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Zapraszam!
Drodzy Parafianie! Przed nami kolejny „długi week-
end”. Dla wielu okazja do dłuższego wyjazdu na dział-
kę, albo gdzieś dalej: w góry, nad morze. Ważny jest 
wypoczynek. Ale są sprawy ważniejsze. W czwartek 4 
czerwca będziemy obchodzili uroczystość Ciała i Krwi 
Chrystusa – Boże Ciało. Jesteśmy zobowiązani w tym 
dniu do uczestnictwa we Mszy Świętej. Po Eucharystii 
odprawionej o 10:00 w kościele Bożego Ciała przez ks. 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego przejdzie do kate-
dry centralna procesja Bożego Ciała. Po południu, po 
Mszy Świętej o 15:00 ulicami naszej parafii poniesiemy 
w monstrancji Hostię – żywego Chrystusa, który dla nas 
stał się chlebem. On tak bardzo nas umiłował, że chce 
być z nami także tam, gdzie mieszkamy, uczymy się i 
pracujemy. 

Czy jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa? Potwierdźmy 
to czynem. Przyjdźmy na Mszę Świętą i procesję. Przy-
stąpmy do spowiedzi świętej, by godnie przyjąć Komu-
nię Świętą i przez to stać się żywą monstrancją. 

Boże Ciało to nie tylko piękna tradycja, folklor. Boże 
Ciało to wyznanie naszej wiary, która nie jest prywat-
ną sprawą. Jezus, nasz Zbawiciel, wstępując do nieba 
chciał, by wierzący w Niego tu na ziemi byli świadkami 
wiary. Dzisiaj światu, bardziej niż kiedyś trzeba głosić: 
wierzę w Boga, chcę w moim życiu kierować się prawdą 
Ewangelii, postępować tak, jak tego dał nam przykład 
Chrystus. 

Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza chorych. Niech 
Was, którzy nie możecie wyjść z domów, nawiedzi du-
chowo Pan Jezus i Wam błogosławi! Proszę Was, drodzy 
Parafianie, bądźmy przyjaciółmi Chrystusa!

Ksiądz Proboszcz   

Czy jesteśmy przyjaciółmi Jezusa obecnego w Eucharystii?
Dzieci naszej parafii w czasie Mszy Świętej „białego tygodnia” 18 maja 2015
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KOMUNIA ŚWIĘTA

Serce puste 
od grzechów

W naszej parafii przed I Komu-
nią Świętą katechizujemy rodzi-
ców, a oni swoje dzieci. Jak dzieci 
to przeżywają?

Rozmowa z  Jurkiem           

Jak przygotowywałeś się do I Ko-
munii Świętej?
Robiłem z mamą, z tatą zadania, które 
dostawali na spotkaniach dla rodziców.

Czy coś szczególnie się Tobie 
spodobało?
Najbardziej podobała mi się historia 
o Synu Marnotrawnym. Szczególnie 
jej koniec – to, jak bardzo Ojciec 
ucieszył się z powrotu Syna. 

Czy ważne jest, że spotkania te pro-
wadzili rodzice? Czy lepiej, gdyby 
prowadził je ksiądz albo ktoś obcy?
Z rodzicami jest lepiej. Bo z rodzica-
mi lepiej się czuję.

Jesteś już po pierwszej spowie-
dzi świętej. Jak to wspominasz?
Spowiedź była w kościele, przy ba-
laskach. Trochę się denerwowałem. 
Jeszcze poprzedniego wieczora po-
wtarzałem sobie formułkę spowie-
dzi. Komentarz mamy: Dużo dało 
kazanie księdza na parę dni przed 
sakramentem; uspokoiło i uświado-
miło, co jest naprawdę ważne.

Jak czujesz się tuż przed przyję-
ciem I Komunii Świętej?
Nie mogę się doczekać aż przyjmę 
Jezusa.

Z Jurkiem rozmawiała: Anna Stępniak

Rozmowa z Amelką
Kto przygotowywał Cię do I Ko-
munii Świętej?
Mama, ja sama, wiadomo też, że ka-
techetka w szkole.

Na czym polegała Twoja praca 
z mamą?
Polegała na odrabianiu wielu zadań. 
Mama pomagała mi zrozumieć, co 
Pan Jezus do nas mówi.

