszcz

Te dzieci naszej parafi i czekają na przyjście Pana Jezusa w Komunii Świętej. 26 października 
w czasie Mszy Świętej zostały poświęcone ich książeczki do nabożeństwa
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Czy warto mieć dzieci?
Czas Adwentu to przygotowanie się na przyjście Je-
zusa. Wraz z Maryją czekamy na Jego narodzenie 
– tak jak rodzina na narodziny jej nowego członka. 
Jak matka radośnie oczekuje rozwiązania

Doradcy rodziny
O problemach rodzin i sposobach radzenia sobie 
z nimi opowiada pani Izabela Maćkowiak

Prowadzi Pani parafialną 
poradnię rodzinną, sama 
jest Pani też żoną i mat-
ką. Co według Pani jest 
największym problemem 
współczesnych rodzin? 
Izabela Maćkowiak: Myślę, 
że największym problemem 
jest brak umiejętności pogo-
dzenia obowiązków, jakie 
niosą praca zawodowa i posia-
danie rodziny z narzuconym 
przez rzeczywistość tempem 
życia. Nie znajdujemy czasu 
na zwykłą rozmowę, wspólny 
posiłek, spacer czy modlitwę. 
Wiele spraw wymagających 
omówienia nigdy nie staje się 
tematem rozmowy, pojawiają 
się wzajemne pretensje, nara-
stają konflikty. Kłótnie między 
rodzicami wpływają negatyw-
nie na dzieci i dochodzą kolej-
ne problemy.
Czy poradnia służy tylko naszym parafianom?
Chociaż poradnia powstała z myślą o potrzebach na-
szych parafian, to zgłaszają się osoby spoza niej. 
Po czym poznać, że dzieje się coś złego w rodzinie?
Narastające konflikty, niechęć do okazywania czułości 
– to pierwsze sygnały, że jest coś nie tak. Już wtedy 
małżonkowie powinni podjąć starania o ratowanie mał-
żeństwa lub szukać pomocy.
Jak działa nasza parafialna poradnia rodzinna, 
na jaką pomoc mogą liczyć parafianie, w jaki spo-
sób można się po nią zgłosić?
W poradni pracują trzy osoby z odpowiednim przygoto-
waniem (studia podyplomowe). Nie prowadzimy jednak 
terapii rodzin, najtrafniej można nas określić „dorad-

cami rodziny”. Pełnimy dyżur w każdą środę od 19:15 
do 20:15 w domu parafialnym w salce Caritasu obok 
biura parafialnego. Można też napisać do nas na adres: 
prwilda@gmail.com

Jaką „receptę” na udane 
małżeństwo mogłaby Pani 
dać tym, którzy dopiero 
chcą wstąpić w związek 
małżeński?
Młodzi ludzie wstępując 
w związek małżeński powin-
ni być świadomi, że dzieli ich 
prawie wszystko – charakte-
ry, wzorzec domu rodzinne-
go, doświadczenia życiowe, 
praca, a łączy jedynie (i aż) 
miłość. I musi ona przetrwać 
wszystkie problemy, jakie 
niesie ze sobą życie. Moją 
radą jest dbanie o swoją mi-
łość od samego początku, 
dbanie o potrzeby żony czy 
męża. Ważne jest zwracanie 
się do siebie z szacunkiem, 
używanie słowa przepra-
szam, ale też otwartość 
na wzajemne wybaczanie. 
Warto też wyznaczyć sobie 
od samego początku priory-

tety życiowe. Nie powinno tu zabraknąć trwania w wie-
rze, bo przekonaliśmy się z mężem, że tylko zaufanie 
Bogu pomogło nam przetrwać wiele trudności.
A co poradziłaby Pani małżeństwom naszej parafii, 
jak dbać o związek?
Ideałem byłaby codziennie choć jedna rzecz zrobiona 
razem, przynajmniej raz dziennie powiedzenie współ-
małżonkowi czegoś miłego, choć jeden gest czułości, 
przeprowadzona wieczorem rozmowa rozładowująca 
napięcie, wspólna wieczorna modlitwa i randka raz 
w tygodniu. Wiem, że na pierwszy rzut oka może wy-
dawać się to trudne do zrealizowania, ale warto podjąć 
starania o osiągnięcie tego ideału. 

