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Drodzy Parafianie!
Radość z obecności
Nie mogłem być w Krakowie. Byli tam nasi księża wika-
riusze Marcin i Adam. Ktoś musiał „pilnować” parafii. Ży-
łem wspomnieniami sprzed 25 lat, kiedy jako wikariusz 
i duszpasterz akademicki przy parafii św. Stanisława Kost-
ki ze studentami uczestniczyłem w Światowych Dniach 
Młodzieży w Częstochowie. Jakże to był inny czas – rok 
1991. Papież św. Jan Paweł II bardzo pragnął, by w tam-
tych dniach mogło wziąć udział jak najwięcej młodych 
z krajów, w których właśnie upadł komunizm.

Podczas tegorocznych ŚDM – myślę, że także dla 
wielu naszych parafian – niezapomnianym przeżyciem 
była sobota, 23 lipca. Gościliśmy 50 młodych z Hiszpa-
nii, z Santiago de Compostela wraz z trzema ich dusz-
pasterzami. Wspaniała młodzież, gorliwi, uduchowieni 
księża. Serdeczna rozmowa o problemach i nadziejach 
Kościoła w Hiszpanii i w Polsce. Gościnność naszych pa-

Radość z obecności Chrystusa pośród nas i radość z należenia do Kościoła katolickiego. 
Znak pokoju w czasie Mszy Świętej, 23 lipca, w naszym kościele. Uczestniczyło w niej 
50 młodych z Hiszpanii. Zostali wsparci modlitwą i doświadczyli gościnności parafian

rafian, Msza Święta w sobotę wieczorem, radość z obec-
ności Chrystusa pośród nas i radość należenia do Kościo-
ła katolickiego. 

Troska o wychowanie
Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Bardzo pragniemy dobrze 
spełnić zadanie otrzymane od Pana Boga – dobrze wychować 
nasze dzieci, naszą młodzież. Przekazać im żywą wiarę, po-
móc, by wyrośli na dobrych chrześcijan, dobrych ludzi.

W tym zadaniu na pierwszym miejscu musi być modlitwa. 
Módlmy się za dzieło wychowania: za dzieci, młodzież, rodzi-
ców, nauczycieli, katechetów. Konieczny jest własny przykład 
dawany dzieciom i młodzieży. Słowa uczą, przykłady pociąga-
ją! Potrzebna jest też wiedza i dzielenie się doświadczeniem. 
Zapraszam rodziców i wychowawców na spotkania kateche-
tyczne, które tradycyjnie organizujemy we wrześniu.

Niech Bóg błogosławi naszej parafii, zwłaszcza rodzi-
com i nauczycielom! Z zapewnieniem o modlitwie

Ksiądz Proboszcz
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NASI NOWI PARAFIANIE

Wszystko poszło łatwo!
Od niedawna w Polsce, w Po-
znaniu, na Wildzie, w naszym 
kościele, spotkać można rodzi-
nę państwa Masłowów. Melania 
i Maksym z Markiem i Weroniką 
przybyli do nas z Ukrainy. Przy-
byli, ponieważ...
Maksym: ... otrzymaliśmy zapro-
szenie z Kościoła poznańskiego. 
Zaproszenie przekazał nam nasz 
ksiądz proboszcz z Zaporoża. Do-
brze wiedział, że marzymy o wyjeź-
dzie do Polski.

Opuścić swój dom, bliskich, 
miasto i kraj, w którym przeży-
li Państwo ponad trzydzieści lat, 
by spełnić marzenia – to mimo 
wszystko bardzo trudna decyzja. 
Co pomogło Państwu ją podjąć?
Maksym: Oczywiście to, że jestem 
Polakiem! Moi rodzice są Polakami 
i całe życie bardzo pragnęli wrócić 
do Ojczyzny. Choć niedawno poja-
wiła się taka możliwość, jednak nie 
zdecydowali się na wyjazd. W Zapo-
rożu mieszkają mój brat i siostra Me-
lanii ze swoimi rodzinami. Rodzice 
nie zostali tam sami. Ta świadomość 
pomogła nam w podjęciu decyzji 
o naszym wyjeździe.

