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1 czerwca arcybiskup Stanisław Gądecki odprawił w naszym kościele dziękczynną Mszę Świętą 

Drodzy Parafianie!
Przed 25 laty, 1 sierpnia 1993 roku, rozpocząłem służbę 
w naszej parafii jako jej pierwszy proboszcz. W młodo-
ści kapłańskiej marzyłem o wyjeździe na misje, jednak 
wola Boża wyrażona przez ówczesnego abp. Jerzego 
Strobę była inna. Choć trudno było mi ją przyjąć, wie-
działem, że trzeba ją spełnić. Zostałem proboszczem wy-
odrębnionej z parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
i Bożego Ciała nowej parafii. Kolejne lata potwierdzały 
błogosławieństwem, że tak chciał Bóg.  Przez lata nie-
pozbawione krzyży i trudów Chrystus tak hojnie bło-
gosławił, wspierał nieustannie łaską w posłudze kapłań-
skiej, postawił na drodze życia tak wielu dobrych ludzi 
– przede wszystkim Was, wierzących katolików Wildy. 
Dał do współpracy wielu gorliwych i oddanych księży 
oraz świeckich zaangażowanych i pracujących w naszej 
parafii. Nie mam słów, by wyrazić wdzięczność wobec 
Pana Boga i Was. Moją wdzięcznością jest modlitwa 

za tych, do których zostałem posłany, i dalsza służba 
w miarę możliwości moich – z każdym rokiem mniej-
szych – sił. W myśl zasad obowiązujących w naszej 
archidiecezji emerytura kapłańska zaczyna się po ukoń-
czeniu 75 lat – jeśli taka będzie wola Boża, przede mną 
jeszcze 13 lat proboszczowania. Tu, na ziemi jesteśmy 
pielgrzymami w drodze do Ojczyzny w niebie. Obyśmy 
wszyscy tam szczęśliwie doszli. Dziękuję szczególnie 
tym, którzy pomogli przygotować i przeżyć jubileusz 25 
lat naszej parafii. 

Zaczynamy nowy rok szkolny. Podejmujemy na nowo 
wysiłek wychowawczy wobec dzieci i młodzieży. Rodzi-
ców zapraszam na spotkania katechetyczne. Wszystkich 
Parafian proszę, by modlitwą i osobistym przykładem 
wspierali dzieło wychowania. Niech Bóg błogosławi 
rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, szkołom 
i przedszkolom naszej parafii! 

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, zwłasz-
cza chorych.

Ksiądz Proboszcz
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JUBILEUSZ NASZEJ PARAFII

 Jubileusz parafii
1 czerwca obchodziliśmy uroczy-
stość odpustu parafialnego – 25-le-
cie istnienia naszej parafii. Zostały 
też poświęcone nowe organy.

Spotkanie katechistów 
z Arcybiskupem
Przed Mszą Świętą, w salce komin-
kowej Domu Parafialnego, katechiści 
z naszej parafii spotkali się z abp. Stani-
sławem Gądeckim. Było to bardzo miłe 
i jednocześnie rzeczowe spotkanie.

Katechiści w naszej parafii to gru-
pa już dwudziestu sześciu osób, które 
Ksiądz Proboszcz zaprosił do współ-
pracy przy spotkaniach dla rodziców 
dzieci chrzcielnych, pierwszokomu-
nijnych oraz – od tego roku – rodzi-
ców młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania. Katechiści z na-
szej parafii są pionierami takiej for-
my pracy z rodzicami. Jej celem jest 
pogłębienie wiary rodziców i pomoc 
w przekazywaniu jej dzieciom. Pod-
czas spotkań z rodzicami dzielimy się 
doświadczeniem przeżywania wiary, 
otwarcie rozmawiamy na tematy reli-
gijne, wspieramy się w pracy z dzieć-
mi. Nasze metody pracy i owoce tych 
spotkań budzą zainteresowanie nie 
tylko w Poznaniu, dlatego też abp 
Gądecki, będąc jednocześnie prze-

wodniczącym Konferencji Episkopa-
tu Polski, z dużym zaciekawieniem 
pytał o radości i trudy, które towarzy-
szą naszym spotkaniom.