Jakie to były zadania?
Wykonywałam prace plastyczne, 
pisemne, oglądałam filmy religijne, 
sama też chciałam obejrzeć Cristia-
dę i popłakałam się, czytałam Nowy 
Testament, a także ściągałam z in-
ternetu różne fragmenty z Ewange-
lii, jak były mi potrzebne.

Jak często uczyłaś się z mamą?
Gdy mama przychodziła ze spotkań 
dla rodziców to czasami od razu 
rozmawiałyśmy, potem po dwóch 
dniach zrobiłam jakieś zadanie, 
po kolejnych dniach następne. I tak 
przez cały czas. Raz nie miałyśmy 
czasu i musiałam zrobić wszystko 
na ostatnią chwilę.

A jak wyglądała modlitwa w okre-
sie przygotowania?
Starałam się modlić codziennie, na-
wet jak byłam zmęczona, to kładłam 
się do łóżka i składałam ręce do mo-
dlitwy. Jeżeli zdarzyło mi się zapo-
mnieć, to przepraszałam Pana Jezusa.

Rozmawiasz poza modlitwą z Pa-
nem Jezusem?
Tak, zwłaszcza w niedzielę, gdy je-
stem w kościele, pytam o sprawy, 
które są dla mnie trudne i proszę 
Pana Jezusa o pomoc.

Czy podobała się Tobie pra-
ca z mamą w przygotowaniu 
do I Komunii Świętej?
Bardzo, świadczyło to o tym, 
że mama jest opiekuńcza i bardzo 
mnie kocha, chciała także, abym 
wypadła jak najlepiej.

Jak przeżyłaś swoją pierwszą 
spowiedź świętą?
Bardzo się denerwowałam i trzęsły mi 
się ręce. Po spowiedzi czułam ulgę i ra-
dość, że mam puste serce od grzechów.

Za kilka dni przyjmiesz po raz 
pierwszy Pana Jezusa w Komunii 
Świętej. Co czujesz? 
Denerwuję się trochę uroczystością, 
bo to moje najważniejsze wydarzenie 
w życiu, moje serce stanie się wielkie, 
bo będę bliżej Boga. Przejęłam się też 
bardzo, że podczas Eucharystii będę 
niosła dary, poczułam się wyróżniona.

Z Amelką rozmawiała: 
Malwinga Marcinkowska-Cichocka
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W pochodzie 
ku Niebu

W każdą niedzielę o 17:00 w na-
szym kościele jest Msza Święta 
w nadzwyczajnej formie rytu 
rzymskiego. 

Od blisko ośmiu lat, dzięki szla-
chetnej decyzji Ojca Św. Benedykta 
XVI znów może być celebrowana 
na równych prawach Msza w nad-
zwyczajnej formie rytu rzymskiego. 
Czekałem na jej powrót nie tylko 
dlatego, że to mój „Kraj lat dzie-
cinnych”, ale przede wszystkim ze 
względu na jej dostojeństwo i po-
wagę. W dzisiejszych czasach szcze-
gólnie dokuczliwy jest nieustanny 
pośpiech, rozgadanie i powierz-
chowność. Ludzie XXI wieku tym 
bardziej więc pragną wyciszenia, 
spokoju, skupienia. Liturgia dzisiej-
sza oczekuje od wiernych aktywno-
ści, pewnego rodzaju współuczest-
nictwa – jest to z pewnością bardzo 
ważne i pożyteczne, ale czasami 
człowiek potrzebuje choćby chwi-
li, gdy nic od niego nie zależy, gdy 
nie jest niczego „sprawcą” a tylko 
świadkiem, kimś obdarowywanym 
dobrocią, jak dziecko trzymane 
w ramionach dobrej matki. Takim 
wytchnieniem od codziennego za-
biegania jest dawna Msza.

Czasami słychać określenie, 
że to: „Msza odprawiana po łaci-
nie i tyłem do ludzi”; jest w tym 
wyrzut, że jest taka niezrozumia-
ła, a nawet i arogancka, no bo ple-
cami do wiernych. Niewielu z nas 
zna łacinę, więc wydaje nam się 
(chociaż przecież dziś nietrudno 
o Mszalik czy Stałe części Mszy 
Świętej z polskimi tłumaczeniami 
i objaśnieniami), że nic nie ro-
zumiemy, tylko z drugiej strony: 
czy ktokolwiek z nas jest w sta-
nie pojąć to, co staje się podczas 
każdej Mszy? Ks. Johannes Brink-

