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Wielki Post to czas przygotowania do uroczystości pas-
chalnych – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystu-
sa. To przygotowanie dokonuje się przez nasze nawróce-
nie. Nawrócenie to przemiana serca, odnowa myślenia, 
odejście od grzechu i ponowne wejście na drogę jaką 
jest Chrystus. Jest nowym przylgnięciem serca do Jezu-
sa, Syna Bożego. 

Ale obok nawrócenia osobistego potrzebne jest 
i inne nawrócenie. Ojciec Święty Franciszek w swoim 
dokumencie Evangelii gaudium (Radość Ewangelii) 
skierowanym do całego Kościoła mówi o nawróceniu 
duszpasterskim – ma ono dokonać się także we wspól-
notach parafialnych. Wezwaniu do duszpasterskiego na-
wrócenia jest także poświęcony wielkopostny list nasze-
go pasterza księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 

Duszpasterskie nawrócenie to otwarcie się na nowe 
tchnienia Ducha Świętego, to misyjne wyjście z głosze-
niem Ewangelii poza mury kościoła. 

Bez wątpienia taką nową formą ewangelizacji jest 

zaproszenie i zaangażowanie świeckich w katechizację 
dorosłych. W dzisiejszych bardzo trudnych duchowo 
czasach jeszcze ważniejszym zadaniem od katechizacji 
dzieci i młodzieży wydaje się właśnie katechizacja do-
rosłych. 

Do duszpasterskiego nawrócenia jesteśmy wszy-
scy wezwani. Miarą tego nawrócenia jest pragnienie 
zdobycia dla Chrystusa tych, którzy żyją obok nas. 
Ksiądz Arcybiskup w swoim liście udziela takiej rady: 
Istnieje pewna forma przepowiadania, dostępna nam 
wszystkim. Jest nią codzienne przekazywanie Ewange-
lii „od osoby do osoby”. Chodzi o niesienie Ewangelii 
osobom – tak najbliższym, jak i nieznanym – z który-
mi każdy z nas ma do czynienia. Czasem wyraża się 
to przez osobiste świadectwo, rozmowę, gest, w formie 
jaką Duch Święty podsuwa nam w konkretnych oko-
licznościach. Do takiej gorliwości misyjnej wszystkich 
Parafian bardzo zachęcam! 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zwłaszcza cho-
rych i osamotnionych.

Ksiądz Proboszcz

14 grudnia w katedrze poznańskiej ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił błogosławień-
stwa 13 nowym świeckim katechistom naszej parafii i odnowił misję pięciu wcześniej ustanowio-

nym. Na fotografii nasi katechiści z Księdzem Proboszczem i Księdzem Arcybiskupem
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Drodzy Parafianie!
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NaSI PaSterze

Rozmowa z ks. Damianem Bry-
lem, biskupem pomocniczym na-
szej archidiecezji, najmłodszym 
z polskich biskupów.

Ekscelencjo, gościmy Księdza 
Biskupa w naszej świątyni. Czy 
zna Ksiądz Biskup naszą parafię? 
Co mówi się o nas „na mieście”?
Ks. biskup Damian Bryl: Co mówi 
się „na mieście” tego nie wiem. Na-
tomiast odwiedzałem Księdza Pro-
boszcza, z którym razem próbowa-
liśmy zastanawiać się nad ważnymi 
sprawami duszpasterskimi.

Jak zmienił się plan dnia Księdza 
Biskupa od dnia  święceń bisku-
pich? 
Rano nie zostaję w Seminarium 
(gdzie dotąd pracowałem i gdzie 
nadal mieszkam), tylko idę do ku-
rii biskupiej. Popołudniami czasami 

spotykam się z niektórymi osobami 
w seminarium a czasem wieczorem 
wyjeżdżam gdzieś do parafii…i tyle.

Jak Ksiądz Biskup, będąc naj-
młodszym z polskich biskupów, 
czuje się podczas spotkań plenar-
nych Konferencji Episkopatu? 
Wielu biskupów znałem już wcze-
śniej, w związku z tym też przyjęto 
mnie bardzo życzliwie, z otwarto-
ścią, za co jestem bardzo wdzięczny.

