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Drodzy Parafianie!
Trzy następujące po sobie uroczystości pozwalają nam 
dzięki liturgii przeżyć tajemnicę Kościoła Chrystusowe-
go, do którego mamy łaskę należeć od chrztu świętego. 
W ostatnią niedzielę października obchodzimy uroczy-
stość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialne-
go – Kościoła pielgrzymującego, zmagającego się ze złem 
w duchowej walce. 1 listopada uroczystość Wszystkich 
Świętych – Kościoła chwalebnego w niebie, triumfu-
jącego przez miłość i zwycięstwo Zmartwychwstałego 
Chrystusa. 2 listopada Dzień Zaduszny – wspomnienie 
Kościoła cierpiącego w czyśćcu, czekającego na pełnię 
odkupienia, wejście do nieba. 

Pierwsza z tych uroczystości jest najbardziej „naszą” 
uroczystością. To my teraz tworzymy na ziemi Kościół, 
jak uczy św. Paweł jesteśmy żywymi kamieniami w bu-
dowli Chrystusa. Nie jesteśmy sami. Jest z nami Chry-
stus – Głowa i Założyciel Kościoła, jest Maryja, Matka 

Boża i nasza Matka, są święci.
To także okazja, by dziękować Bogu i ludziom za 

dar świątyni, za nasz wildecki kościół noszący wezwa-
nie Maryi Królowej. Przed 20 laty podjęliśmy prace 
remontowe wnętrza kościoła. Umieściliśmy wtedy bel-
kę i krzyż nad ołtarzem a w ich tle witraże. Udało się 
zmienić prezbiterium kościoła, wstawiając boazerie na 
ścianach i zmieniając ołtarz. Przed rokiem zbudowany 
został ołtarz z relikwiami św. Jana Pawła II. Teraz po-
dejmujemy kolejny krok – budowę drugiego bocznego 
ołtarza. Będą w nim wizerunki Archanioła Gabriela, św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Vianneya.  

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, któ-
rzy ofiarami pozwalają na przeprowadzenie tych inwe-
stycji. To wszystko dla chwały Bożej i dla nas. Niech 
piękno naszego kościoła podnosi nas nieustannie ku 
Panu Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi!

Pozdrawiam wszystkich Parafian, zwłaszcza chorych.
 Ksiądz Proboszcz

Na fotografii wnętrze naszego kościoła z komputerową wizualizacją prawego bocznego ołtarza 
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POWOŁANIE

Wybrałem większą Miłość
Nasz parafianin Mikołaj Wyczałek złożył 30 sierp-
nia śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zakonnym 
Księży Salezjanów.

Przed sześcioma laty opuściłeś dom rodzinny, Wil-
dę i – jako nową rodzinę – wybrałeś Zgromadzenie 
Salezjańskie. Czy w życiu zakonnym coś Ciebie za-
skoczyło?
Mikołaj Wyczałek: Gdy wybierałem się do salezjanów 
miałem dwie myśli: pierwsza, że tam zajmują się mło-
dzieżą. I tak jest. Druga, że we wspólnocie można zdzia-
łać więcej. I tak też jest. Nie czuję większego zaskoczenia. 

Jak w tym zgromadzeniu przebiega przygotowanie 
kandydatów do kapłaństwa?
Wszystko rozpoczyna pół roku Prenowicjatu. Kandydaci 
spotykają się raz w miesiącu na weekendowym zjeździe. 
Okres ten kończy się dwumiesięcznym, stacjonarnym po-
bytem w naszym domu zakonnym. Po nim zaczyna się 
przedszkole życia zakonnego, jak nazywam Nowicjat. 
Przez rok młody zakonnik poznaje podstawowe zasady 
obowiązujące w zakonie, bliżej poznaje charyzmat – czy-
li szczególne miejsce w Kościele. Dla salezjanów to praca 
z młodzieżą, szczególnie ubogą. Najważniejsze jest jed-
nak zbliżenie się do Boga. Dużo czasu poświęcamy mo-
dlitwie, ciszy i wstępnemu poznaniu teologii. Nowicjat 
jest o tyle trudny, że trzeba zerwać z wieloma przywią-
zaniami do świata (nie można słuchać muzyki, używać 
telefonu, komputera…). To zmienia podejście do wielu 
rzeczy. Potem przez dwa lata trwa Postnowicjat – czyli 
studia teologiczne poświęcone filozofii. W czasie letnim 
każdy z nas przeżywa okres tzw. Asystencji, gdy można 
sprawdzić się w praktyce, przyjrzeć się z bliska pracy sa-
lezjanów i życiu we wspólnocie. Później kandydaci do ka-
płaństwa rozpoczynają cztery lata studiów teologicznych. 
I tak, po sześciu latach od złożenia pierwszej profesji za-
konnej, można złożyć śluby wieczyste.

