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„Podnieście, bramy, swe głowy i otwórzcie się wrota wieczności na przyjście Króla chwały! Kto jest
tym Królem chwały? Pan zwycięski i mocny, Pan mocny w walce” (Psalm 24,7-8)*. Figura Chrystusa
zmartwychwstałego wnoszona do naszego kościoła na zakończenie procesji rezurekcyjnej.

Drodzy Parafianie!

Wielki Wtorek

Od początku mojej służby kapłańskiej (w maju minie 36 lat
od święceń) powziąłem postanowienie, by każdego roku
usilnie zachęcać wiernych do udziału w liturgii Triduum
Paschalnego. To są dni największego duchowego bogactwa
Kościoła. W świętej liturgii splata się nasze ludzkie działanie, podejmowane z miłością i pracowitością, z działaniem
Ducha Świętego, który nieustannie ożywia Kościół. Przez
to działanie Bóg udziela nam daru zbawienia.
Jezus Chrystus umarł na krzyżu przed niemal dwoma
tysiącami lat, ale dzięki świętej liturgii możemy być z Nim
i z Apostołami w Wieczerniku, towarzyszyć Jezusowi w męce.
Razem z Maryją i św. Janem możemy stanąć pod krzyżem
i czerpać zdroje miłosierdzia z przebitego Serca Jezusa.
Bardzo zapraszam wszystkich Was, Drodzy Parafianie,
do udziału w liturgii w najbliższe święte dni! Modlę się,
by wszyscy otworzyli serca na przyjście Króla chwały,
Chrystusa zmartwychwstałego!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich, a szczególnie chorych

Tego dnia w naszym kościele odbędzie się całodzienna
spowiedź św. – od godz. 6.30 do 21.
Przypomnijmy sobie warunki sakramentu pokuty: 1. Rachunek sumienia. Zróbmy go ze spokojem,
niech nasza spowiedź nie będzie byle jaka. Prośmy
Ducha Świętego, by był światłością naszego sumienia,
byśmy dobrze zobaczyli nasze grzechy. 2. Szczery żal
za grzechy. Żal za grzechy wzrasta w nas, kiedy rozważamy mękę Pana Jezusa. Można przeczytać fragment
Ewangelii, pieśń pasyjną, odprawić drogę krzyżową.
3. Mocne postanowienie poprawy. Nie tyle mam
obiecać, że nie zgrzeszę, bo byłoby to wyrazem pychy. M am szczerze powiedzieć Chrystusowi: nie chcę
więcej grzeszyć. 4. Szczera spowiedź. Mam wyznać
wszystkie grzechy. Te, które wyjawię kapłanowi, Chrystus weźmie na siebie. 5. Zadośćuczynienie. Mam
odprawić nałożoną pokutę, samemu podjąć dodatkową
pokutę i naprawić, jak tylko to możliwe, uczynione zło.

Ksiądz Proboszcz

(red.)

* Tłum. R. Brandstaetter

TRIDUUM PASCHALNE

Trzy Święte Dni

Symboliczne umywanie nóg

Fot. J. Tomaszewski (x9)