Czy przy okazji wizyty „ad limi-
na apostolorum” znalazł Ksiądz 
Biskup w Rzymie wyjątkowe 
miejsca?
W Rzymie szczególnym miejscem 
jest sama Bazylika Świętego Piotra. 
Urzeka mnie swoją wielkością, pięk-
nem, wielością ważnych miejsc. Dla 
nas , Polaków, ważny jest grób Jana 
Pawła II. Dla mnie w Bazylice waż-
na jest też Konfesja nad grobem św. 
Piotra, gdzie z księżmi biskupami 

odnowiliśmy naszą wiarę.
Jak brzmiałaby odpowiedź Księ-
dza Biskupa, gdyby zapytano 
o jeden powód kanonizacji Jana 
Pawła II?
To, że był to człowiek głębokiego 
życia duchowego, sądzę, nikt z nas 
nie ma wątpliwości. Dla mnie fun-
damentem świętości Jana Pawła II, 
oprócz jego bez wątpienia wielkich 
dzieł, pielgrzymek, ważnych do-
kumentów, ważnych spotkań, jego 
wpływu na życie społeczno-poli-
tyczne i religijne świata – jest jego 
relacja z Panem Bogiem; otwartość 
na Boże działanie; życie modlitwy.

Czy miał Ksiądz Biskup okazję 
poznać Jana Pawła II osobiście?
Nie miałem okazji. Spotkałem go 
przez, myślę, bardzo solidną lekturę 
i studium jego nauczania.

Jak więc stosować w prakty-
ce „wyobraźnię miłosierdzia”, 

którą wyznaczył 
nam jako zada-
nie Jan Paweł II, 
a do której teraz 
nawołuje Ojciec 
Święty Franci-
szek?
Myślę, że przez 
trzy wątki: pierw-
szy to troszczyć 
się, by nie być obo-
jętnym na ludzi, 
których Pan Bóg 
stawia obok nas – 
nie tylko tych naj-
bliższych, ale też 
tych spotkanych 
na ulicy. Drugi wą-
tek to roztropność, 
spokojny namysł, 
wsłuchanie się 
w potrzeby czło-
wieka, by mądrze 
mu pomóc. Trzeci 
wątek to konkret-
ne zaangażowanie Biskupi poznańscy (Grzegorz Balcerek, Stanisław Gądecki, Zdzisław Fortuniak, 

Damian Bryl) z Ojcem Świętym Franciszkiem

Nie jestem sam!
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MŁODZIEŻ

w tę pomoc. W „wyobraźni miłosier-
dzia” nie chodzi jednak o pojedyn-
cze czyny, ale o styl naszego życia.

Czy także w relacji osobowej 
wobec rozmówcy Ojciec Święty 
Franciszek jest podobny do Jana 
Pawła II?
To bardzo subiektywne odczucia. 
Każdy odbiera inaczej. To, co mnie 
tak bardzo urzeka w postawie Fran-
ciszka to wielka prostota, ale także 
jego życie modlitwy. Mogłem tego 
doświadczyć w Watykanie, spoty-
kając Ojca Świętego na modlitwie 
w kaplicy w Domu św. Marty. To jest 
też bez wątpienia człowiek bardzo 
oddany Panu Bogu. Odwaga, która 
w nim jest, źródło ma w Panu Bogu.

Udziela Ksiądz Biskup w naszej 
parafii sakramentu bierzmowa-
nia. Czy biskup odczuwa wiarę 
bierzmowanych? Czy można ją 
dostrzec w ich oczach?
Oczywiście, bierzmując, przeżywam 
sakrament jako doświadczenie wia-
ry. Jaki jest poziom wiary bierz-
mowanych – to jest ich tajemnica. 
Natomiast w bardzo wielu oczach 
widzę autentyczność; to, że chcą 
przyjąć sakrament; że to mocno 
przeżywają. I to jest umocnienie dla 
mnie, że Pan Jezus ich prowadzi; 
że dokonuje się bardzo ważne spo-
tkanie; że nie jestem w nim sam.

Podczas bierzmowania młodzież 
miała okazję posłuchać homilii 
Księdza Biskupa. Prosimy o sło-
wo dla pozostałych Parafian.
Chciałbym życzyć całej wspólnocie 
parafialnej, aby stawała się coraz 
bardziej wspólnotą ludzi, którzy 
kochają Pana Jezusa; dla których Je-
zus jest jedynym Panem, ale jest też 
miłością ich życia. Aby to otwarcie 
na Pana Jezusa owocowało szacun-
kiem wobec siebie i wzajemną mi-
łością.

Rozmawiała: Katarzyna Deskur

Bierzmowanie 20.03.2014

Sakrament przyjęło 10 naszych ministrantów

Ksiądz biskup Damian po bierzmowaniu z dziewczynami ...