Ślub wieczysty – mówią, że to takie nienowocze-
sne decydować raz na całe życie. Jak pogodzić ślu-
by wieczyste z rytmem  życia XXI  wieku, gdzie 
wszystko zmienia się w zawrotnym tempie? 
Myślę, że to zwariowane tempo życia nie jest natural-
ne i w głębi serca nie chcemy tak żyć. Dla mnie śluby 
wieczyste to tylko (albo aż) sprecyzowanie, że wszyst-
ko co robię, robię z miłości do Boga, najlepszego Ojca. 
Jemu poświęcam życie, zdolności, czas, pragnienia. To 
tak samo „nienowoczesne” jak małżeństwo. Wybrałem 
po prostu większą Miłość!

Ślub posłuszeństwa wobec przełożonego to dobra 
rzecz: zdejmuje z Ciebie odpowiedzialność za trud-
ne decyzje i wybory...
W naszym zgromadzeniu przełożony rozmawia o pla-
nach wobec mnie, a czasem pozostawia podjęcie decyzji 
współbratu. Jedno jest pewne: przez wieki historii Ko-
ścioła widać, że Pan błogosławi posłusznym.
 
Gdybyś jednak był przekonany, że wiesz lepiej niż 
przełożony; że to właśnie Ty masz rację?
W życiu św. Siostry Faustyny było tak, że Jezus dawał 
jej jakieś polecenia. Gdy przełożona odmawiała ich speł-
nienia Jezus kazał Faustynie być posłuszną przełożonej, 
nie Jemu! Posłuszeństwo zawsze popłaca. Zauważyłem 
to już w moim krótkim życiu zakonnym. Mam nadzieję, 
z Bożą pomocą, tak żyć. 

Rozmawiała: Katarzyna Deskur

Kleryk Mikołaj w czasie składania ślubów wieczystych 
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NASZA WIARA

Nie dla Halloween
Od kilku lat wraz z końcem października nastaje czas, 
kiedy jesteśmy zachęcani do zakupu wydrążonych dyń, 
przebrań kościotrupów, świecących rogów – te wszyst-
kie atrybuty mają nam służyć do obchodzenia wigilii 
„Święta Zmarłych”, potocznie zwanego Halloween. Już 
z samej nazwy możemy wywnioskować, że owa zaba-
wa, czy świętowanie proponowane przez kampanie 
marketingowe nie jest przeznaczona dla nas – chrześci-
jan. Pierwszego dnia listopada obchodzimy uroczystość 
Wszystkich Świętych, oddając cześć tym, którzy weszli 
już do chwały nieba oraz szczególnie uświadamiamy so-
bie obcowanie świętych, które wyznajemy zawsze, gdy 
mówimy Credo. Dlaczego więc w noc poprzedzającą 
tak piękne święto widzimy na ulicach ludzi poprzebie-
ranych za złe duchy?

Halloween swoimi korzeniami sięga pogańskiej kultu-
ry Celtów. Zgodnie z ich zwyczajem 1 listopada kończyło 
się panowanie boga słońca, a zaczynało panowanie boga 
śmierci. Maski czarownic i ogień miały pomóc ludziom 
w wypędzeniu złych duchów i prowadzeniu dobrych 
dusz do królestwa zmarłych. Następnie składali oni bogu 
śmierci plony ziemi, zwierzęta, a nawet ludzi, tańcząc 
wokół ułożonego stosu. Dziś mamy do czynienia z prze-
bieraniem dzieci za demony i wiedźmy, a słowa cukierek 
albo psikus to symbol wcześniejszego przekupywania 
złych duchów – często nieświadomie sami wchodzimy 
w świat niebezpiecznej, szatańskiej rzeczywistości, która 
niestety istnieje. Ponadto używanie, nawet podczas zaba-
wy, symboliki związanej z okultyzmem oraz magią otwie-
ra nas i oswaja z nimi – potwierdza to wielu egzorcystów. 
Podtrzymywanie tradycji pogańskich plemion to czyste 
bałwochwalstwo – przed którym tak często ostatnio 
przestrzega nas papież Franciszek. Tak więc nie da się 
połączyć katolicyzmu i obchodzenia Halloween. Wielu 
jednak takie argumenty nie przekonywały, dzieci i mło-
dzież chciała się po prostu bawić, często nieświadoma 
zagrożeń. Co robić – bić na alarm i straszyć, przekonując 
tylko przekonanych? Nie, wyjść z alternatywą!