W Wielki Czwartek Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo

Modlitwa przy ciemnicy
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Jak przeżyć owocnie najważniejsze dni w roku liturgicznym
Kościoła? Jak się do nich przygotować? Jak zrozumieć ich wymowę?
Zwróćmy uwagę: mówimy o trzech
dniach, mimo że – gdy je wymienimy – Wielki Czwartek, Wielki
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela
Zmartwychwstania – to cztery dni.
W czasach Pana Jezusa doba rozpoczynała się o naszej godz. 18 nocą,
podzieloną na cztery straże. Dzień
zaczynał się o naszej godz. 6 rano
i był podzielony na dwanaście godzin; nasza godz. 12 (godzina ukrzyżowania Chrystusa) to biblijna godz.
6, godz. 9 w Ewangeliach to nasza
godz. 15 (godzina śmierci Chrystusa). Trzy Święte Dni to: dzień ofiary,
dzień spoczynku i dzień zmartwychwstania.
Dzień ofiary
Pierwszy dzień w naszym liczeniu to wieczór Wielkiego Czwartku i cały Wielki Piątek. Msza św.
w Wielki Czwartek nazwana jest
Mszą Wieczerzy Pańskiej. Po odczytaniu Ewangelii o ustanowieniu
przykazania miłości i umywaniu
nóg Apostołom przez Chrystusa, kapłan umywa nogi 12 mężczyznom,
ale symbolicznie tym gestem objęci
są wszyscy parafianie. Kapłaństwo,
które Chrystus ustanowił w czasie
Ostatniej Wieczerzy, jest służebne.
Nie jest ono wywyższeniem powołanego, ale zobowiązaniem do służby Chrystusowi i Kościołowi.
Chrystus, mówiąc: TO CZYŃCIE
NA MOJĄ PAMIĄTKĘ, nie tylko
polecił sprawowanie Najświętszej
Ofiary, ale także naśladowanie Jego
pokornej służby. Słowa modlitw
pozwalają nam zrozumieć, że duchowo jesteśmy razem z Chrystusem i Apostołami w Wieczerniku.
Przed konsekracją słyszymy: „On
to [Chrystus] w dzień przed męką
za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj”... Z jak wielką
wiarą i wdzięcznością powinniśmy
w tym dniu przyjąć Komunię św.!

TRIDUUM PASCHALNE
Jak bardzo dziękować Chrystusowi,
Najwyższemu Kapłanowi, za dar
Eucharystii i kapłaństwa, za każdą
Komunię św., jaką mogliśmy przyjąć i jeszcze przyjmiemy, za każdego księdza, jakiego Pan Jezus postawił na drodze naszego życia!
Msza św. nie kończy się błogosławieństwem, ale procesją z Najświętszym Sakramentem do bocznego
ołtarza, który nazywamy ciemnicą.
Mamy w ten wieczór trwać na modlitwie z Chrystusem, przeżyć Jego
Ogrójec, Jego aresztowanie, przesłuchania i zamknięcie w więzieniu u arcykapłana. Niech nie spełni
się na nikim wyrzut naszego Pana:
„Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26,40) oraz:
„Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli” (Mk 14,50).
Dopełnieniem dnia ofiary jest liturgia na cześć męki Pańskiej sprawowana w Wielki Piątek. Rozpoczyna się ona dramatycznym gestem
– kapłani upadają na twarz przed
ołtarzem, by w milczeniu i największej pokorze oddać cześć Zbawicielowi. Po odczytaniu opisu męki
wg św. Jana – naocznego świadka
śmierci Jezusa – i odśpiewaniu uroczystej modlitwy dziesięciu próśb
następuje najważniejsza część tej
liturgii – wywyższenie i adoracja
krzyża. Kapłan, stopniowo odsłaniając krzyż, trzykrotnie śpiewa: Oto
drzewo krzyża, na którym zawisło
Zbawienie świata! Potem wszyscy
podchodzą i całują krzyż. Pocałunek ma być znakiem naszej miłości
do Chrystusa oraz znakiem największego szacunku wobec znaku naszej
wiary, jakim jest krzyż.
Liturgię kończy udzielenie Komunii św. i procesja z Chrystusem
w Hostii do tzw. grobu Pańskiego.
Ten piękny polski zwyczaj nawiązuje do tego, co zapisał św. Jan –
miejsce, na którym ukrzyżowano
i pochowano Jezusa, znajdowało
się w ogrodzie. W ogrodzie – raju –
szatan zwyciężył ludzi, namawiając
ich do grzechu, w ogrodzie został
pokonany przez miłość i posłuszeństwo Zbawiciela.