trine w książce Msza Święta ujął 
to tak: „Ostatecznie cóż może 
uczynić nawet najbardziej uczona 
teologia, jak nie ukorzyć się wobec 
nieskończonego Majestatu Boże-
go i po trzykroć wołać «Święty». 
Nawet najgłębsza teologia jest je-
dynie mizernym jąkaniem o nie-
pojętej wielkości Boga”. Jeśli więc 
słyszymy wypowiedziane głośno, 
w ojczystym języku słowa Prze-
istoczenia, to i tak nasz rozum nie 
zdoła Tego ogarnąć. Nie widzę też 
nic niestosownego w tym, że cele-
brans jest do nas odwrócony pleca-
mi: motorniczy tramwaju też jest 
odwrócony tyłem do pasażerów 
– nie można inaczej, sami też je-
steśmy w ławkach jedni za drugi-

16 kwietnia w naszym kościele została odprawiona Msza Święta żałobna 
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego za 148 studentów chrześcijan 

zamordowanych przez muzułmanów 2 kwietnia w Kenii

mi, a kapłan jest na naszym czele, 
jakby w pochodzie ku Niebu – 
to piękny symbol! Godne podziwu 
jest też całe bogactwo symboliki 
mszalnej, wymagające dyscypliny 
i szacunku dla każdego gestu! Wy-
rosło ono z wielowiekowej trady-
cji, Sobór w Trydencie w XVI wie-
ku tylko nakazał uporządkować 
to, co od starożytności chrześcijań-
skiej składało się na Eucharystię. 
Msza „Trydencka”, starsza siostra 
Mszy posoborowej nie jest jednak 
muzealnym zabytkiem; przynosi 
wciąż owoce i pozostaje, jak napi-
sał o. Frederic Faber: „najpiękniej-
szą rzeczą po tej stronie Nieba”.

Michał Krupski
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BOŻE CIAŁO

Panowie od baldachimu
Czwartek, jedenasty dzień po Ze- 
słaniu Ducha Świętego – Boże 
Ciało. Garnitur? Jest. Krawat? 
Jest. Białe rękawiczki? Są. Można 
wychodzić z domu – najpierw 
na Mszę Świętą, a później uro-
czystą procesję ulicami Wildy.
Przed kościołem pozostali panowie, 
zebrani wcześniej przez pana Jerzego 
Cegielskiego, od lat niepisanego szefa 
mężczyzn niosących baldachim. Do 
kościoła wchodzimy nietypowo, bo 
przez zakrystię, następnie do poko-
nania strome schody w dół do piw-
nicy. Do wzięcia cztery drzewce, 
stelaż i sam baldachim. Przenosimy 
wszystko do kruchty, zostawiając 
tam i siadamy w ławkach, by dalej 
normalnie uczestniczyć w najważ-
niejszym – Eucharystii. Po Komunii 
nie wracamy już do ławek, lecz 
po modlitwie kierujemy się na tył 
kościoła, by połączyć wszystkie ele-
menty – z karabińczykami zawsze 

trzeba chwilę powalczyć, by weszły 
w oczka. Gdy wszystko gotowe, 
szybkie dobranie par wzrostem, aby 
niesienie baldachimu było łatwiejsze. 
Przed kościołem gromadzi się już 
wielu wiernych, którzy wybrali inną 
godzinę Mszy Świętej, ale pragną tak-
że pokazać żywą wiarę podczas pro-
cesji. Ustawiają się też dziewczynki 
sypiące kwiaty przed Najświętszym. 
Po chwili adoracji wychodzą mini-
stranci, ksiądz z monstrancją i wier-
ni. Dwie dwójki chwytają drzewce, 
kolejna podtrzymuje ręce kapłana. 
Chwila na ostateczne uformowanie 
procesji, policyjny radiowóz włącza 
światła i wszyscy ruszamy, by jako 
wspólnota pokazać światu wiarę 
w Tego, który jest ukryty w kawałku 
chleba. Kroczymy razem do czterech 
ołtarzy, rozważając kolejne spotkania 
uczniów ze Zbawicielem. Po końco-
wym błogosławieństwie rozkładamy 
baldachim i znów czeka nas zejście 
do podziemi kościoła. Później jeszcze 
tylko rozpisanie szóstek na kolejne 

dni oktawy uroczystości Ciała i Krwi 
Pańskiej już na krótszą trasę, bo tylko 
wokół kościoła. 