... i z chłopakami
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Wielki Czwartek
jest dniem, w którym liturgia 
Mszy Wieczerzy Pańskiej po-
zwala nam jeszcze bardziej 
niż każda inna Msza Święta 
przeżyć tajemnice Wieczerni-
ka. Po homilii kapłan na wzór 
Chrystusa umywa symbolicz-
nie nogi 12 mężczyznom. Są 
oni przedstawicielami całej 
wspólnoty parafialnej. Ten 
gest pokazuje, że kapłaństwo 
zrodzone w Wieczerniku ma 
być kapłaństwem służebnym. 
Chrystus w czasie Ostatniej 
Wieczerzy darował nam sie-
bie pod postaciami Chleba 
i Wina.

(xmw)

LItUrGIa

Wszystkich zapraszamy!
Źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego jest święta liturgia. Sercem liturgii Kościoła jest Triduum 
Paschalne: trzy święte dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana. Do tej największej uroczystości przygotowuje nas Wielki Post. Weźmy udział w tych wielkich 
dniach. W liturgii możemy spotkać naszego Zbawiciela. To sam Chrystus chce nas poprowadzić ku 
Zmartwychwstaniu. Oto krótki komentarz do liturgii Triduum Paschalnego:

(red.)

Wielki Piątek
jest dniem, którego litur-
gia jednoczy nas przy Krzy-
żu Chrystusa. Jej punktem 
kulminacyjnym jest wywyż-
szenie i adoracja Krzyża. 
Modlitwa księdza leżącego 
na posadzce kościoła, czyta-
nie męki Pańskiej z Ewangelii 
św. Jana, naocznego świadka 
ukrzyżowania Pana Jezusa 
i wielka modlitwa powszech-
na są przygotowaniem do tej 
adoracji. Polskim zwyczajem 
jest urządzanie Grobu Boże-
go i procesja z Najświętszym 
Sakramentem zwana Pogrze-
bem Chrystusa.  

(xmw)
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TRIDUUM PASCHALNE

Wigilia Paschalna
Największą uroczystością Kościo-
ła jest liturgia Wigilii Paschalnej, 
przeżywana w noc Zmartwych-
wstania. Jest to modlitewne czu-
wanie wierzących, którzy razem 
z Chrystusem chcą przeżyć Pas-
chę – przejście ze śmierci grze-
chu do życia i wolności łaski. 
Od poświęconego ognia zapalo-
ny paschał wniesiony do ciem-
nego kościoła staje się źródłem 
światła dla naszych świec. To 
Chrystus, który obdarowuje nas 
światłem wiary. Trzy czytania 
biblijne ze Starego Testamentu, 
fragment listu św. Pawła do Rzy-
mian i Ewangelia o Zmartwych-
wstaniu ukazują nam moc Boga 
w dziejach zbawienia. Poświęce-
nie wody chrzcielnej i odnowie-
nie przyrzeczeń chrztu świętego 
zostaje zwieńczone Ofiarą Eucha-
rystyczną i przyjęciem w Komu-
nii Świętej Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Polskim zwyczajem, 
zwieńczeniem tej liturgii, jest 
radosna procesja rezurekcyjna. 
Żywego Chrystusa w Hostii nie-
siemy ulicami naszej parafii, by 
radość Zmartwychwstania prze-
nikała nasze życie.

(xmw)

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

14:00 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

Wielki Tydzień w naszym kościele
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NaSza ParaFIa

O odpowiedź na to pytanie popro-
siłam rodziców dzieci z parafialnego 
Przedszkola św. Aniołów Stróżów. 
To oni i ich zaufanie są najlepszą re-
komendacją. 

• Przedszkole nastawione jest na 
przekazywanie wartości, ucze-
nie odpowiedzialności, szacun-
ku do siebie, innych ludzi i Pana 
Boga. 

• Wspiera rozwój indywidualnych 
zdolności dziecka, rozwija jego 
inteligencję emocjonalną. Posłali-
śmy tu wszystkie nasze dzieci – 
czworo.

• Polecam nasze przedszkole, bo 
tutaj troskliwie i fachowo prowa-
dzi się nasze dzieci w ich rozwoju 
osobistym, a rodzice mogą liczyć 
na cenne wskazówki wychowaw-
ców, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie w tym zakresie.