Modlitwa na rozpoczęcie Liturgii Wielkiego Piątku

Adoracja krzyża

Poświęcenie ognia i paschału

3

TRIDUUM PASCHALNE
Dzień spoczynku
Drugi dzień Triduum Paschalnego
jest dniem, w którym nie odprawia
się żadnej liturgii. Wspominamy
czas spoczynku Chrystusa w grobie,
Jego zstąpienie do otchłani. Przygotowujemy się duchowo do radości
zmartwychwstania.
Pięknym polskim zwyczajem, sięgającym początku chrześcijaństwa
w naszym kraju, jest święcenie potraw na świąteczny stół. Chcemy
ucztować na cześć zwycięskiego
Pana i naśladować Apostołów, którzy
z Nim jedli po zmartwychwstaniu.
Ciemność zwyciężona światłem Chrystusa

Liturgia chrzcielna

Śpiew Ciebie Boga wysławiamy po procesji rezurekcyjnej
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Dzień zmartwychwstania
Trzeci dzień tych wielkich świąt
rozpoczyna się liturgią Wigilii Paschalnej, sprawowaną wtedy, gdy
jest ciemno. Najpierw przeżywamy
liturgię światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień rozpalonego ogniska. Poświęcony zostaje
również paschał – duża, woskowa
świeca (w naszym kościele używamy tylko świec z czystego pszczelego wosku) symbolizująca Chrystusa, ozdobiona pięcioma gwoźdźmi
przypominającymi Jego pięć ran.
Ksiądz – przy trzykrotnym śpiewie:
Światło Chrystusa – wnosi zapalony poświęconym ogniem paschał
do ciemnego kościoła. Ten jeden
płomień jest znakiem pokonania
śmierci, grzechu i szatana. Od tego
płomienia zapalamy nasze świece
i wysłuchujemy poetyckiego śpiewu,
zwanego Orędziem Wielkanocnym.
Po bogatej w czytania liturgii słowa, po wysłuchaniu Ewangelii opisującej spotkanie Zmartwychwstałego
przy grobie z kobietami następuje liturgia chrzcielna. Kapłan święci wodę
w chrzcielnicy, zanurzając w niej
paschał i przyjmuje ponowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wyrzekając się
grzechu, zwracamy się twarzą ku zachodowi (symbol śmierci i szatana),
a wyznając wiarę – zwracamy się ku
wschodowi (symbol nowego życia
i światła). Nasz kościół jest zbudowany na linii wschód – zachód.
Radość Eucharystii i przyjętej
Komunii św. przedłuża uroczysta

NASI PARAFIANIE

Nasi Rodzice
Przed pięćdziesięciu laty, w styczniu
1967 roku Teresa i Kazimierz Deskurowie wprowadzili się do nowo
postawionego budynku przy ulicy
Kilińskiego 14. Byli już wówczas
małżeństwem z 14-letnim stażem
i „dorobkiem” trojga dzieci. Kazimierz całe swoje zawodowe życie
pracował w spółdzielczości pracy
jako ekonomista. Teresa zrezygnowała z pracy zawodowej i zajęła się
wychowaniem dzieci, wspierając
rodzinny budżet przez chałupniczą
pracę w domu. Oboje tworzyli ognisko domowe, które biło takim ciepłem, że oprócz – co naturalne – ich
dzieci, ogrzewała się przy nim spora
liczba krewnych i znajomych. Przez
64 lata małżeństwa zachowywali
serdeczną więź z grupą przyjaciół
z lat narzeczeńskich. Ich trzypokojowe mieszkanie zawsze było pełne
nie tylko bliższych i dalszych kuzynów, ale i coraz to nowych pokoleń
przyjaciół ich dzieci. Tak samo wyglądały wyjazdy wakacyjne, gdzie
zwykle „Tato i Mama” zamieniali
się w „Szefa i Szefową”, aby wszyscy – ich dzieci i przyjaciele dzieci
– mogli zwracać się do nich w ten
sam sposób.
Teresa i Kazimierz, często kosztem osobistych wyrzeczeń, wykształcili trójkę swoich dzieci, dając im nie tylko dostęp do wiedzy,
ale także formując ich postawy
umiłowania Boga i Kościoła, troski
o utrzymywanie więzów rodzin-