Odpowiedzi zebrała: Agnieszka Misiewicz

Rodzina Państwa Maćkowiaków
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Państwo Alicja i Aleksander Ferchmin przyprowadzają 
syna na katechezę dla dzieci wczesnokomunijnych w na-
szej parafii. Ale Franek nie jest ich jedynym dzieckiem. 
Właśnie oczekujemy na narodziny siódmego potomka – 
mówi pani Alicja. Nie jest to często spotykana sytuacja. 
Zakładający rodzinę nie myślą dziś o wychodzeniu poza 
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Kolęda
27 grudnia rozpoczniemy ko-
lędę. Pójdziemy z Ewangelią 
i błogosławieństwem do do-
mów parafian
Ojciec Święty Franciszek chce 
byśmy z Ewangelią wychodzili 
do tych, którzy sami do kościoła 
nie chcą przyjść. Mamy iść na „pe-
ryferie” otaczającego nas świata. 
Taką formą nowoczesnej a zara-
zem pradawnej ewangelizacji jest 
kolęda – wizyta duszpasterska 
w domach parafian. To zwyczaj 
spotykany tylko w Polsce. Kolędę 
przyjmuje ciągle wielu parafian, 
także takich, którzy systematycz-
nie nie praktykują. Chcemy, by 
kolęda była dobrym zasiewem. 

Od 16 lat w naszej parafii „obraz-
kiem kolędowym” jest książeczka 
darowana w każdym domu.  

Tytuł tegorocznej książeczki: Wie-
rzę w Syna Bożego jest zarazem ha-
słem nowego roku duszpasterskie-
go. Wstęp i dedykację napisał do niej 
ks. arcybiskup Stanisław Gądecki.    

W dni powszednie kolęda rozpo-
czyna się o 16:30, w soboty i nie-
dziele o 15:00. W wyjątkowych 
sytuacjach można prosić o zmianę 
terminu wizyty księdza. Prosi-
my o cierpliwość w oczekiwaniu 
na przybycie księdza i życzliwość. 
Cieszymy się na spotkania w do-
mach parafian. Niech zaowocują 
one wielkim dobrem. 

ks. prob. Marcin Węcławski
Wierzę w Syna Bożego

Okładka do książeczki 13-14.indd   1 2013-10-16   19:34:35

Caritas Parafialna
Przykazanie miłości bliźniego, zwłaszcza 
tego, który cierpi jest dla nas, uczniów 
Chrystusa nieustannym wezwaniem i za-

daniem. Mówi nasz Pan: Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali 
(J 13,35). To przykazanie musi w życiu nieustannie wy-
pełniać każdy chrześcijanin. U schyłku życia będziemy 
bowiem sądzeni z miłości bliźniego. Są jednak problemy, 
które przekraczają możliwości pojedynczego człowieka. 
Są zadania, które można zrealizować tylko w zespole. 
Stąd przy naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas. 
Czym się zajmujemy?

Przeprowadzamy trzy razy w roku zbiórki: zeszytów 
i przyborów szkolnych we wrześniu, żywności przed Bo-
żym Narodzeniem i Wielkanocą. Prowadzimy świetlicę 

środowiskową dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. 
Zapewniamy w niej opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji 
i korepetycje, ciepły posiłek, wspólną zabawę i wycho-
wanie w duchu chrześcijańskim. Prowadzimy punkt 
przyjmowania i wydawania używanych ubrań. Udzie-
lamy pomocy doraźnej, rozdzielamy dary żywnościowe 
przysyłane w ramach Unii Europejskiej. To ostatnie za-
danie obejmuje 200 rodzin i jest połączone z drobiazgo-
wą i uciążliwą biurokracją. 

Największym dla nas zmartwieniem jest bieda moral-
na wielu naszych podopiecznych. Bieda wypływająca 
z nadużywania alkoholu, nieprzystosowania do życia, 
bezrobocia i innych nieszczęść ludzkich.

Wszystkich prosimy o wsparcie modlitewne i mate-
rialne. Bądźmy świadkami Chrystusa, wypełnijmy Jego 
przykazanie miłości.

Elżbieta Marszałek

model 2+1 czy 2+2. Niektórzy otwarcie przyznają, że nie 
chcą mieć dzieci. Dlaczego? – Wielu ludzi nie decyduje 
się na dzieci, bo nie jest to wygodne. Dla nich dziecko 
to głównie koszty, które pociąga jego wychowanie. Tym-
czasem to nie jest najważniejsze. Na to, co potrzebne 
środki zawsze się znajdą. A dziecko dużo bardziej  po-
trzebuje miłości i obecności, czasu rodziców, rodziny. 
A tą miłość dzieci wzmacniają i oddają aż z nawiązką. 
To także wielka radość – dodaje pani Ferchmin. – Ra-
dość, którą obserwujemy na co dzień. A równocześnie 

wielka łaska. A kiedy jest już dziecko, czy decydować się 
na kolejne? – Rodzeństwo jest ważne. Ułatwia dziecku 
odnalezienie się w grupie rówieśników, przygotowuje 
na różne sytuacje. Poza tym, pozwala na wspólną zaba-
wę i naukę. To jeszcze większa miłość i łaska. Ale czy 
nie jest to zbyt trudne? Wydaje się, że siódemka dzieci 
to za dużo, zbyt ciężko... – Przecież Pan Bóg daje nam 
tyle, ile wie, że potrafimy udźwignąć.