Pierwsza procesja była dla mnie 
niełatwa, podobnie zresztą jak dla 
większości parafian. Koniec maja 
2013 roku, pogoda zupełnie niemajo-
wa – deszczowo, wietrznie i zimno. 
Ja cały zestresowany – co to będzie 
jak się poślizgnę, wpadnę w dziu-
rę lub, co najgorsze, wiatr porwie 
nam ten baldachim? Udało się do-
trzeć do pierwszej stacji, obróciłem 
się za siebie, zobaczyłem tłum ludzi 
wpatrujących się ponad parasolami 
w Chrystusa. Stres odszedł – Jezus 
jest tu dla wszystkich najważniejszy, 
a ja jestem takim samym uczestni-
kiem procesji jak pozostali – pełnię 
tylko inną funkcję. Wtedy mój udział 
nabrał sensu – zacząłem się modlić 
poprzez uczestnictwo w tej procesji. 
Dziękuję, że potrafimy jako wspólno-
ta parafialna przyznać się do Niego 
przed ludźmi (por. Mt 10, 32).

Marcin Michalak 

Tak wiele zawdzięczamy świeckim, którzy angażują się w służbę Chrystusowi i Kościołowi
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Żyć słowem Bożym
Słyszymy w ogłoszeniach pa-
rafialnych: We wtorek spotka-
nie Grupy Biblijnej o 18:30. Co 
to za grupa?

Jaka jest historia powstania grupy?
Ks. wik. Marcin Ćmil: Grupa Biblijna 
zaczęła istnieć po parafialnych re-
kolekcjach ewangelizacyjnych pro-
wadzonych przez księdza Jana 
Chrzanowskiego. Sam osobiście 
bardzo lubię Pismo Święte. Mam 
cały czas żywo w pamięci fragment 
z Listu do Hebrajczyków, który mówi 
o tym, że „Żywe jest słowo Boże i sku-
teczne, ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do roz-
dzielenia duszy i ducha, stawów 
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia 
i myśli serca.” Dodatkowo też zdanie 
św. Hieronima, który mówi, że albo 
słowo Boże wydrze z ciebie grzech, 
albo grzech wydrze z ciebie słowo 
Boże.

Czy prowadzi Ksiądz spotkania 
według jakiejś specjalnej metody? 
Gromadzimy się we wspólno-
cie, odczytujemy fragment Pisma 
Świętego, którym jest Ewangelia 
na najbliższą niedzie-
lę. To omawianie służy 
temu, aby lepiej zrozu-
mieć tekst. Analizujemy  
zatem zwyczaje, historie, 
geografię, czasami zna-
czenie oryginalnego grec-
kiego słownictwa, które 
może coś nowego wnieść 
w zrozumienie danego 
tekstu. Później modlimy 
się sekwencją do Ducha 
Świętego i w całkowi-
tej ciszy trwamy przez 
10 minut, skupiając się 
nad tym tekstem i za-
stanawiając się, co Pan 
Bóg chce mi konkretnie 
przez niego powiedzieć. 

Po tym czasie kto chce, może się po-
dzielić tą swoją rozmową z Panem. 
Kończymy wspólnym Ojcze nasz, 
by dobre pragnienia, które się zro-
dziły w naszych sercach lepiej się 
w nich zakorzeniły. 

Jest to metoda, która pozwala 
wsłuchać się w głos Boga w na-
szych sercach. Zawsze powtarzam, 
że nie chodzi o to, abyśmy w trak-
cie dzielenia się Słowem głosili ka-
zania, jak inni mają postępować, 
ale jak ja mam na to Słowo odpo-
wiedzieć, jak ja mam się przemie-
nić, w którą stronę pójść w moim 
życiu. 

Zapraszam serdecznie na te 
modlitewne spotkania wszystkich, 
którzy chcą się głębiej spotkać 
ze Słowem, a w domu nie mają 
na to czasu, lub też nie wiedzą jak 
się za to zabrać. Nie ma co się bać, 
że nie umiem szukać w Biblii, nie 
znam jej, nie rozumiem. Krąg jest 
po to, aby się tego też nauczyć – 
czyli praktycznej obsługi tej Świętej 
Księgi – nie tylko obsługi w sensie 
szukania w Piśmie Świętym, ale 
przede wszystkim wsłuchiwania 
się w Ducha Świętego, który przez 
Słowo chce mnie pocieszyć i umoc-
nić w dobrym.