Wielki Tydzień w naszym kościele
Wielki Wtorek
6.30-21.00 spowiedź św.
Wielki Czwartek
8.00 Jutrznia
17.00 Msza św. z I Komunią św.
18.30 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
adoracja Chrystusa w ciemnicy
do 24.00
Wielki Piątek
8.00 Jutrznia
14.00 Droga krzyżowa
nych i budowanie przyjaźni opartych na prawdomówności, szlachetności i patriotyzmie. Ich metodą wychowawczą było dawanie przykładu
własnym życiem i postępowaniem.
Kiedy dzieci wyrosły i usamodzielniły się, Teresa i Kazimierz
mogli oddać się różnym posługom
społecznym. Oboje z żarliwością
uczestniczyli w codziennej Eucharystii i Żywym Różańcu. Liczne
choroby trapiące Teresę ograniczały jej jednak możliwość bardziej
czynnego zaangażowania się. Kazimierz, pod tym względem fizycznie
silniejszy, działał w Stowarzyszeniu
Rodziny Deskurów, powołanym
do opieki nad miejscami pochówków rodzinnych i do organizowania
różnych form podtrzymujących więzi rodzinne (spotkania, publikacje
itp.). W związku z dramatycznymi
przeżyciami z młodości działał także
w Stowarzyszeniu Żołnierzy-Górników.
Od lat siedemdziesiątych był też
czynnie zaangażowany w życie parafii. Należał do pierwszych lektorów podających teksty czytań mszalnych. Był współzałożycielem parafialnego klubu seniora, parafialnego
Zespołu Akcji Katolickiej. Gdy stało
się to – ze względów ideologicznych
– możliwe, dołączył do organizatorów wolnej Rady Osiedla Wilda.
Ostatni etap życia Teresa i Kazimierz spędzili, radując się dorastaniem wnuków i prawnuków.
Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że czasem trudniejszą drogą

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 św. Wigilii Paschalnej
i procesja rezurekcyjna

Fot. arch. rodzinne

procesja rezurekcyjna. Ciało Chrystusa uwielbionego, obecne w Hostii i w naszych sercach, niesiemy
ze śpiewem w procesji. Chcemy, by
prawda o zmartwychwstaniu dotarła
do wszystkich ludzi, bo On wszystkich umiłował i pragnie, by wszyscy
byli zbawieni.
Otwórzcie bramy swych serc
na przyjście Króla chwały! Kto jest tym
Królem chwały? Pan zmartwychwstały, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus!
Ksiądz Proboszcz

Teresa i Kazimierz Deskurowie

do świętości jest nie czyn heroiczny
czy męczeństwo, lecz przelewanie
krwi dla Chrystusa, kropla po kropli, w trudzie codziennego, uczciwego życia. W opinii swoich dzieci Teresa i Kazimierz osiągnęli świętość
właśnie na tej zwykłej – zdawałoby
się – drodze.
ks. Paweł Deskur – syn
5 marca 2017 roku zasnął
w Bogu, po długim cierpieniu
i pięknym życiu nasz parafianin

śp. Kazimierz Deskur
człowiek wielkiej szlachetności,
gorliwy katolik zaangażowany
w życie naszej parafii, gorący patriota, mąż, ojciec, dziadek i pradziadek. Niech sam Bóg będzie
mu nagrodą za dobro, jakie nam
uczynił. Zawsze mogłem liczyć
na jego pomoc, życzliwą radę.
Niech odpoczywa w pokoju, oczekując zmartwychwstania!
ks. Marcin Węcławski
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BIERZMOWANIE

Mamy już wszystko!
Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Dnia 25 marca
o godz. 16 otrzymaliśmy kolejny –
bierzmowanie. Zostaliśmy wezwani
do tego, by dojrzale wyznawać naszą wiarę. Dostaliśmy też wspaniałe
„wyposażenie” od Ducha Świętego.
Co to znaczy? Do czego wzywa nas
chrześcijańska dojrzałość?
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Ześlij na nich Ducha Świętego!