Tak oto marzenia rodziców speł-
niają się w życiu ich syna i wnu-
ków. Rodzice są szczęśliwi?
Maksym: O, tak! Bardzo. Cieszą 
się, że mamy szansę na lepsze życie. 

… i ucieczkę przed wojną?
Maksym: Cała Ukraina, choć nie we 
wszystkich miejscach bezpośrednio, jest 
ogarnięta wojną, która może się coraz 

bardziej rozszerzać. Transporty żołnie-
rzy czy broni na ulicach naszego miasta 
to raczej nieodpowiedni widok dla dzie-
ci. Poza tym życie tam, a życie tu to wiel-
ka różnica. Możliwość wyjazdu z Ukra-
iny była dla mnie jak Boże światło, bym 
mógł mojej rodzinie zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa i nowe życie. Każdy dla 
swoich dzieci chce czegoś lepszego niż 
sam miał, prawda?

Z pewnością. Polska, Poznań 
i Wilda spełniły Państwa oczeki-
wania?
Maksym: Wszystko tu jest tak, jak 
sobie wymarzyliśmy!

Pani Melanio, czy w naszym ko-
ściele znalazła już Pani swoje 
ulubione miejsce modlitwy?
Melania: Zawsze po Mszy Świętej 
idę przed figurę św. Antoniego Pa-
dewskiego. W domu naszej mamy 
na ścianie wisiał obraz jakiegoś 
świętego. Przez blisko dziesięć lat, 
mijając go, nie wiedzieliśmy kto to 
jest. Później dowiedzieliśmy się, 
że to św. Antoni Padewski. W Po-
znaniu, przed jego figurką w ko-
ściele na Rynku, mam swój kawa-
łek rodzinnego domu. 

Domyślam się, Marku, że w Za-
porożu zostawiłeś swoich przy-
jaciół. Płakaliście przy pożegna-
niu?
Marek: Gleb nie płakał. Życzył 
mi dobrej podróży i podziękował 
za zabawki, które mu zostawiłem. 
Teraz często piszemy do siebie  
e-maile.

Panie Maksymie, jak wyobraża Pan 
sobie swoje życie w Polsce za dzie-
sięć lat? 
Maksym: Niczego nie planujemy. 
Będzie tak, jak pozwoli Pan Bóg. 
Przed dziesięcioma miesiącami 
w ogóle nie myśleliśmy, że wyjedzie-
my z Ukrainy. Dzisiaj jesteśmy w Pol-
sce; mieszkamy w Poznaniu, wśród 
życzliwych ludzi – a wszystko poszło 
tak łatwo! Czuliśmy Bożą opiekę. 
Dlatego teraz też wszystko oddajemy 
w ręce Boga.

Niech więc Pan Bóg, Matka Boża 
Królowa z Rynku Wildeckiego 
i św. Antoni Padewski czuwają 
nad rodziną Masłowów!
Maksym: Przy okazji naszej roz-
mowy chciałbym podziękować tym, 
którzy nam pomogli: Księdzu Pro-
boszczowi, ks. Adamowi Pawłow-
skiemu i Parafianom, szczególnie 
Cezaremu, Piotrowi, Katarzynie, 
pani Agacie, pani Ewie i wszystkim, 
którzy nam pomagają.

Rozmowie przysłuchiwała się mała 
Weronika. Milczała, zajęta rysowa-
niem. Na pożegnanie powiedziała 
piękną polszczyzną: Do widzenia!

Rozmawiała: Katarzyna Deskur

Chcemy mieć otwarte drzwi,
 a jeszcze bardziej serca! 