• Dzieci mogą tu wzrastać w atmos-
ferze autentycznej wiary i modli-
twy. Zwraca się dzieciom uwagę 
na przestrzeganie ustalonych re-
guł, zasad, kulturę osobistą, sza-

cunek wobec osób starszych.
• Przedszkole dba też o rozwój du-

chowy rodziców oraz przekazy-
wanie wiedzy dotyczącej spraw 
wychowawczych, proponuje ofer-
tę ciekawej lektury czy też możli-
wość indywidualnej porady peda-
gogicznej.

• W przedszkolu spotkałam się 
z bardzo profesjonalnym i peł-
nym zaangażowania podejściem 
do dzieci.

Realizujemy podstawę programo-

wą wychowania przedszkolnego. 
Prowadzimy zerówkę dla pięciolat-
ków. Realizujemy wiele ciekawych 
ofert edukacyjnych i formacyj-
nych dla rodziców i dzieci. Zapisy 
do przedszkola na nowy rok szkolny 
odbywać się będą przez cały miesiąc 
marzec. Więcej informacji na naszej 
stronie internetowej. 

Zapraszamy! Warto zapisać dzie- 
cko do naszego przedszkola!

Opinie rodziców zebrała:
Beata Nadolna

Dzieci naszego przedszkola w czasie bożonarodzeniowych jasełek
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Dlaczego warto zapisać 
dziecko do naszego 
przedszkola?

Od Środy Popielcowej do I niedzieli 
Wielkiego Postu przeżywaliśmy pa-
rafialne rekolekcje trzeźwościowe. 
Prowadził je doświadczony i gorliwy 
kapłan ks. Leszek Woźnica z Świętej 
Góry Gostyńskiej. Jak wielkim nie-
szczęściem dla człowieka są uzależ-
nienia! Bóg stworzył nas wolnymi, 
zły duch przez grzech i chorobę 
czyni nas niewolnikami grzechu. 
W dzisiejszym świecie pełnym na-
pięcia, osamotnienia i słabości woli 
obok alkoholizmu pojawiają się 
nowe uzależnienia od narkotyków, 

komputera, hazardu, seksu, robienia 
nadmiernych i niepotrzebnych zaku-
pów, oglądania telewizji. Cierpią nie 
tylko uzależnieni, ale także ich ro-
dziny. To jest choroba, która niszczy 
więzi międzyludzkie, wprowadza 
w nieustanne poczucie zagrożenia 
i lęku. Prowadzi bliskich osób uza-
leżnionych do smutku i rozpaczy. 

Owocem rekolekcji trzeźwościo-
wych jest powstanie grupy wsparcia 
dla żon, mężów, rodziców i dzie-
ci uzależnionych tzw. „Ala – non” 
i „Ala – tin”. Spotkania odbywają 
się w czwartki o 18:00 w świetli-
cy domu parafialnego. Wbrew nie-

szczęściu jakie może i ciebie dotyka 
przyjmij tę pomoc. Nie zostawiaj 
problemu uzależnień w swojej ro-
dzinie własnemu biegowi. Bez tej 
pomocy będzie coraz gorzej. Zapra-
szamy! 

Przypomnijmy, że przy naszej 
parafii od wielu lat działa już grupa 
anonimowych alkoholików i anoni-
mowych seksoholików. 

Módlmy się wszyscy o trzeźwość 
i wolność od uzależnień. Zdobądź-
my się zwłaszcza w Wielkim Poście 
na dobrowolną abstynencję od alko-
holu.

ks. Marcin Węcławski

Przeciw nieszczęściu
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni
•  Młodzież roznosiła opłatki do domów parafian (30.11).
•  Studenci wzięli udział w rekolekcjach adwentowych, które 

prowadził ks. wik. Adam Pawłowski (1 – 4.12).
•  W Adwencie uczestniczyliśmy we Mszach św. roratnich 

od poniedziałku do piątku o 6:05, o 5:45 Godzinki o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP (2 – 23.12).

•  Parafialne Przedszkole św. Aniołów Stróżów zorganizo-
wało pogadanki dla matek małych dzieci pt. Zabawa i za-
bawki. Jak mądrze obdarowywać dzieci (10.12), Modlitwa 
z dzieckiem i za dziecko jako element wychowania do doj-
rzałości (14.01), Rola domu i przedszkola w kształtowaniu 
postaw społecznych dzieci (25.02).

•  Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę żyw-
ności i innych darów. Obdarowano 170 rodzin (15.12).