Akcja HolyWins – Święty Zwycięża, ma na celu pro-
mocję i zainteresowanie się swoimi patronami i kultem 
świętych. Jest atrakcyjną i zgodną z chrześcijańską wizją 
świata formą świętowania wigilii dnia Wszystkich Świę-
tych. W zeszłym roku facebook’owe zdjęcia profilowe 
duża część osób zamieniała na ikony lub zdjęcia swoich 
świętych imienników, dodając ich krótki życiorys. Ak-
cja była zauważalna w internecie, oponenci próbowali 
zachęcić internautów do zmiany profilówki na dynię, 
lecz odzew nie był zbyt spektakularny – święci zwycię-
żyli! Kolejna propozycja, ściślej związana z odpowiedzią 

na pogańskie Halloween to Korowód Świętych. W rado-
snym marszu uczestniczą osoby przebrane za świętych, 
które grając, śpiewając, tańcząc cieszą się i pokazują pięk-
no nieba. Każdy z nich może mieć swój atrybut – dla św. 
Pawła będzie to miecz, symbolizujący jego zapał głoszenia 
Ewangelii, natomiast dla św. Cecylii, patronki muzyków 
– instrument. Nie wolno oczywiście zapomnieć o aureoli 
oraz najważniejszym atrybucie świętego, czyli uśmiechu 
i radości. Same przygotowania to także doskonała okazja 
dla rodziców i dzieci do poznania ich świętych, którzy 
nie są wyimaginowanymi postaciami, lecz osobami, które 
żyły tak samo jak my, miały podobne problemy i rozterki, 
a wielu z nich to święci grzesznicy. Może Korowód Świę-
tych będzie impulsem do częstszego ich przyzywania i in-
spirowania się nimi? 

Na koniec piękna scena z Orszaku Trzech Króli – oj-
ciec niesie na ramionach 5-letniego synka z koroną na gło-
wie. Wśród inscenizacji przy fontannie na Placu Wolności 
stoi osoba ubrana na czarno, symbolizująca szatana pró-
bującego odwieść Królów od złożenia hołdu Chrystusowi. 
Młody chłopak zauważa przebraną postać i krzyczy bar-
dzo głośno: Idź sobie stąd diable, to nie jest twoje święto! 
Wieczorem, ostatniego dnia października będziemy mo-
gli wziąć udział w Korowodzie Świętych na ulicach naszej 
parafii. Pokażmy, że tego dnia na Wildzie królują święci, 
nie demony.

Marcin Michalak
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Sługa Boży ks. Aleksander Woźny
W niedzielę 28 września w naszym kościele kazania 
były poświęcone Słudze Bożemu ks. Aleksandrowi 
Woźnemu.

Miałem wielką łaskę, z której po śmierci, na sądzie roz-
liczy mnie Pan Bóg. Proboszczem mojej rodzinnej po-
znańskiej parafii św. Jana Kantego był ks. Aleksander 
Woźny. 25 stycznia br. pasterz naszej archidiecezji ks. 
arcybiskup Stanisław Gądecki rozpoczął za zgodą Stolicy 
Świętej jego proces beatyfikacyjny. Już wielu świadków 
złożyło zeznania przed specjalną komisją. Wszyscy są 
przekonani o świętości tego niezwykłego księdza.