Rodzina naszych nowych parafian: 
Melania, Maksym, Marek i Weronika
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Ks. abp Stanisław 
Gądecki: „Trzeba 
żeby każda parafia 
przygotowała miej-
sce dla tych ludzi, 
którzy są prześlado-
wani, którzy przyja-
dą tutaj, oczekując 

pomocnej ręki i tego braterstwa, 
którego gdzie indziej nie znajdują”.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Niezapomniana adoracja
Kiedy w 2013 roku papież 
Franciszek ogłosił, że kolejne 
Światowe Dni Młodzieży od-
będą się w Polsce, w sercu po-
jawiła się radość, a w głowie 
zaczęły rodzić się pytania: jak 
to będzie, kiedy, co z organi-
zacją, z dniami w diecezji? 
W naszej diecezji nad przygo-
towaniami do tego wielkiego 
wydarzenia czuwało Duszpa-
sterstwo Młodzieży Archidie-
cezji Poznańskiej JORDAN. 
Dzięki różnym inicjatywom 
i organizowanym wydarze-
niom, wiele osób mogło po-
znać cel i sens organizowania 
ŚDM. Młodzi z naszej parafii 
także włączyli się w przygo-
towanie wydarzeń na szcze-
blu diecezjalnym – tak zwane 
Dni w Diecezji – oraz krajo-
wym. Kilkunastu z nich grało 
i śpiewało w chórze i orkie-
strze JORDAN – zarówno 
na poznańskiej Cytadeli, 
jak i na stadionie Cracovii, 
na którym odbywały się kate-
chezy dla Polaków. 

ŚDM to z całą pewnością 
czas łaski i rekolekcji. Na uli-
cach i w świątyniach widać 
rzesze młodych zafascyno-
wanych Chrystusem i Ko-
ściołem. Oni sami umacniają 
się wzajemnie, gdyż widzą, 
że w wierze nie są osamot-
nieni, jak to czasami bywa 
w szkole. Widzą, że ludzi 
podobnie wierzących i my-
ślących są miliony. Są gotowi 
poświęcić bardzo wiele dóbr 
materialnych i podjąć wyrze-
czenia wewnętrzne, aby spo-
tkać się z żywym Kościołem. 

ŚDM to też czas, kiedy 
można być blisko siebie i le-
piej się poznać, łamać ste-
reotypy i uprzedzenia – np. 
o księżach. Jedna z dziew-
czyn w grupie, którą miałem

Światowe Dni Młodzieży – byliśmy tam! 
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Młodzi oczyszczali swoje serca z grzechów w wielu konfesjonałach

Niesienie krzyża nie musi wiązać się ze smutkiem. Krzyż Światowych Dni  towarzyszy młodzieży

Ołtarz otoczyły nie tylko rzesze młodych, ale też setki biskupów i księży



4

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

pod opieką, bardzo zdziwiła się, widząc księży, którzy 
jedli to samo co ona i siadali na ulicznym krawężniku 
razem z młodzieżą. 

Wśród młodych prawdziwą euforię zawsze wywoły-
wał przejeżdżający „gdzieś obok” papież Franciszek.

Niezapomniana była adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w sobotni wieczór poprzedzający Mszę Posłania. 
1,5 miliona młodych, zazwyczaj głośnych, roześmianych 
i roztańczonych, potrafiło zamilknąć i spojrzeć na Tego, 
który był głównym Gospodarzem tych dni. Ta wielka cisza, 
w której słyszało się przelatujące gdzieś daleko śmigłowce, 
a oczami wyobraźni widziało wołające do Jezusa młode ser-
ca, była niezwykle wymowna.

Myślę, że każdy, kto chociaż raz był na ŚDM, do-
skonale rozumie nie tylko sens, ale i piękno tego cza-
su młodego Kościoła. To przecież młodzi tam obecni, 
za jakiś czas będą przewodzić Kościołowi, będą rządzić 
naszym krajem i światem. Dobrze, aby słowo tam usły-
szane, zapadło głęboko w ich serce, gdyż wtedy jest 
szansa, że będą potrafili szukać Chrystusa i wsłuchiwać 
się w Niego tak samo, jak uczynili to podczas tej nieza-
pomnianej adoracji. 

ks. Marcin Ćmil

Spotkanie z papieżem
Moim najpiękniejszym przeżyciem w trakcie ŚDM 
w Krakowie było spotkanie z papieżem Franciszkiem. 
Wspomnienie tysięcy młodych oczekujących na Ojca 
Świętego na Polu Miłosierdzia na zawsze pozostanie 
w mojej pamięci. 