Fot. J. Kot (x2)

Biskup Damian Bryl namaścił nas
– 52 młodych chrześcijan – świętymi
olejami. Zaświadczył, że teraz możemy iść i głosić. Nikt za nas nie zdecydował. To już nie rodzice przyprowadzili nas do kościoła. My – młodzi
ludzie – sami wybraliśmy Bożą drogę.
Dlaczego potrzebne jest namaszczenie Ducha Świętego, by
podążać tym szczególnym szlakiem?
Bo on nie jest łatwy. Będzie wymagał
od nas poświęceń, nieraz wyrzeczenia się siebie, czasem też odważnego zaprotestowania, wierności wartościom, które nie są dziś popularne. Skąd mamy pewność, że damy
radę? Bóg jest źródłem tej pewności,
dlatego nie możemy się od tego Źródła odłączać. On wie, co będzie nam
najbardziej potrzebne. Wyrazem
tego są właśnie dary Ducha Świętego. Siedem – biblijna pełnia. Bóg dał
każdemu z nas absolutnie wszystko, co będzie konieczne, by dobrze
wypełnić nasze życiowe powołanie.
On już je zna. Czasem modlimy się
o konkretne łaski i dary. Już je mamy!
Dostaliśmy je „w komplecie”. Teraz
trzeba to tylko odkrywać i rozwijać.
Pytać Boga, żyć z Nim na co dzień,
by dostrzegać całe bogactwo, jakie
mamy.
Po co? By przynosić owoce:
miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Szczęśliwy
człowiek, który na co dzień odkrywa piękno Bożej łaski, dostrzega
Jego hojność. Duch chce dawać! Niech
każdy młody człowiek uświadomi sobie z radością, że ma życie w obfitości!
Może śmiało szukać swojego miejsca
w rodzinie, szkole, parafii, Kościele,

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego!

narodzie... Przecież ma wszystko,
czego potrzebuje, by pięknie żyć
w świetle Bożej łaski.
Emilia Grzybowska

Bierzmowanie
naszej córki
W ostatnim miesiącu nasza córka
otrzymała bierzmowanie. Dzięki
wielomiesięcznej pracy ks. Marcina
Ćmila Emilka została przygotowana
do przyjęcia sakramentu. Msza św.
celebrowana przez księdza proboszcza miała charakter szczególnie uroczysty, a młodzież czynnie uczestniczyła w śpiewie pieśni.
We Mszy św. brała udział nasza
rodzina, chrzestni Emilii oraz nasz
stryj Henryk z Wrocławia, który
jest księdzem. Na świadka Emilka
wybrała swoją wychowawczynię ze

szkoły salezjańskiej, co niewątpliwie
świadczy o szacunku i więzi relacji.
Wielką przyjemność nam wszystkim sprawiła obecność odświętnie
ubranych trzech kolegów i dwóch
koleżanek Emilki. Po Mszy św. uściskali ją, wręczyli jej kwiaty i upominki. O ile bowiem zrozumienie wagi
bierzmowania wśród ludzi dorosłych
jest dość powszechne, o tyle szacunek i uznanie ze strony rówieśników
bywają coraz rzadsze. Byliśmy dumni, że Emilka ma przyjaciół, którzy
potrafią docenić znaczenie ważnych
dla niej chwil w życiu. Mając w sobie silną wiarę w Boga, niedawno
udzielone wsparcie Ducha Świętego
i wartościowych przyjaciół wokół siebie powinna sprostać zagrożeniom
współczesnego świata.
Małgorzata i Andrzej Grzybowscy

KRONIKA

Z ostatnich tygodni
• Parafialne przedszkole zorganizowało pogadanki pedagogiczne dla rodziców małych dzieci: O dobrze
rozumianej hojności w wychowaniu dziecka (23.02)
i Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności
u małego dziecka (30.03) oraz dla ojców Ojcostwo
losem czy wyborem? (20.03).
• Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przeżyliśmy rekolekcje parafialne. Nauki
głosił ks. Adrian Galbas, przełożony prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (1-5.03).
• W Wielkim Poście uczestniczyliśmy w nabożeństwach
drogi krzyżowej oraz gorzkich żalach. Kazania pasyjne o męce Pana Jezusa w Ewangelii św. Jana głosił ks.
Proboszcz. Ulicami naszej parafii przeszła droga krzyżowa ulicami naszej parafii (7.04).
• Rozpoczął się kurs przygotowawczy dla chłopców,
którzy chcą zostać ministrantami (4.03).
• Odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży
gimnazjalnej i dzieci ze szkoły podstawowej z naszej
parafii (6-8.03 i 8-10.03).
• Odbyły się spotkania katechetyczne z rodzicami dzieci, które mają przystąpić do Pierwszej Komunii św.
w Wielki Czwartek (8, 22.03 i 4.04), dla rodziców dzieci, które przystąpią do Pierwszej Komunii św. w maju
(15.03). Ksiądz proboszcz przeprowadził też katechezę
dla rodziców młodzieży bierzmowanej (14.03).
• Po niedzielnej Mszy św. o godz. 11 zostało udzielone