Ks. Aleksander Woźny urodził się w 1910 roku w pod-
poznańskim Uzarzewie. Po ukończeniu znamienitego 
gimnazjum św. Marii Magdaleny wstąpił w 1928 roku 
do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W czerw-
cu 1933 roku przyjął święcenia kapłańskie i został 
skierowany na wikariaty: przy kościele św. Stanisława 
Kostki na Winiarach, przy katedrze poznańskiej i wresz-
cie do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku. 
Spotykałem ludzi, którzy zetknęli się z ks. Woźnym 
jako wikariuszem. Wszyscy byli pod wrażeniem jego do-
broci, pobożności i otwartości na drugiego człowieka. 
Na początku II wojny światowej ks. Aleksander Woźny 
został wraz z setkami kapłanów polskich aresztowany 
przez Niemców i osadzony w obozach koncentracyj-
nych Buchenwald i Dachau. W obozie doznał strasznych 
cierpień i upokorzeń, mimo to odznaczał się pogodą 
ducha i dobrocią. Dzielił się głodowymi racjami chleba 
z bardziej potrzebującymi. 

Po zakończeniu II wojny światowej, w lipcu 1945 
roku wrócił do Poznania i otrzymał nominację probosz-
cza tworzącej się parafii św. Jana Kantego w Poznaniu 
na Grunwaldzie. Był pasterzem tej parafii przez 38 lat 
do śmierci, która przyszła 21 sierpnia 1983 roku. Prawie 
roczną przerwą w tej posłudze był pobyt w więzieniu 
w czasach stalinowskich. Powodem bezprawnego aresz-
towania ks. Woźnego była jego gorliwość kapłańska 
i wierność Kościołowi. 

Jako proboszcz ks. Aleksander Woźny odznaczał się 
mądrością i gorliwością duszpasterską. Nie bał się podej-
mować działań, które zrazu wydawały się mało zrozu-
miałe, z czasem okazywały się zbawienne. Na przykład 
jako jeden z pierwszych w Polsce, w latach pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku organizował kursy przedmałżeń-
skie i poradnię życia małżeńskiego. Wtedy osobiście po-
znał się z ks. Karolem Wojtyłą. Ze wspomnień dr Wandy 
Półtawskiej wynika, że przyszły papież, św. Jan Paweł II 
bardzo cenił ks. Aleksandra Woźnego.  

Odznaczał się wielką dobrocią wobec biednych 
i chorych, sam żył niezwykle skromnie, heroicznie prak-
tykując cnotę ubóstwa. Kazania głosił z wielką prostotą 
i bezpośredniością, co przed dziesiątkami lat nie było 
częstą praktyką duszpasterską. Słowa pełne mądrości, 
zakorzenione w życiu głęboko zapadały w serca para-
fian. Życie tym co głosił i rozmaite cierpienia czyniły go 
wiarygodnym świadkiem Ewangelii. Wiele z jego kazań 
i nauk rekolekcyjnych zostało po śmierci wydanych dru-
kiem. Cieszą się te rozważania niezwykłą popularno-
ścią. 

Ks. Woźny był człowiekiem rozmodlonym. Wszelkie 
jego działania duszpasterskie wypływały z modli-
twy. Codziennie odprawiał za swoich parafian i peni-
tentów Drogę Krzyżową. Był też wielkim czcicielem 
Miłosierdzia Bożego w duchu objawień danych św. 
Siostrze Faustynie. Był cenionym spowiednikiem. Wiele 
godzin poświęcał tej trudnej posłudze. Jako spowiednik 
miał od Boga szczególny dar rozpoznawania stanu du-
szy penitenta i udzielania mądrych i trafnych rad. O spo-
wiedź świętą prosiły go rzesze ludzi – parafian i peni-

Sługa Boży ks. Aleksander Woźny
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ŻYCIE DUCHOWE

tentów z całej Polski. Niektóre spowiedzi były cudami 
Miłosierdzia Bożego. Sam mi opowiadał następującą 
historię. Obudził się w nocy, około godz. 1:00, z we-
wnętrznym poleceniem Anioła Stróża, by natychmiast 
wstał, nałożył sutannę i wyszedł na ulicę. W modlitwie 
prosił o zwolnienie z tego polecenia ze względu na cho-
robę i wątłe siły. Ale posłuszny natchnieniu Bożemu wy-
szedł z domu i na rogu ul. Grochowskiej i Grunwaldzkiej 
spotkał niespodziewanie mężczyznę, który zaskoczony, 
wręcz przerażony, poprosił ks. Woźnego o natychmia-
stową spowiedź. Okazało się, że ten człowiek przed laty 
postanowił nigdy nie przystępować więcej do spowiedzi 
świętej. Przyjechał do Poznania na Targi i idąc nocą ulicą 
w obcym mieście przypomniał sobie o tym postanowie-
niu. I dodał w duchu: nigdy się nie wyspowiadam, chyba 
żebym w tej chwili spotkał księdza. Ledwo to pomyślał, 
stanął przed nim ks. Woźny. 