Nie bez wzruszenia i entuzjazmu 
odpowiadaliśmy na pytania o nasze 
refleksje. Wiele mówiliśmy też o tym, 
że te spotkania ubogacają i rozwijają 
nas samych, że stanowią ważny ele-
ment jednoczący ludzi, otwierają 
nas na siebie, wydają dobre owoce 
w życiu rodzinnym. Mówiliśmy też 
o trudnościach wynikających często 
ze słabej wiary rodziców rodziców, 
z ich czasami skomplikowanych sytu-
acji życiowych.

Arcybiskup pytał też o naszą for-
mację, czy jest ona dobrze prowadzo-
na przez Szkołę Katechistów, czy nam 
czegoś brakuje. Wypowiadaliśmy się 
spontanicznie i mieliśmy wiele do po-
wiedzenia. Wszyscy czuliśmy, że na-
sze spostrzeżenia i obserwacje są cen-
ne dla Księdza Arcybiskupa. 

Spotkanie trwało 60 minut. Nie czu-
liśmy mijającego czasu. Nie odczuwali-
śmy też dystansu, który byłby zupełnie 
zrozumiały ze względu na pełnione 
funkcje naszego rozmówcy. Spotkał się 
z nami otwarty, troskliwy i słuchający 
człowiek, któremu zależy na każdym 
i który chce zrozumieć każdego. 

Marlena Strzelec-Orłowska 
katechistka

Uroczysta Msza Święta
Upalny lipcowy dzień 1993 roku. 
Mijając Rynek Wildecki, z daleka 
obserwuję mężczyznę, który z sa-
mochodu stojącego przy wejściu 
do urzędu – vis-à-vis wejścia do za-
krystii – wyciąga stos książek i znika 
w ciemnym korytarzu urzędu. Za-
skoczyło mnie, że mimo upału ten 
mężczyzna męczy się noszeniem 
ciężkich książek, ubrany w ciemną, 
zapiętą pod szyję koszulę z długimi 
rękawami. Pomyślałam: „Nosi cięż-
kie książki w taki upał, tak ubrany 
– za karę, jako pokutę czy się umar-
twia?”. Dwa dni później, w niedzie-
lę, ten mężczyzna okazał się naszym 
księdzem proboszczem. Pierwszym 
w historii naszej parafii.

Ten obraz przypomniały mi trzy 
dziewczynki. Zadziwiały mnie, gdy 
szeleszcząc plastikową butelką, po-
pijały wodę mineralną... w trakcie 
jubileuszowej Mszy Świętej.

Upalny wieczór 1 czerwca 2018 
roku. Przy ołtarzu jako celebrans 
Ksiądz Arcybiskup. Wśród wielu za-
proszonych kapłanów ks. prałat Pa-
weł Deskur – pochodzący z naszej 
parafii, oraz ks. proboszcz Stanisław 
Pankiewicz z parafii zmartwych-
wstańców. Także nasi byli wikariu-
sze, księża Marian Sikora i Mirosław 
Musiał. Msza Święta z okazji trzech 

Procesja z daramiPamiątkowa fotografia naszych katechistów z Arcybiskupem
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JUBILEUSZ NASZEJ PARAFII

niezwykłych wydarzeń: 25-lecia 
powstania parafii, 25-lecia probosz-
czowania ks. Marcina i poświęcenia 
dopiero co zamontowanych organów. 
Właśnie to trzecie wydarzenie wybrał 
Ksiądz Arcybiskup jako temat swego 
kazania. Mówił o znaczeniu muzy-
ki w liturgii i o wyjątkowo „kościel-
nym” instrumencie, jakim są organy. 
O dwóch pozostałych wydarzeniach 
Ksiądz Arcybiskup nie wspomniał. 
Odwołał się za to do „Maryjnej 
Wspólnoty”, której wydanie w cało-
ści było poświęcone historii naszej pa-
rafii. Ksiądz Arcybiskup czyta „Maryj-
ną Wspólnotę”! Sądzi nawet, że my 
wszyscy ją czytamy. To bardzo miła 
niespodzianka. Czekałam jednak 
na dobre słowo o naszej parafii, o na-
szym Proboszczu, o nas samych....