Wspólnota hospicyjna
Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością – św. Matka Teresa
z Kalkuty.
Święta Teresa z Kalkuty jest patronką naszej wspólnoty hospicyjnej. Zainspirowani jej działalnością jesteśmy gotowi udawać się z posługą do wszystkich chorych, cierpiących na choroby nowotworowe. Każdy
zgłoszony chory jest dla nas wezwaniem do niesienia
pomocy i wsparcia duchowego.
Doświadczenie w naszej wspólnocie zdobywamy
od kilku miesięcy. Otrzymaliśmy do tej pory cztery zgłoszenia. Trzy z naszej parafii, a jedno z sąsiedniej parafii.
W każdym przypadku do dyspozycji chorego jest wolontariusz (jedna lub dwie osoby) oraz pielęgniarka. Aktualnie prowadzimy jedną posługę, ale jesteśmy w stanie
przyjąć ich znacznie więcej. Mamy gotowy, przeszkolony zespół wolontariuszy. Rozwijamy się też dzięki spotkaniom, które są organizowane dla wspólnot hospicyjnych oraz wolontariuszy w całej Polsce.
Właśnie wróciliśmy ze spotkania Formacyjnego
Kręgu Hospicjantów Polskich im. św. Wincentego Pal-

specjalne błogosławieństwo dla rocznych dzieci i ich
rodziców (12.03).
• Po niedzielnych Mszach św. przeprowadzono składkę
do puszek na dzieła misyjne (12.03).
• Odprawiona została Msza św. dla dzieci przed Pierwszą
Komunią św., ich rodziców i chrzestnych z odnowieniem
przyrzeczeń chrztu świętego (11 i 18.03).
• Ksiądz biskup Damian Bryl udzielił sakramentu bierzmowania 52 młodym z naszej parafii (25.03).
• Odbyła się parafialna pielgrzymka na Misterium Męki
Pańskiej do Górki Klasztornej (8.04).

lottiego, które raz w roku odbywa się w Częstochowie. Krąg ten ma już 21-letnią historię i gromadzi raz
do roku wolontariuszy i personel medyczny z hospicjów
domowych, stacjonarnych oraz hospicyjnych wspólnot
przyparafialnych. Jest to niebywała okazja do poznania
wspaniałych ludzi, którzy kierując się w życiu miłością
bliźniego, czerpią radość z niesienia pomocy innym.
Oni są dla nas świadectwem oraz potwierdzeniem słów,
że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu.
Ponadto, dzięki współpracy z innymi wspólnotami,
które działają przy parafiach w Poznaniu, mamy możliwość doszkalania się i wdrażania nowych osób do naszej
grupy. Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych chętnych,
którzy tak jak my chcą pomagać. Nie wymagamy wysokich kwalifikacji. Dla wolontariuszy niemedycznych
zawsze możliwe jest zorganizowanie odpowiednich
szkoleń, które są obowiązkowe, aby stać się czynnym
wolontariuszem hospicyjnym.
Nie robimy rzeczy wielkich. Robimy rzeczy małe, ale
z Bożą miłością. Chcemy dawać to, co w nas najlepsze –
pomagać i przynosić dobre owoce.
Małgorzata Piotrowicz
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Nowe konfesjonały
W pracowni architekta Michała
Ankiersztajna został przygotowany projekt nowych konfesjonałów
do naszego kościoła. Będą one
dźwiękoszczelne, tak by zapewnić swobodną rozmowę penitenta
z kapłanem, Zostaną wykonane
z drewna, przeszklone witrażem,
uchwyty będą z mosiądzu. Prace
stolarskie wykona firma Dors, witraże pracownia Jakuba Bardońskiego. Koszt wykonania jednego
konfesjonał to 31 tys. zł. Ufamy,
że i tę inwestycję uda się zrealizować dzięki ofiarności Parafian i wstawiennictwu św.
Józefa.
(red.)