Ważnym punktem przygotowania do modlitwy z pa-
pieżem były katechezy dla Polaków na stadionie Craco-
vii. Śpiewając razem z chórem JORDAN Archidiecezji 
Poznańskiej, pomagaliśmy modlić się tysiącom katoli-
ków. Katechezy wygłaszali biskupi Grzegorz Ryś, Woj-
ciech Polak i Edward Dajczak. Dotyczyły miłosierdzia, 
w myśl hasła ŚDM: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Bardziej zbliżyły 
mnie one do Boga oraz otworzyły na miłość do drugiego 
człowieka. Bo tylko przez miłość do drugiego człowieka 
możemy odnaleźć sens życia. 

Monika Nowak 

Wiara tak wielu młodych
Jadąc na ŚDM do Krakowa, spodziewałem się wielu rze-
czy, m.in. tego, że będzie bardzo dużo pielgrzymów z ca-
łego świata. Co innego myśleć o tym teoretycznie, co in-
nego przeżyć to osobiście. Jak wielkim umocnieniem jest 
wiara tak wielu młodych, której rzadko możemy doświad-
czyć w szkole lub w innych miejscach, gdzie zwykle spę-
dzamy czas. Bogactwo i różnorodność młodzieży świata 
stały się moim bogactwem. Nie chodzi tylko o różnice 
językowe czy kulturowe, ale i liturgiczne. Można było 
spotkać młodych przywiązanych zarówno do tradycyjnej 
liturgii, jak i do Drogi Neokatechumenalnej.

Na pewno na długo zapadnie mi w pamięć „raban”, 
który robili wszyscy pielgrzymi. Wszyscy mogli poczuć 
radość Chrystusa i Ewangelii przeżywanej przez tak 
wielu młodych ludzi. Każdy był dumny z tego, że jest ka-
tolikiem. W czasie dni poprzedzających przyjazd papie-
ża Franciszka bardzo ciekawe były katechezy na stadio-
nie Cracovii, głoszone przez biskupów, podczas których 
miałem zaszczyt śpiewać wraz z chórem Archidiecezji 
Poznańskiej JORDAN. 

Jednak to wydarzenia centralne budziły we mnie 
najwięcej emocji. Sam widok papieża Franciszka był dla 
mnie bardzo ekscytujący. Nie myślałem nawet, że będę 
widział papieża z odległości ok. czterech metrów. Na-
prawdę byłem zaskoczony. 

Chcę jeszcze wspomnieć o służbach porządkowych: 
policjantach, żołnierzach i wolontariuszach. Budzili 
powszechną sympatię. Zawsze gotowi pomóc pielgrzy-
mom, udzielali instrukcji w wielu językach. 

Tomasz Cofta

Poczucie wspólnoty 
Przed wyjazdem do Krakowa słyszałem wiele świa-
dectw dotyczących ŚDM, lecz miałem do nich 
dystans. Myślałem, że wszyscy tak mówią tylko 
po to, by mnie zachęcić do wyjazdu. Po przybyciu 
do Krakowa, a szczególnie po przeżyciu centralnych 
wydarzeń ŚDM, poczułem to wszystko, o czym sły-
szałem przed wyjazdem. Przekonałem się, że nie-
zależnie od tego, z jakiego kraju pochodzisz, ile 
masz lat, w jaki sposób się modlisz, ważne jest 
to, do Kogo się modlisz i jaki jesteś wobec innych, 
i wobec samego siebie. Bardzo łatwo było odczuć 
wspólnotę, którą budowali pielgrzymi i mieszkańcy 
Krakowa. Było to bardzo piękne doświadczenie jed-
ności Kościoła.

Wielu pielgrzymów, szczególnie z Hiszpanii oraz 
Włoch tańczyło, krzyczało i śpiewało, co było żywym 
przykładem radości z przybycia do Polski i z obec-
ności papieża Franciszka wśród nich. Ojciec Świę-
ty z wielką otwartością i miłością witał i błogosławił 
każdego z nas. Nietrudno było dostrzec radość z jego 
przyjazdu na twarzach nas wszystkich. Jako Polacy 
byliśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy gospodarza-
mi tegorocznych ŚDM. Było widać, że nasi przyjacie-
le z różnych stron świata byli mile zaskoczeni polską 
kulturą i gościnnością. 