Wzruszająco przebiegła procesja 
z darami. Do ołtarza podeszła rodzi-
na państwa Maslowów. To znani nam 
przybysze z Ukrainy, którzy – na za-
proszenie naszej parafii – rozpoczęli 
wśród nas nowe życie. Darami były 
świece z pszczelego wosku do kapli-
cy, w której Mszę Świętą odprawia 
Ksiądz Arcybiskup; puszka na hostie 
– dar parafii dla misji w Kamerunie, 
i piękny ornat. Ornat i puszka na ho-
stie to dar dla parafii od tegorocznych 
dzieci pierwszokomunijnych. Były 
także jubileuszowe podziękowania: 
dla Księdza Arcybiskupa za odwie-
dziny i wspólną z nami modlitwę, 
a także za poświęcenie organów; 
dla Księdza Proboszcza za te 25 lat 
posługiwania. Burza braw, która wy-
buchła po tych podziękowaniach, 
potwierdziła, że p. Cezary Kościel-
niak wyraził słowami to, co czuliśmy 
wszyscy. 

Po Mszy przed domem parafial-
nym trwała jubileuszowa radość, wy-
śpiewywana przez młodzież. Młodzi 
śpiewali z autentycznym zaanga-
żowaniem. Ich śpiew było słychać 
nawet na ul. Spychalskiego (dawniej 
Chwiałkowskiego), gdzie spotkałam 
się z przyjaciółmi z parafii na jubile-
uszowej kolacji.

Katarzyna Deskur
parafianka

Po Mszy Świętej jubileuszowa radość przed domem parafialnym

Poświęcenie nowych organów

Słowo powitania wygłosił Ksiądz Proboszcz
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NASZ KOŚCIÓŁ

Nowe organy
Nasi organiści napisali kilka słów o naszych no-
wych organach, o ich wartości i pięknie. 

Król instrumentów
Organy to król instrumentów. Można tak je nazwać ze 
względu na ich wielkość, różnorodność barw i dźwię-
ku, wreszcie na skalę i potęgę brzmienia. Należą 
do grupy instrumentów dętych klawiszowych. Skła-
dają się z kilku części. Najpierw to kontuar czyli stół 
gry, na którym są umieszczone klawiatury (manuały), 
włączniki rejestrów (głosów, czyli różnych brzmień, 
którym odpowiadają różne rodzaje piszczałek), a tak-
że klawiatura nożna (pedał). Dalej to wiatrownica, 
czyli płaska komora z otworami w swej górnej czę-
ści, w których są umieszczone piszczałki (w naszych 
nowych organach jest ich 1500) i dmuchawa, która 
dostarcza powietrze do miechu, z którego płynie ono 
do piszczałek przez wiatrownicę. Wreszcie traktura, 
czyli system, który łączy dwa zdarzenia – uderzenie 
w klawisz z otwarciem dopływu powietrza do piszczał-
ki, która wydaje dźwięk. W naszych nowych organach 
jest traktura mechaniczna – najwyżej ceniona. Całość 
jest umieszczona w szafie organowej, która spełnia tak-
że rolę pudła rezonansowego, wzmacniającego i ukie-
runkowującego dźwięk. Jak widać organy są nie tylko 
największym, ale też najbardziej skomplikowanym in-
strumentem muzycznym.  

Z pomocą Bożą, z pomocą św. Józefa i dzięki nad-
zwyczajnej ofiarności Parafian udało się zdobyć wspania-
ły instrument do naszego kościoła – nowe organy. To 
instrument z 26 głosami, dwoma klawiaturami ręcznymi 
i klawiaturą nożną. Brzmi wyjątkowo pięknie. Dźwię-
ki mają głębię, wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne. 
Organy wspaniale prezentują się we wnętrzu naszego 
kościoła – najpierw pod względem akustycznym, dalej 
pod względem architektonicznym – mimo, że nie były 
budowane dla naszego kościoła, idealnie wpasowują się 
w jego wnętrze. 