Spadek dla parafii
Święty Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej podróży
do Polski, w sierpniu 2002 roku, odwiedził m.in. sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W kazaniu wspomniał Mikołaja Zebrzydowskiego, który na początku XVII wieku ofiarował znaczną część swego majątku, by ufundować Kalwarię i kościół poświęcony Maryi.
Ten dobry człowiek nawet w najśmielszych marzeniach
nie mógł sobie wyobrazić, że ufundowany przez niego
kościół będzie odwiedzał papież, następca św. Piotra,
i że w kazaniu wspomni jego szlachetny dar. W Poznaniu znajduje się kościół ufundowany przez szlachcica
Jana Skrzetuskiego (prototyp głównego bohatera powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem). To sanktuarium św. Józefa prowadzone przez oo. karmelitów
na Wzgórzu św. Wojciecha. Ile dobra rozlewa się z takich miejsc, jak bardzo procentują zasługami takie dary!
Ileż dobra może uczynić ofiara na rzecz Kościoła!
Pewien parafianin podzielił się ze mną taką oto historią. Zmarła jego sąsiadka, starsza kobieta, niemająca
rodziny. Żyła dość skromnie. Do dzisiaj na jej nazwisko
przychodzi korespondencja z banku. Kiedyś na klatce
schodowej leżała kartka, wyciągnięta prze kogoś z koperty. Podniósł ją, przeczytał. Było to zawiadomienie
z banku o aktualnym stanie konta zmarłej – 40 tys. zł
i 86 tys. funtów (ok. 430 tys. zł). Tych pieniędzy nikt nie
odbierze. Pracownicy banków potwierdzają, że zdarzają się takie sytuacje. Duże kwoty pieniędzy po śmierci
właścicieli kont niemających spadkobierców przechodzą
na własność banku. Są do dyspozycji banku.
Jeśli Bóg kogoś powołał do życia w małżeństwie i rodzinie, to jego obowiązkiem jest zapisać w testamencie mają-
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tek najbliższym. O ile to tylko możliwe, powinien to być
sprawiedliwy podział. Ale jeśli ktoś nie ma rodziny, niech
się zastanowi nad tym, czy swojego majątku – oszczędności, mieszkania – nie zapisać w testamencie na dobre cele
– parafii, Caritas czy innym instytucjom służącym dobru.
Tak uczyniła pewna mieszkanka dzielnicy Ogrody, osoba
samotna, która często odwiedzała nasz wildecki kościół.
Mieszkanie zapisała Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
a udziały w kamienicy – Prymasowskiemu Seminarium
w Gnieźnie (pochodziła z Gniezna). Ma zapewnioną modlitwę tych kościelnych instytucji, a przez akt darowizny
jej dary materialne nieustannie pomnażają dobro.
Ufam, że ten tekst będzie właściwie zrozumiany. Niczego od nikogo nie chcemy wyłudzać. Ale zachęcam,
by przemyśleć tę sprawę, zwłaszcza jeśli nie ma się własnej rodziny. Jako parafia moglibyśmy stworzyć jeszcze
więcej dzieł służących chwale Bożej i innym ludziom,
gdybyśmy otrzymywali takie darowizny.
Przy tej okazji pragnę jeszcze raz podziękować
wszystkim, którzy materialnie wspierają naszą parafię.
To z Waszych ofiar ona się utrzymuje. Dziękuję za każdą
ofiarę, za „wdowi grosz” i za hojne dotacje. Niech Bóg
to wynagrodzi!
Ksiądz Proboszcz

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249
Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie!
Miesięcznik poświęcony sprawom Parafii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej w Poznaniu. Adres redakcji: 61–546 Poznań, ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 2 000.