Po Mszy Posłania papież ogłosił następne miejsce, 
w którym spotkają się młodzi z całego świata. Będzie 
to Panama, która znajduje się w Ameryce Środko-
wej. Ogromnie się cieszę, że mogłem tam pojechać 
z przyjaciółmi z naszego parafialnego duszpaster-
stwa młodych z naszym opiekunem ks. Marcinem 
Ćmilem.

Robert Kamiński
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Wielobarwna, wielojęzyczna wspólnota młodych

Papież Franciszek w słynnym oknie 
przy ulicy Franciszkańskiej

Młodzi przedstawiciele kontynentów świata przeszli 
wraz z Ojcem Świętym przez Bramę Miłosierdzia
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EUCHARYSTIA

Z ostatnich tygodni

• Uczestniczyliśmy w nabożeństwach czerwcowych 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

• Przy naszym domu parafialnym odbył się festyn dla 
dzieci (12.06).

• Modliliśmy się na nabożeństwach fatimskich o pokój 
dla świata, za prześladowanych chrześcijan i za naszą 
Ojczyznę (13.06, 13.07 i 13.08).

Cud eucharystyczny
10 kwietnia 2016 roku został wydany oficjalny komunikat 
o cudzie eucharystycznym, który dokonał się 25 grudnia 
2013 roku w Legnicy, w kościele pod wezwaniem 
św. Jacka. Oto świadectwo zaprzyjaźnionego ze mną 
proboszcza tamtej parafii księdza Andrzeja Ziombry: 

„W czasie rozdzielania Komunii Świętej Święta Hostia 
upadła na ziemię. W takim wypadku kapłan nie podaje jej 
ponownie do spożycia wiernym, ale wkłada do specjalnego 
naczynka z wodą, by się rozpuściła. Po kilku dniach 
okazało się, że na Hostii pojawiło się przebarwienie koloru 
czerwonego. Po badaniach stwierdzono, że owa tkanka 
nie jest pleśnią ani wynikiem działania bakteryjnego. 
Ponad dwuletnia zwłoka w wydaniu tego komunikatu 
wynikała z mądrości i roztropności Kościoła. Każdy cud, 
jeśli ma być oficjalnie stwierdzony, musi być drobiazgowo 
zbadany. Pobrana próbka z owego przebarwionego 
fragmentu została oddana do zbadania w laboratoriach 
katedr medycyny sądowej uniwersytetów medycznych 
we Wrocławiu i w Szczecinie. Ostateczny wynik badań: 
mamy do czynienia z fragmentami mięśnia sercowego 
w stanie agonalnym. Badania genetyczne wskazują 
na ludzkie pochodzenie tej tkanki. Jest ona jednocześnie 
w sposób niewytłumaczalny dla nauki „zrośnięta” 
z Hostią – Chlebem Eucharystycznym. Sprawę badała też 
Kongregacja ds. Wiary Stolicy Świętej i ona wydała zgodę 
na określenie tego, co się stało mianem cudu. 

Od momentu ukazania się tego przedziwnego znaku 
jestem coraz mocniej przekonany, że Jezus pragnie, 
abyśmy bardziej czcili Go w Eucharystii oraz prosi 
nas o podejmowanie aktów przebłagania za wszelkie 
zniewagi, które wyrządzają Mu ludzie. A więc wezwanie 
do większej wiary i  pokuty!”. 