15 września gościliśmy w naszym kościele Helmu-
ta Wertza, organistę i kantora parafii ewangelickiej 
w Neunkirchen z Niemiec. Razem z naszym organistą 
Michałem Wachowiakiem wykonali piękny koncert mu-
zyki organowej, przede wszystkim utwory Jana Sebastia-
na Bacha. Nasz gość wyraźnie wzruszony powiedział, 
że instrument brzmi dużo lepiej niż w ich kościele, 
w Niemczech i dodał: „Bardzo się cieszę, że te organy 
trafiły w bardzo dobre ręce”. 

Niech muzyka z naszego nowego instrumentu oddaje 
chwałę Panu Bogu i podnosi ku Niemu i ku sprawom 
duchowym nasze serca!

Marcin Niedziałkowski
nasz organista

Trudno mi się z nimi rozstać
Już ponad dwa miesiące w naszej świątyni rozbrzmie-
wają nowe organy. Granie na tym instrumencie jest dla 
mnie tak wielką radością, iż niekiedy trudno mi się z nim 
„rozstać” po zakończeniu intensywnej niedzielnej służby. 
Urzekająca jest czystość i szlachetność brzmienia oraz pre-
cyzja traktury mechanicznej. Na nowo odkrywam piękno 
muzyki Buxtehudego, Bacha i Mendelssohna. Uważam, 
że nasz nowy instrument ma duży potencjał, który będę 
się starał stopniowo ukazywać zarówno w grze liturgicznej 
jak i grze solowej, wykonując dzieła literatury organowej.

Michał Wachowiak
nasz organista

Król instrumentów w naszym kościele

Michał Wachowiak przy nowych organach
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WYCHOWANIE
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Duchowość dziecka
Pan Jezus powiedział: Jeśli nie 
staniecie się jak dzieci... Mamy 
wychowywać dzieci, ale możemy 
się od nich wiele nauczyć!

Duchowość to przede wszystkim 
osobiste, wewnętrzne życie czło-
wieka, który wchodzi w relację 
z Bogiem i stawia sobie pytania do-
tyczące sensu i celu istnienia. Moż-
na także powiedzieć, że jest ona 
konkretną realizacją Bożego zapro-
szenia do zjednoczenia człowieka 
i wejścia w relację z Nim. Definicja 
ta została przytoczona, ponieważ 
życie duchowe jest czasami mylone 
z wrażliwością estetyczną. Nato-
miast o duchowości można mówić 
wtedy, gdy człowiek patrzy na ży-
cie w Bożej perspektywie. Dotyczy 
to również dzieci. Pytanie dziecka: 
„Skąd się wziąłem, gdzie byłem, 
gdy mnie nie było?” – dotyczy nie 
tylko biologii, ale przede wszyst-
kim duchowości (kwestia płciowo-
ści jest tu drugorzędna).

Wiara jest darem Bożym i nie 
można jej dać dziecku. Otrzymu-
jemy ją jako łaskę na chrzcie świę-
tym. U dziecka dobrze wychowy-
wanego religijnie wiara rozwija się 
niejako spontanicznie, w sposób 
zdumiewający, a nawet zawstydza-
jący dla dorosłych. Najlepszym cza-
sem do budowania fundamentów 
wiary jest wiek przedszkolny, który 
jest często niedoceniany i traktowa-
ny infantylnie. 

Są dzieci, które prowadzą głębokie 
życie duchowe. Rodzice, którzy sami 
wzrastają w wierze, dbają o żywą mi-
łość do Pana Boga i rozwój duchowy, 
w naturalny sposób przekazują te po-
stawy dziecku. Właśnie – jest to kwe-
stia postawy, a nie wyuczania dziecka 
określonych zachowań.