•  Całodzienna adwentowa spowiedź święta odbyła się 
w ostatni piątek Adwentu (20.12).

•  Dzieci, które ukończyły 1. rok życia otrzymały specjalne 
błogosławieństwo po Mszy św. o 11:00 (22.12 i 2.03).

•  Młodzież odwiedziła chorych z opłatkiem, życzeniami 
i upominkiem (23.12).

•  Księża odwiedzili domy parafian z błogosławieństwem. Ko-
lędą objęliśmy całą parafię (27.12 – 30.01).

•  Podczas Mszy św. o 12:15 ksiądz biskup Grzegorz Balcerek 
poświęcił nowy ołtarz boczny w naszym kościele (1.01).

•  Obchodziliśmy niedzielę jubileuszy małżeńskich (19.01).
•  Caritas parafialna zorganizowała półkolonie dla dzieci ze 

szkół podstawowych (3 – 14.02).
•  W Światowy Dzień Chorego podczas Mszy św. o 12:00 

udzielono sakramentu namaszczenia (11.02).
•  Działające przy naszej parafii Centrum św. Michała Archa-

nioła zorganizowało studium Akademia Tradycja i Przy-
szłość (15.02 – 14.06).

•  Od Środy Popielcowej do 1. niedzieli Wielkiego Postu reko-
lekcje trzeźwościowe głosił ks. Leszek Woźnica ze zgroma-
dzenia księży filipinów z Świętej Góry (5 – 9.03).

•  Rekolekcje dla młodzieży gimnazjów nr 40 i 42 prowadził 
zespół ewangelizacyjny „Miłujcie się”. Rekolekcje dla dzie-
ci szkoły podstawowej nr 42 s. Bożena Cześniejewska, sza-
ra urszulanka (10 – 14.03).

•  Kazania pasyjne o Męce Pana Jezusa w życiu bł. Jana Pawła 
II głosi podczas Gorzkich Żali  Ksiądz Proboszcz.
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ŻYCIE PARAFII

Obraz św. Jana Pawła II
W pierwszy dzień roku Pańskiego 2014 w cza-
sie Mszy Świętej o 12:15 ks. biskup Grzegorz 
Balcerek przy licznym udziale parafian po-
święcił nowy boczny ołtarz naszego kościoła. 
Obok ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, 
która zyskała lepszą oprawę, w ołtarzu został 
umieszczony portret już wkrótce świętego 
Jana Pawła II i nad herbem papieskim kaseta 
z relikwiami – fragmentem sutanny bł. Papie-
ża. Po uroczystościach kanonizacyjnych zo-
staną jeszcze pod tymi wizerunkami przybite 
mosiężne tabliczki objaśniające ołtarz. 

Pragnę z całego serca podziękować wszyst-
kim, którzy złożyli ofiary na to dzieło w czasie 
składek w drugie niedziele miesiąca, wpłacając 
na konto i w biurze parafialnym. Dziękuję po-
mysłodawcy i artyście malarzowi Tomaszowi 
Bukowskiemu. Dziękuję architektowi Micha-
łowi Ankiersztajnowi. Dziękuję Grażynie Gro-
belnej, która ofiarowała relikwie papieskie.

Licznie modlący się przed tym ołtarzem są 
świadectwem tego, że dzieło to podoba się pa-
rafianom. W 1983 roku na pobliskich Łęgach 
Dębińskich Ojciec Święty sprawował jedyną 
papieską Mszę Świętą na terenie Wielkopol-
ski!  Mamy prawo do szczególnej opieki Maryi 
i bł. Jana Pawła II nad naszą parafią. 

Wielu parafian pyta, czy po prawej stronie 
kościoła powstanie analogiczny ołtarz boczny, 
tak by zachować symetrię kościoła. Tak, są ta-
kie plany. Będą w nim wizerunki św. Archa-
nioła Gabriela, św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i św. Jana Vianneya. Inwestycję tę podejmie-
my po zakończeniu remontu zakrystii, jesie-
nią tego roku. Niech pięknieje nasza wildecka 
świątynia! 

ks. prob. Marcin Węcławski
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Nowy boczny ołtarz naszego kościoła

Ks. biskup Grzegorz Balcerek poświęcił ołtarz 1 stycznia 2014
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Poradnia Rodzinna
dla małżeństw i rodzin w trudnej sytuacji duchowej

przyjmuje w każdą środę od 19:15 do 20:15
na parterze domu parafialnego

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 
Prosimy o wsparcie! 