Nie wiadomo, która z cnót praktykowanych przez 
ks. Aleksandra Woźnego zostanie ukazana w procesie 
beatyfikacyjnym jako najbardziej znacząca. W odczuciu 
wielu, którzy go znali tą cnotą jest pokora. Pokorą zdo-
bywał nadzwyczajną pomoc od Pana Boga dla posługi 

Modlitwa o beatyfikację Sługi 
Bożego ks. Aleksandra Woźnego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni cza-
su posłałeś do nas Swojego Syna i rozproszone 
dzieci Twoje mocą Ducha Świętego gromadzisz 
w jedno, Ty, w każdym czasie wzywasz ludy 
i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka 
przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. 
Dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi gor-
liwego kapłana, księdza Aleksandra Woźnego, 
który przez duchowość dziecięctwa prowa-
dził wiernych drogą do świętości. Przez na-
śladowanie Chrystusa, zawierzenie Matce 
Najświętszej, modlitwę i ascezę ukazał żywy 
obraz miłosiernego Ojca, pochylającego się 
nad każdym człowiekiem, jako swoim umiło-
wanym dzieckiem. Udziel nam, za jego przy-
czyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą 
z nadzieją prosimy, aby Twój Sługa, kapłan 
Aleksander Woźny został zaliczony w poczet 
błogosławionych Kościoła świętego. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

kapłańskiej. Pokorą wobec ludzi zdobywał serca ludzi 
dla Boga, nawet takich, który odeszli od wiary. Oto je-
den z przykładów. Dowiedział się, że jego parafianka 
umiera na raka i że z powodu konfliktu z jakimś księ-
dzem oświadczyła, że nigdy nie przystąpi do spowiedzi 
świętej. Ks. Woźny poszedł ją odwiedzić, oświadczając, 
że nie przyszedł jej nawracać, ale tylko po bratersku od-
wiedzić. Na zakończenie rozmowy ukląkł przed chorą 
i ucałował jej rękę, mówiąc: Bardzo przepraszam Panią 
za zło, które uczynił wobec Pani mój współbrat. Po ty-
godniu owa kobieta, na kilka dni przed śmiercią, popro-
siła o spowiedź świętą ks. Woźnego. 

To wielka łaska spotkać na drodze życia świętego 
księdza, ale też zobowiązanie, bo komu więcej dano, 
od tego więcej wymagać się będzie. Módlmy się o szczę-
śliwe zakończenie procesu beatyfikacyjnego, módlmy się 
o liczne łaski, także uzdrowienia za wstawiennictwem 
Sługi Bożego ks. Aleksandra. Módlmy się, by na drodze 
naszego życia Bóg postawił świętych księży, którzy bar-
dzo nas zbliżą do Pana Boga. 

ks. prob. Marcin Węcławski

Z nauki rekolekcyjnej 
ks. Aleksandra Woźnego dla chorych 

Jak rozwijać życie w oddaniu Maryi?
Podstawą życia w oddaniu jest stały stan łaski uświęca-
jącej i unikanie świadomych grzechów powszednich. 
Do pogłębiania życia na drodze oddania niech posłużą 
następujące wskazania.

Bezgranicznie zaufać Maryi. Często Jej mówić: 
Mam do Ciebie bezgraniczne zaufanie, wiem, że Ty 
wszystko możesz uprosić.

O wszystko prosić Maryję. Dla wytworzenia trwa-
łego przeżycia wszechpośrednictwa Maryi, warto jest 
przez jakiś czas, na przykład przez kilka tygodni, mo-
dlić się tylko do Niej, choć wyrażając się ściśle, mu-
simy pamiętać, że modlimy się zawsze tylko do Pana 
Boga, a jedynie za pośrednictwem Maryi lub Świętych. 
Do Boga, do Pana Jezusa, do Świętych zwracajmy się 
podczas tych ćwiczeń, w Jej obecności, za Jej pośred-
nictwem.