Spisała: Anna Stępniak

→
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Z ostatnich tygodni

Caritas Parafialna
w niedzielę 15.12. od 8:00 do 16:00 organizuje 

zbiórkę żywności dla najuboższych parafian
Numer konta Caritas Parafialnej

60 1020 4027 0000 1902 0046 9650

Numer konta parafialnego
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

•	 Młodzież naszej parafii zorganizowała dekanalne 
spotkanie młodych połączone z nabożeństwem ró-
żańcowym i wspólną agapą (18.10).

•	 Rodzice dzieci przed I Komunią Świętą mieli kate-
chezę z Księdzem Proboszczem (24.10). Dzieci przy-
gotowujące się do I Komunii Świętej miały Mszę św. 
z poświęceniem książeczek do nabożeństwa (25.10). 

•	 Działające przy naszej parafii Centrum św. Michała 
Archanioła zorganizowało spotkanie: „Msza Święta 
„trydencka” Mszą przyszłości Kościoła?” (24.10).

•	 Obchodziliśmy uroczystość rocznicy poświęcenia 
naszego kościoła parafialnego. Po Mszy św. o 12:15 
wokół kościoła przeszła procesja eucharystyczna 
(27.10).

•	 Uczestniczyliśmy w nabożeństwach i procesjach 
żałobnych odprawianych na cmentarzach Poznania 
(1.11).

•	 W listopadzie modliliśmy się za zmarłych tzw. wy-
mieniankami. 

•	 Parafialne Przedszkole św. Aniołów Stróżów zorgani-
zowało pogadankę dla matek małych dzieci pt. Prak-
tyczne aspekty wychowania dziecka w wierze (5.11).    

Roraty 
adwentowa Msza Święta o Matce Bożej  

od poniedziałku do piątku o 6:05  
śpiew Godzinek od 5:45

Msza Święta roratnia dla małych dzieci 
w czwartki o 17:30

Całodzienna spowiedź święta 
piątek 20.12. od 6:15 do 21:00

Ilu nas jest?
W niedzielę 20 października w kościołach Polski 
liczono obecnych na Mszach Świętych. Oto wyniki 
z naszej parafii
W Mszach Świętych w naszym kościele uczestniczyło 
2 793 wiernych (1 676 kobiet i 1 117 mężczyzn). Nieste-
ty w tej liczbie jest aż 511 spóźnionych. Msza Święta jest 
spotkaniem z żywym Bogiem. Poza sytuacjami napraw-
dę wyjątkowymi spóźnienie jest wyrazem braku szacun-
ku wobec Zbawiciela. Do Komunii Świętej przystąpiło 
1 110 wiernych (743 kobiet i 367 mężczyzn). 

Przed rokiem te liczby wynosiły: w Mszach Świętych 
uczestniczyło 2 873 wiernych (1 512 kobiet i 862 męż-
czyzn), spóźniło się 499 osób. Do Komunii Świętej przy-
stąpiło 1 212 wiernych (831 kobiet i 381 mężczyzn).

Procentowo liczba obecnych trochę wzrosła, bo sta-
le maleje liczba mieszkańców naszej parafii (z 22,5% 
do 24,4%). W dniu 20.10. na terytorium naszej parafii 

było zameldowanych 11 426 mieszkańców. Nie są to tyl-
ko katolicy, choć ochrzczeni w Kościele Rzymskokatolic-
kim stanowią znakomitą większość. Wiemy też dobrze, 
że liczba zameldowanych nie oznacza liczby faktycznie 
mieszkających. Często parafianie wyprowadzając się za-
chowują meldunek w starym mieszkaniu. Na terenie na-
szej parafii mieszka bardzo wielu studentów. Nie są mel-
dowani. Ci z bliskiej okolicy Poznania na sobotę i nie-
dzielę wyjeżdżają do domów rodzinnych. Nie wiemy 
więc ilu faktycznie wiernych liczy nasza parafia. Nasz 
kościół ma charakter ogólnomiejski. Na Mszach Świę-
tych zwłaszcza o 17:00 w języku łacińskim i o 21:00 są 
obecni wierni spoza naszej parafii. 

Dobry wynik obecnych w naszym kościele (w stosun-
ku do innych parafii) nie może nas usypiać. Wszyscy 
powinniśmy modlić się o nawrócenie niewierzących, 
niepraktykujących, oziębłych religijnie. Wszyscy na-
szą postawą chrześcijańską mamy przyciągać innych 
do Chrystusa. 

ks. prob. Marcin Węcławski  
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