Wypowiedzi członków grupy:
Anita: Kiedyś miałam przygodę ze 
Świadkami Jehowy. Wtedy stwier-
dziłam, że bardzo brakuje mi wiedzy 
na temat Biblii; lepszej znajomości 
Biblii. Stwierdziłam, że bardzo żału-
ję, że jestem taką ignorantką biblijną 
i że przydałoby się tę wiedzę posze-
rzyć. Wcześniej jakoś nie było do tego 
okazji. Teraz ta okazja nadarzyła się, 
więc chciałabym skorzystać. Przyszłam 
tu razem z moim mężem. On też jest 
religijny. Chętnie oboje poświęcimy je-
den wieczór w tygodniu, by wspólnie 
z innymi poznawać Biblię.
Ryszard: Przyszedłem tu z niedo-
boru czasu. Mam bardzo dużo za-
jęć i dlatego znalazłem sobie nowe 
zajęcie, żeby żyć słowem Bożym. 
Codziennie czytam Pismo Święte, 
ale chcę je czytać lepiej, dokładniej. 
Czytanie słowa Bożego wspólnie 
i pod przewodnictwem kapłana, 
który naprowadzi, wyjaśni sens, 
pozwala czerpać z Biblii pełniej. 
Czerpać, by żyć lepiej. Żyć zgodnie 
ze swoim powołaniem, żeby być 
świętym na co dzień. Żeby być świę-
tym w codziennych czynnościach.

Rozmawiała i opracowała: 
Katarzyna Deskur

SŁOWO BOŻE

Spotkanie kręgu biblijnego
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Sukces seniorów
Od końca kwietnia przy naszej parafii trwa kurs kom-
puterowy dla osób starszych. Koszt uczestnictwa w 
kursie to 3 000 zł, ale jest on w całości finansowany 
przez fundusze europejskie, dlatego udział naszych pa-
rafian w nim jest bezpłatny. Wybrano dwudziestu trzech 
kandydatów spełniających wyznaczone kryteria, a mia-
nowicie: wiek od 50. do 64. roku życia, maksymalne 
wykształcenie średnie. Kurs obejmuje 12 spotkań po 5 
godzin lekcyjnych. Są one prowadzone przez bardzo do-
brze wykształconych trenerów z zakresu informatyki. 
Uczestnicy dowiadują się: jak założyć pocztę e-mail, a 
później jak ją sprawdzić, jak utworzyć notatkę w doku-
mencie WORD oraz jak korzystać z internetu, itp. 

Na zakończenie kursu uczestników czeka egzamin, 
do którego są zobowiązani przystąpić i go zaliczyć, po-
nieważ na koniec spotkań kursanci otrzymują certyfikat 
uczestnictwa. 

Uczestnictwo w takim kursie jest sukcesem, ponie-
waż  seniorzy, często niewierzący we własne siły, zdo-
bywają umiejętność pozwalającą na kontakt ze współ-
czesnym światem.  Trenerzy bardzo sobie chwalą na-
szych seniorów, dobrze prowadzi się z nimi zajęcia oraz 

systematycznie uczestniczą w spotkaniach. Uczestnicy 
integrują się ze sobą, co z pewnością zaowocuje w przy-
szłości. 

Ewa Schramm

W naszym kościele została zamontowana pętla indukcyj-
na, która obejmuje 8 pierwszych ławek po stronie ołtarza 
św. Jana Pawła II. Urządzenie to pozwala dobrze słyszeć 
osobom używającym aparaty słuchowe. Problem niesły-
szenia i niedosłyszenia narasta. Pętlę indukcyjną – apa-

raty i montaż – otrzymaliśmy w darze od firmy Contact, 
za co składamy serdeczne Bóg zapłać. Parafianie, którzy 
korzystają z aparatów słuchowych mogą prosić o ich bez-
płatne dostrojenie pod wskazanym wyżej adresem.

(red.)

Nasi parafianie podczas kursu komputerowego
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Z ostatnich tygodni
• Ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak udzielił sakramentu 

bierzmowania 55 młodym z naszej parafii (26.03).
• W piątek przed Niedzielą Palmową przeszliśmy Drogę 

Krzyżową ulicami naszej parafii (27.03).
• W Niedzielę Palmową przed Mszą św. o 11:00 uro-

czysta procesja z palmami przeszła do kościoła spod 
gmachu Politechniki (29.03).

• Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę 
żywności i środków czystości, którymi obdarowano 
około 110 najuboższych rodzin z naszej parafii (29.03).

• Całodzienna wielkopostna spowiedź święta odbyła się 
w Wielki Wtorek (31.03).