Tyle ksiądz proboszcz Andrzej Ziombra. Warto dodać, 
że podobny cud dokonał się 12 października 2008 roku 
w Sokółce k. Białegostoku. Takie zdarzenia miały miejsce 
i w innych krajach, w różnych epokach. Nie są one 
częste, tak jak te, które dokonały się w Polsce. Pojawiły się 
liczne pytania: co Chrystus chce nam powiedzieć przez 
te eucharystyczne znaki? Pierwszą rolą cudu w pedagogii 
Pana Jezusa jest zbudowanie naszej wiary. Niech Komunia 
Święta będzie zawsze dla nas święta, niech nigdy nie 

zabraknie nam wiary w żywą i prawdziwą obecność Syna 
Bożego w Hostii. Komunia Święta nie jest symbolem – 
jest prawdziwym, materialnym zjednoczeniem z naszym 
Panem, który w nieskończonej miłości oddaje się nam 
cały w Eucharystii. Nigdy nie popełnijmy grzechu 
świętokradztwa. Warto tu przypomnieć słowa św. 
Pawła Apostoła z 1 Listu do Koryntian: „Ilekroć bowiem 
spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana 
głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub 
pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi 
Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, 
spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem 
spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok 
sobie spożywa i pije” (1 Kor 11,26-29).

Miejmy zawsze szacunek, przez odpowiednie 
zachowanie i strój, dla Jezusa żywego, prawdziwego, 
ukrytego w Hostii. Uczmy tego nasze dzieci i sami dawajmy 
przykład czci i wiary!

ks. Marcin Węcławski

2 lipca w kościele św. Jacka w Legnicy został ukazany 
relikwiarz z Hostią zmienioną we fragment mięśnia 

Serca Jezusa

Fo
t. 

ar
ch

. p
ar

afi
i ś

w
. J

ac
ka

 w
 L

eg
ni

cy

• Koło Misyjne zorganizowało pielgrzymkę autokarową 
do sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej (18.06).

• W czasie Mszy Świętej o 18:30 wystąpił chór i orkie-
stra młodzieży z Krakowa – Canticum Canticorum. 
Po Mszy Świętej wykonali Completorium Grzegorza 
Gorczyckiego (18.06). 

• Parafialny Zespół Caritas zorganizował półkolonie 
dla dzieci szkół podstawowych. W pięciu turnusach 
uczestniczyło łącznie około 88 dzieci z naszej parafii 
(27.06-29.07).
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KRONIKA

Odeszli do Pana 
27 maja  Stanisław Łuczak, ul. św. Jerzego
9 maja  Tomasz Bauza, ul. Kilińskiego
1 czerwca Antoni Tylkowski, ul. Przemysłowa

  Gertruda Musielak, ul. Wierzbięcice
10 czerwca Leon Jankowski, ul. Chwiałkowskiego
  Andrzej Łuczak, ul. Sikorskiego

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. Adres redak-
cji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 2000. 

SPOTKANIA KATECHETYCZNE
dla tych, którym na sercu leży dobre 

wychowanie własnego dziecka

ZAPRASZAMY RODZICÓW

dzieci z przedszkoli, zerówek, klas I i II
w poniedziałek, 19 września

dzieci klas III, IV, V i VI
we wtorek, 20 września

młodzieży gimnazjów i szkół średnich
w środę, 21 września

dzieci przed I Komunią Świętą
w środę, 7 września o godz. 8:30 

lub o godz. 19:30

Wszystkie spotkania odbędą się w kościele  
o godz. 19:30. Warto przyjść!

• Gościliśmy w naszej parafii młodzież z Hiszpanii wy-
bierającą się na ŚDM (23-25.07). 

• Z okazji dnia św. Krzysztofa po Mszach Świętych świę-
cone były samochody, rowery i motocykle (24.07). 

• Niedzielne kazania w naszym kościele głosili misjo-
narze oblaci. Po Mszach Świętych można było nabyć 
kalendarze i publikacje misyjne oraz wesprzeć dzieła 
misyjne oblatów (31.07).

• We wspomnienie św. Jana Vianneya – patrona pro-
boszczów – Mszę Świętą o 18:30 odprawił pochodzą-
cy z naszej parafii i obchodzący w tym roku 25. rocz-
nicę kapłaństwa ks. prałat Paweł Deskur (4.08).

• Kazania poświęcone szkaplerzowi Najświętszej Maryi 
Panny głosił w naszym kościele o. Krzysztof Pawłow-
ski z zakonu karmelitów (14-15.08).

• W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w czasie Mszy św. święcono zioła i kwiaty. Na-
sze parafianki przygotowały 1200 bukiecików (15.08).