Dostarczane małemu dziecku 
przeżycia i odbierane przez nie wra-
żenia głęboko zapadają mu w pod-
świadomość. Kształtująca się osobo-
wość dziecka i otwartość sprzyjają 
rozwojowi duchowemu i nawiązy-

waniu żywej relacji z Bogiem. Dla-
tego jednym z podstawowych za-
dań w wychowaniu moralnym tego 
okresu jest kształtowanie uczuć 
wyższych (takich jak np. miłość, 
braterstwo, solidarność, współczu-
cie, wrażliwość na cierpienie), które 
umożliwiają emocjonalną samokon-
trolę, najważniejszą cechę w kształ-
towaniu się charakteru dziecka. Na 
dziecko w tym wieku ma wpływ co-
raz więcej osób, zarówno dorosłych, 
jak i rówieśników. Ulega ono do-
brym i złym wpływom kolegów i ko-
leżanek. Pięcio-, sześciolatek często 
jest świadomy niektórych swoich 
wykroczeń jako grzechu obrażające-
go Boga. Potrafi wyrazić skruchę.

To, co nadprzyrodzone, ducho-
we, jest dziecku bardzo bliskie. Jego 
wyraźne zainteresowanie światem 
baśni to tak naprawdę tęsknota 
za światem nadprzyrodzonym. Do-
skonale dostrzega różnicę między 
bajką a opowiadaniami na podsta-
wie faktów (opowieści biblijne czy 
przypowieści z Ewangelii).

Małe dziecko więcej przeczuwa 
niż rozumie. Wierzy i ufa bez za-
strzeżeń i wątpliwości. Jest w nim 
naturalne poczucie Boga i pragnie-
nie doznań duchowych. Dużo ła-
twiej przyjmuje prawdy wiary (jeśli 

W każdym dziecku jest wielkie bogactwo duchowe

rodzice je przekazują) niż człowiek 
dorosły, wzrasta z nimi. Z ufnością 
opiera się na wierze dorosłych, 
popartej przykładem. Dziecko 
kochane uczy się kochać. Miłość 
rodziców jest pierwowzorem, wy-
obrażeniem miłości Boga. Dlatego 
tak ważne jest, aby dzieci wiedzia-
ły, że dla ich rodziców najwyższym 
autorytetem jest Bóg, któremu bez-
warunkowo ufają.

Duchowość małego dziecka 
można poznać po pytaniach, jakie 
ono zadaje, po zainteresowaniu, 
jakie wykazuje sprawami Bożymi. 
Warunkiem jest dobrze prowadzo-
na rozmowa lub przeżycie, które 
dziecko poruszy. Dziecku do prze-
myśleń, które chętnie podejmuje, 
potrzebne są bodźce, stymulacja 
z zewnątrz (w przeciwieństwie np. 
do potrzeb fizycznych, które sygna-
lizuje niemal automatycznie). 

Wystarczy, że rodzice żyją wiarą 
i dzielą się nią. Wystarczy, że trak-
tują dziecko poważnie, jak małego 
człowieka, który ma inny zasób 
wiedzy, sposób postrzegania świa-
ta, mniej doświadczeń. Wystarczy, 
że nie będą się śmiali z dziecięcych 
pytań, tylko razem poszukają odpo-
wiedzi... Tylko tyle.

Beata Nadolna
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Z ostatnich tygodni

WYCHOWANIE

• W maju uczestniczyliśmy w nabożeństwach majo-
wych codziennie o godz. 20.30.

• W pierwsze soboty kolejnych miesięcy modliliśmy się 
podczas nabożeństw różańcowych wynagradzających 
Niepokalanemu Sercu Maryi (5.05, 2.06, 7.07 i 4.08).

• Ksiądz Proboszcz poprowadził katechezę dla rodzi-
ców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komu-
nii Świętej (9.05).

• W wigilię Zesłania Ducha Świętego została odpra-
wiona uroczysta Msza Święta o godz. 18.30 (19.05). 
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Mszy 
Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego cho-
rał zaśpiewała schola Liquescentes (20.05).

• W sobotę o godz. 15.30 i w niedzielę o godz. 12.15 
odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 66 
dzieci (19 i 20.05).