• W Wielki Czwartek o 17:00 i w Niedzielę Zmartwych-
wstania w czasie Mszy św. o 12:15 odbyła się uroczystość 
wczesnej Pierwszej Komunii Świętej 34 dzieci (2 i 5.04).

• W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeprowadzona 
została zbiórka na dzieła miłosierdzia Caritas Archi-
diecezjalnej (12.04).

• Działająca przy parafii wspólnota Przymierze Miło-
sierdzia zorganizowała rekolekcje pod hasłem Dotknij 
Miłosierdzia Bożego! (12-15.04).

• Modliliśmy się na Mszy św. Requiem za 148 studen-
tów chrześcijan, zamordowanych przez muzułmanów 
w Kenii w Wielki Czwartek (16.04).

• W całej Polsce obchodzono niedzielę biblijną. Dodatko-
wa składka do puszek została przeznaczona na pomoc 
Arcybiskupiemu Seminarium Duchownemu (19.04).

• Przedszkole św. Aniołów Stróżów zorganizowało po-
gadankę pedagogiczną dla matek małych dzieci pt. 
Wpływ rozwoju duchowego dziecka na wychowanie 
emocjonalne, społeczne i intelektualne (21.04).

• Koło Misyjne zorganizowało pokaz filmu o dr Wandzie 
Błeńskiej pt. Ikona życia misyjnego. Po pokazie odby-
ło się spotkanie i dyskusja z reżyserką filmu (23.04).

• W maju uczestniczyliśmy w nabożeństwach majo-
wych codziennie o 20:30.

• Przeprowadzono składkę do puszek na rzecz pomocy 
poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu (10.05).

• Na pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim 
(połączonym z majowym) modliliśmy się o pokój 
i ustanie krwawych prześladowań chrześcijan (13.05).

• W ramach studium Akademia Tradycja i Przyszłość 
odbył się wykład otwarty pt. Jak dobrze wybierać 
i działać skutecznie (16.05).

• W sobotę o 15:30 i w niedzielę o 12:15 odbyła się uroczy-
stość Pierwszej Komunii Świętej 58 dzieci (16 i 17.05).

• Przeprowadzono składkę na organizację Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie (17.05).

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku 
Prosimy o wsparcie! 

Miesięcznik poświęcony sprawom Para-
fii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydaw-

ca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Redakcja: 
Katarzyna Deskur (sekretarz redakcji), Marcin Michalak, Agnieszka Mi-
siewicz, Magdalena Młynarz, Ewa Schramm, Anna Stępniak, ks. Mar-
cin 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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Remont okien
W renomowanej pracowni witra-
ży „Powalisz”, która działa w Po-
znaniu od 1936 roku prowadzę 
renowację – generalny remont 
okien kościoła Maryi Królowej. 

Remont polega na wymianie 
uszkodzonych szybek witrażo-
wych, naprawie części ołowianych 
i oprawieniu dwoma szybami ze-
spolonymi. Zapewni to ochronę 
samych witraży, a przede wszyst-
kim znacznie zmniejszy przenika-
nie zimna. Pozostaną mechanicz-
ne ciągadła do otwierania i zamy-
kania górnej części okien, choć 
jednocześnie przygotowujemy 
możliwość zamontowania elek-
trycznego otwierania okien. Prace 
przy sześciu pierwszych oknach 
zakończę do końca lipca. 

Jakub Bardoński

Nowa odsłona  
strony parafialnej
Zmodyfikowaliśmy internetową  
stronę parafialną, tak by można 
z niej było łatwo korzystać na table-
tach i telefonach komórkowych. Co 
tydzień odwiedza nas około 300 – 
500 osób przede wszystkim prze-
glądając aktualności – ogłoszenia 
duszpasterskie, intencje mszalne, 
nagrania kazań i rekolekcji, godziny 
Mszy Świętych, spowiedzi. Kazania 
(łącznie z archiwalnymi  – do 2013 
roku) są też dostępne bezpośrednio 
na stronie Soundcloud.com w profi-
lu „Kazania na niedzielę”.  Poza tym 
najczęściej przeglądane są artykuły 
dotyczące wczesnej Pierwszej Ko-
munii Świętej oraz godnego przyj-
mowania Komunii. 

Bogna Białecka 
– administratorka strony

Fo
t. 

ar
ch

.

Jakub Bardoński przy pracy

www.parafia-maryi-krolowej.poznan.pl