Mówić do Niej jak do Matki, zupełnie bezintere-
sownie. Kierować do Niej nie tylko prośby, ale także 
pochwały, podziękowania, dzielić się z Nią wrażenia-
mi, uczuciami, dotyczącymi najdrobniejszych spraw 
codziennego życia. Zamiast myśleć samemu – myśleć 
z Maryją.
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ŻYCIE PARAFII

Problem, którego nie zauważamy
Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przy-
jaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwią-
zywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Współtwórcy grupy 
są przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną, 
dlatego też terapia wszystkich członków rodziny może 
przyczynić się do pomocy alkoholikowi i jego najbliż-
szym. Wspólnota Al-Anon nie jest związana z żadną 
religią czy ugrupowaniem politycznym lub jakąkolwiek 
instytucją. W Al-Anon nie ma składek członkowskich. 
Wspólnota Al-Anon jest samowystarczalna dzięki do-
browolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym 
motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy 
rodzinom osób uzależnionych od alkoholu. Realizuje się 

Nasi ministranci
Piękna liturgia to nie tylko dzieło samego księdza. Piękno 
liturgii zależy w dużej mierze od ministrantów. Tradycyj-
nie te funkcje pełnią chłopcy.

Przy naszej parafii mamy 67 ministrantów. Mini-
strantów młodszych – do 2. klasy gimnazjum służy 31. 
Podzieleni są na 5 grup. Ministrantów starszych jest 36. 
17 to lektorzy, którzy odbyli kurs lektorski organizowa-
ny przez seminarium duchowne i otrzymali od księdza 
biskupa błogosławieństwo do tej posługi. Kilku ministran-
tów podjęło dodatkowe szkolenie, by służyć do Mszy 
Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego tzw. 
„trydenckich”. Obok licznych zadań, których nie ma 

to poprzez praktykowanie Dwunastu Stopni oraz przez 
serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom 
alkoholików, zrozumienie i dodawanie odwagi samemu 
uzależnionemu od alkoholu. 

Obok Al-Anon działa też grupa Alateen. Alateen 
jest wspólnotą młodych ludzi, których życie aktualnie 
lub w przeszłości upływało w bliskim kontakcie z oso-
bą uzależnioną od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, 
nastolatki i młodzież, których rodzice lub inna bliska 
osoba jest uzależniona od alkoholu. W spotkaniu uczest-
niczy albo czuwa obok dorosły uczestnik Al-Anon.

Ewa Schramm

w odnowionej liturgii, musieli się nauczyć modlitw w ję-
zyku łacińskim. Pojawiają się też przy ołtarzu chłopcy, 
którzy nie mieszkają na terenie naszej parafii, mieszkali 
tu kiedyś i dojeżdżają w niektóre niedziele na Msze Świę-
te do naszego kościoła. 

Obok służenia w niedzielę i w ciągu tygodnia mini-
stranci spotykają się na cotygodniowych zbiórkach forma-
cyjnych i sportowych zajęciach. Organizujemy także dla 
nich wyjazdy wakacyjne. 

Nowym prezesem ministrantów został wybrany Ro-
bert Kamiński, radnym został Kacper Wrzesiński. Opiekę 
nad ministrantami przejął ks. wik. Adam Pawłowski. 

Już za dwa miesiące do drzwi naszych mieszkań za-
dzwonią ministranci, poprzedzając księdza przychodzą-

cego z błogosławieństwem kolędo-
wym. Będzie to okazja, by z nimi 
porozmawiać. Ministranci zbierają 
wówczas ofiary, które są przezna-
czone na ich działalność. Pewien 
procent tych ofiar jest osobistym 
wynagrodzeniem dla ministranta. 
To jedyne dla nich wynagrodzenie  
– swoją służbę ministranci spełnia-
ją bezinteresownie, nie otrzymują 
za nią zapłaty. 

Warto być ministrantem. To 
przecież służba Chrystusowi i Ko-
ściołowi. To dobra szkoła charak-
teru i także przygotowanie do róż-
nych zadań życiowych. To także 
środowisko koleżeńskie i przyjaciel-
skie. To młodzi mężczyźni, którzy 
mają ideały. 

Ksiądz ProboszczPrzyjęcie nowych ministrantów 1 grudnia ubiegłego roku 
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Spotkania grupy Al-Anon w czwartki o 18:30  
w świetlicy domu parafialnego. Zapraszamy!
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KRONIKA

Z ostatnich tygodni

•	Caritas parafialna przeprowadziła zbiórkę zeszytów 
i przyborów szkolnych, którymi obdarowano 90 naj-
uboższych dzieci z naszej parafii (25.08 – 7.09).