• Ksiądz wikariusz Adam Pawłowski został skierowany 
przez ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do pa-
rafii św. Jana Vianneya na Sołaczu. Do naszej parafii 
przyszedł ks. wikariusz Sławomir Kostrzewa (25.08).

• Praktykę duszpasterską rozpoczął w naszej parafii ks. 
diakon Tomasz Łukaszewski (1.09).
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Pożegnanie ks. Adama
Ksiądz Adam Pawłowski po czterech latach 
wikariatu na Wildzie odchodzi do parafii 
św. Jana Vianneya na Sołaczu. 

Bardzo się cieszę, że jako wikariusz trafiłem 
do parafii Maryi Królowej. Kiedy byłem jeszcze 
klerykiem, a ks. prob. Marcin Węcławski pro-
wadził rekolekcje wielkopostne w seminarium, 
westchnąłem do Pana Boga, że chciałbym kiedyś 
trafić do parafii, którą on prowadzi. Bóg odpowia-
da na nasze pragnienia i pobyt w parafii Maryi 
Królowej sprawił mi wiele radości i szczęścia. 
Cieszyłem się, że było tu tak dużo pracy, okazji 
do głoszenia kazań i rekolekcji, sprawowania Eu-
charystii i sakramentu pokuty. Spotkałem wielu 
wspaniałych i życzliwych parafian, którzy wspie-
rali mnie nie tylko modlitwą. Praca ze studentami, 
małżeństwami, ministrantami i innymi grupami 
duszpasterskimi dawała mi bardzo dużo radości. 

Cieszę się, że stanowiliśmy z księżmi i świec-
kimi zaangażowanymi w życie parafii tak zgra-
ny zespół. Wiele rzeczy się nauczyłem i wierzę, 
że zaowocują one w pracy w następnych pa-
rafiach. Mam zasadę, że modlę się codziennie 
za tych, wśród których pracowałem, i za tych, 
do których Pan Bóg mnie pośle. Dlatego też 
obiecuję pamięć w modlitwie i o nią szczególnie 
proszę. 

Ostatnio bardzo modlę się o powołania do ka-
płaństwa z naszej parafii i wierzę, że tą wspania-
łą drogą służby Chrystusowi i Kościołowi pójdzie 
wielu młodych. Módlmy się o to wspólnie.

ks. Adam Pawłowski

ŻYCIE PARAFII

Malowanie kościoła 
Od końca czerwca do końca lipca był na nowo malowany nasz 
kościół. Ostatnie malowanie było w 1998 roku. Prace teraz 
i wtedy wykonała doświadczona firma Leszka Urbanowicza 
z Poznania. Bóg zapłać wszystkim Parafianom za składane na ten 
cel ofiary. Chcemy, by nasz kościół był piękny. Piękno oddaje 
chwałę Panu Bogu i podnosi nasze serca ku Niemu. 

ks. prob. Marcin Węcławski

Do malowania używany był specjalny podnośnik

Ksiądz wikariusz Adam w czasie tegorocznej 
procesji Bożego Ciała
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Dnia 23 sierpnia zasnęli w Bogu nasi Parafianie

Śp. Teresa i Tomasz Śliwińscy
Rodzice o. Jordana, franciszkanina – kapucyna. Bardzo oddani 

Kościołowi i naszej parafii. Oboje wielkiej szlachetności, do-
broci i wrażliwości na potrzeby drugich. Każdego dnia uczest-
niczyli we Mszy Świętej. Pan Tomasz przez wiele lat należał 
do zespołu redakcyjnego „Maryjnej Wspólnoty”. Pani Teresa 

była wybitnym pedagogiem. Zaangażowana w Caritas parafial-
ną, zorganizowała wolontariat nauczycielski pomagający kore-
petycjami dzieciom z ubogich rodzin. Przez wiele lat członkini 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Niech Bóg będzie im nagrodą!

W imieniu Parafian Ksiądz Proboszcz
W październikowym numerze „Maryjnej Wspólnoty”
zamieścimy obszerniejsze wspomnienie o Zmarłych.