• Modliliśmy się podczas nabożeństw fatimskich (13.05, 
13.06, 13.07 i 13.08).

• Koło Misyjne zaprosiło parafian na koncert zespołu 
góralskiego: Grajmy i śpiewajmy Maryi (24.05).

• Kręgi Kościoła Domowego naszej parafii wzięły 
udział w dniach skupienia tego ruchu w Otorowie 
(25-27.05).

• Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: 28 
Czerwca 1956 r., Krzyżową, Powstańczą, Czajczą 
do skweru na skrzyżowaniu Wierzbięcic i 28 Czerw-
ca 1956 r. Rozważania wygłosił ks. Marcin Janecki, 
dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej (31.05).

• Arcybiskup Stanisław Gądecki odprawił w naszym 
kościele Mszę Świętą – był to odpust Maryi Królo-
wej, poświęcenie nowych organów i jubileusz 25 lat 
istnienia naszej parafii. Przed Mszą Świętą Ksiądz 
Arcybiskup spotkał się z katechistami naszej parafii 
(1.06).

• W oktawie Bożego Ciała uczestniczyliśmy w adora-
cjach, nieszporach eucharystycznych i procesjach 
wokół kościoła. Zakończenie oktawy przeżyliśmy 
w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej.

Półkolonie parafialne
Caritas parafialna wzorem minionych 
lat zorganizowała parafialne półkolo-
nie dla dzieci naszej parafii. W czterech 
tygodniowych turnusach uczestniczy-
ło razem około 180 dzieci. Nie pobie-
ramy opłat za udział w półkoloniach. 
Funkcjonują one dzięki ofiarnej pracy 
pań prowadzących, dzięki ofiarom 
składanym do skarbony św. Antoniego 
i dofinansowaniu z Rady Osiedla Wilda 
i Caritas archidiecezjalnej. Dziękujemy 
ofiarodawcom! Obok atrakcyjnego pro-
gramu i pomocy dla rodziców dzieci nie 
tylko mile spędzają czas, ale także prze-
kazywane są im wiara i dobre wycho-
wanie. Na fotografii dzieci z półkolonii 
w muzeum archidiecezjalnym.

Następne półkolonie planujemy zor-
ganizować zimą. Od września zaprasza-
my dzieci do świetlicy parafialnej.

(red.)

Spotkania katechetyczne dla rodziców

Dla rodziców dzieci przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych 

– wtorek 11 września godz. 19.30
Temat: Pozytywna dyscyplina w wychowaniu  

i rozwoju dziecka.

Dla rodziców dzieci klas IV-VIII 
 – poniedziałek 10 września godz. 19.30

Temat: Wychowywanie woli z wykorzystaniem  
tak zwanego wzmocnienia pozytywnego.

Dla rodziców dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą
 – środa 12 września 

godz. 8.30 (dom parafialny) i 19.30 (kościół)
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KRONIKA

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: 1 800. 

• W czerwcu uczestniczyliśmy w nabożeństwach ku 
czci Serca Pana Jezusa. W tygodniu po wieczornej 
Mszy Świętej, a w soboty o godz. 18.

• Odbyła się pielgrzymka dla rodziców z dziećmi do Li-
chenia (2.06).

• Rozpoczął się kolejny kurs przedmałżeński przy naszej 
parafii (6.06).

• Koło Misyjne zorganizowało pielgrzymkę do Torunia 
(9.06).

• Po niedzielnej Mszy Świętej o godz. 11 udzielono spe-
cjalnego błogosławieństwa dla dzieci, które ukończyły 
pierwszy rok życia (10.06).

• Została odprawiona Msza Święta podsumowująca rok 
dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania 
i ich rodziców. Po Mszy odbyło się spotkanie z ks. Da-
riuszem Piaseckim, moderatorem diecezjalnym Ruchu 
Światło-Życie, czyli Oazy (16.06).

• Parafialny Zespół Caritas zorganizował półkolonie 
dla dzieci ze szkół podstawowych. W czterech turnu-
sach uczestniczyło łącznie 175 dzieci z naszej parafii 
(25.06-20.07).

• Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa po Mszach 
Świętych poświęcono samochody, rowery i motocykle 
(22.07).

• Obchodziliśmy Niedzielę Misyjną. Kazania w naszym 
kościele głosili misjonarze oblaci. Po Mszach Świętych 
można było nabyć kalendarze i publikacje misyjne 
oraz wesprzeć dzieła misyjne oblatów (29.07).

• Po niedzielnej Mszy Świętej o godz. 18.30 odbył się 
koncert muzyki organowej J.S. Bacha i F. Mendelssoh-
na w wykonaniu naszego organisty, Michała Wacho-
wiaka (5.08).

• W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny podczas Mszy Świętych święcono zioła i kwia-
ty. Nasze parafianki przygotowały 1000 bukiecików 
(15.08).

• W naszym kościele odbył się koncert muzyki organo-
wej w wykonaniu organistów Helmuta Hertza z Neun-
kirchen (Niemcy) i Michała Wachowiaka, naszego or-
ganisty (15.08).

• Grupa ministrantów z naszej parafii wyjechała do Wi-
sły (20-25.08).

Numer konta parafialnego 
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249
Każda wpłata może być odliczana od podatku 
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Zaszczytne  
odznaczenie
W wigilię uroczystości patronów na-
szego miasta Poznania i katedry abp 
Stanisław Gądecki odznaczył dwie 
nasze parafianki medalem Optime 
Merito Archidioecesis Posnaniensis 
– szczególnie zasłużonym dla archi-
diecezji poznańskiej. Są to Katarzyna 
Deskur i Beata Nadolna. 

W uzasadnieniu nadania tego od-
znaczenia Ksiądz Arcybiskup napisał 
w odniesieniu do p. Katarzyny o jej 
wieloletniej, ofiarnej pracy kateche-
tycznej i wychowawczej z dziećmi 
specjalnej troski i 25-letnim zaanga-
żowaniu w wydawanie pisma „Ma-
ryjna Wspólnota”. Katarzyna Deskur 
jest od powstania naszego parafialne-
go pisma sekretarzem redakcji. Pani 
Beata Nadolna zorganizowała nasze 
parafialne Przedszkole św. Aniołów 
Stróżów i jest jego dyrektorką. Jest 
bardzo zaangażowana w katechezę 
dorosłych, zarówno jako katechist-

Dar dla misji
Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę lipca gości-
liśmy w naszej parafii misjonarzy oblatów. To 
zgromadzenie zakonne poświęcone Maryi, 
Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. Od wie-
lu lat nasza parafia z nim współpracuje. 

Ojcowie z Ukrainy, Madagaskaru i Po-
znania głosili słowo Boże, dzielili się swoim 
doświadczeniem misyjnym, zbierali ofiary 
i rozprowadzali kalendarze i pamiątki mi-
syjne. Przekazaliśmy im – to także tradycja 
naszej parafii – dar dzieci pierwszokomunij-
nych. Jest nim puszka – kielich do hostii. Na 
fotografii młodzież z Kamerunu, z misji oj-
ców oblatów, z darem dzieci, które przyjęły 
Pierwszą Komunię Świętą w ubiegłym roku. 
Dzieje Apostolskie przypominają: Więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu 
(Dz 20,35).

Umiejmy się dzielić, wspomagajmy misje. 
Przy naszej parafii działa Koło Misyjne. War-
to się w nie zaangażować. Bardzo byśmy się 
cieszyli najwspanialszym darem na misje – 
kapłanem czy siostrą zakonną pochodzący-
mi z naszej parafii!

(red.)

ka, jak i teoretyk – jest autorką kilku 
cennych publikacji, wydanych przez 
Księgarnię św. Wojciecha, i współau-
torką programów katechez dla rodzi-
ców dzieci przed Pierwszą Komunią 

Świętą i sakramentem bierzmowania. 
Gratulujemy obu Paniom ich osią-

gnięć i wyróżnienia, jakie otrzymały 
z rąk Księdza Arcybiskupa.

(red.)
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