•	Po przerwie wakacyjnej wznowiły działalność gru-
py duszpasterskie: Klub Seniora, Grupa Duchowego 
Wzrostu, Koło Misyjne, Domowy Kościół, Duszpa-
sterstwo Młodych, Przymierze Miłosierdzia i Dusz-
pasterstwo Akademickie.

•	Do parafialnej świetlicy środowiskowej zostało zapi-
sanych 20 dzieci.

•	Rodzice dzieci i młodzieży uczestniczyli w spotka-
niach katechetycznych prowadzonych przez Danutę 
Jackowiak (8, 9, 10.09).

•	Nasi parafianie z ks. wik. Adamem uczestniczyli w  
archidiecezjalnej pielgrzymce dziękczynnej za ka-
nonizację św. Jana Pawła II do Wadowic i Łagiew-
nik (13.09).

•	W czasie nabożeństw fatimskich modliliśmy się 
o ustanie krwawych prześladowań chrześcijan i po-
kój na całym świecie (13.09 i 13.10).

•	Do I Komunii Świętej zostało zgłoszonych 91 dzieci 
(40 z klas 3., 29 z klas 2. i 1., 22 dzieci w wieku 
przedszkolnym). 

•	Została przeprowadzona dodatkowa zbiórka do pu-
szek na KUL oraz Wydział Teologiczny UAM (21.09).

•	Kazania w naszym kościele głosił ks. Wojciech Mu-
eller, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bo-
żego ks. Aleksandra Woźnego (28.09).

•	Głosząc Iskrę Miłosierdzia Bożego modliliśmy się 
na ulicach naszej parafii Koronką do Miłosierdzia 
Bożego (28.09).

•	W święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Ra-
fała odbyła się uroczysta Msza Święta, a po niej 
wspólna modlitwa pod pomnikiem św. Michała Ar-
chanioła (29.09).

•	W październiku uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
różańcowych dla dzieci i dla ogółu parafian.

•	Rozpoczął się kolejny parafialny kurs przedmałżeń-
ski (13.10).

•	Ksiądz Proboszcz wygłosił katechezę dla rodziców 
dzieci przed I Komunią Świętą (14 i 15.10).

•	Przedszkole parafialne św. Aniołów Stróżów zorga-
nizowało pogadankę pedagogiczną dla matek ma-
łych dzieci pt. Jak kształtować dojrzałość szkolną 
u dzieci w wieku przedszkolnym? (14.10).

•	W pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kali-
szu i na Jasną Górę uczestniczyło 100 parafian (18 
i 19.10).

Przedszkole  
im. Aniołów Stróżów 
parafii Maryi Królowej

zaprasza dzieci od 2,5 lat
tel. 61 833 68 71

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój...

www.przedszkole-aniol-stroz.pl
e-mail: aniol.stroz.przedszkole@gmail.com

Miesięcznik poświęcony sprawom Parafii 
Maryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: 

Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Redakcja: Kata-
rzyna Deskur (sekretarz redakcji), Marcin Michalak, Agnieszka Misiewicz, 
Magdalena Młynarz, Ewa Schramm, Anna Stępniak, ks. Marcin Węcławski 
(red. naczelny), Małgorzata Wołyńska. Adres redakcji: 61–546 Poznań, ul. 
Rynek Wildecki 4. S.A. Nakład: 2 100. Pismo nie ma ceny. Koszty druku 
pokrywamy ze złożonych ofiar.
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NASZ KOŚCIÓŁ

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 
Prosimy o wsparcie! 

Wyremontowana zakrystia 
naszego kościoła
Zakończył się remont zakrystii naszego kościoła. 

Ściany zostały na nowo wyszpachlowane i pomalo-
wane. Były na nich warstwy farb sprzed 100 lat. Przez 
firmę stolarską Dors Roberta Kubiaka zostały wykonane 
nowe meble wg projektu Mai i Jana Ankiersztajnów. 
Wymienione zostały okna. Stare witraże zostały wsta-
wione między dwie warstwy szyb energooszczędnych 
i dźwiękoszczelnych. Odnowiony został 100-letni żyran-
dol i świeczniki na ołtarze. 

Z całego serca dziękuję ofiarodawcom i wykonawcom 
tego dzieła. Kolejną inwestycją będzie budowa prawego 
ołtarza bocznego w naszym kościele. 

Ksiądz Proboszcz
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