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Drodzy Parafianie!
Adwent Maryi
Dla Maryi Adwent – oczekiwanie 
na narodzenie Syna Bożego – rozpo-
czął się zwiastowaniem. Na pytanie, 
jak będzie możliwe Jej macierzyń-
stwo, skoro „nie zna męża” – Ar-
chanioł Gabriel odpowiedział: Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Naj-
wyższego osłoni Cię (Łk 1,35). Ma-
ryja była zaślubiona św. Józefowi, 
jednak oboje podjęli postanowienie 
o zachowaniu dziewictwa. Św. Jó-
zef zaniepokojony brzemiennością 
Maryi otrzymał od Anioła poucze-
nie: Z Ducha Świętego jest to, co się 
w Niej poczęło (Mt 1,20). 

Znakiem dla Maryi było niespo-
dziewane macierzyństwo Jej krewnej, 
św. Elżbiety. Maryja, niosąc pod swo-
im Sercem Jezusa, Zbawiciela świata, 
poszła z pospiechem do Ain-Karim, 
do domu Zachariasza i Elżbiety. Czy-
tamy dalej u św. Łukasza: Gdy Elż-
bieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 
a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
Błogosławiona jesteś między nie-
wiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona (Łk 1,41-42). Maryja 
niesie Jezusa Chrystusa, ale Jej przy-
bycie napełnia Duchem Świętym nie 
tylko Elżbietę i jej syna Jana Chrzci-
ciela. Matka Boża chce wymodlić 
i dla nas dar Ducha Świętego. Przyj-
mijmy przychodzącą do nas Maryję 
Adwentową! 

Nasz Adwent z Maryją 
i Duchem Świętym
Zaczynamy kolejny liturgiczny Ad-
went. W Kościele katolickim w Pol-
sce będzie to tematycznie drugi rok 
refleksji nad osobą Ducha Świętego. 
Chciałbym bardzo, abyśmy podczas 
tegorocznego Adwentu, w możliwie 

jak największej liczbie parafian, ra-
zem z Maryją odprawili 15-dniowe 
rekolekcje o Duchu Świętym. W każ-
dym tygodniu Adwentu, od po-
niedziałku do piątku, zapraszam 
o godz. 6.05 na Mszę Świętą 
o Matce Bożej, zwaną Roratami. 
W soboty zapraszam na Msze 
Święte o godz. 12. Każdego dnia 
będziemy rozważali słowo Boże 
i modlili się o różne dary Ducha 
Świętego. Sami wiele nie zdołamy, 

ale z pomocą Maryi Adwentowej mo-
żemy doświadczyć cudu, który miał 
miejsce przy nawiedzeniu św. Elżbie-
ty – Duch Święty napełni nas, nasze 
rodziny, naszą parafię! Zapraszam!

Przed Roratami od godz. 5.45 
będziemy śpiewali Godzinki a we 
wtorki Akatyst o Bogurodzicy. Aka-
tyst to śpiew chrześcijan wschod-
nich ku czci Matki Bożej. Pozdra-
wiam serdecznie Parafian 

Ksiądz Proboszcz 

Maryja Adwentowa – obraz inspirowany wizerunkiem Matki Bożej 
Ostrobramskiej, namalowany przez Edmunda Węcławskiego
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HISTORIA WILDY

Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli było – 
po ludzku patrząc – niemożliwe. Przeczyły temu wzglę-
dy geopolityczne, wojskowe, gospodarcze. A jednak sto 
lat temu praktycznie niemożliwe do zaistnienia okolicz-
ności zdarzyły się i Polska zmartwychwstała! Prymas Ty-
siąclecia, Stefan kardynał Wyszyński ujął to w słowach: 
Wolność naszego kraju jest cudem modlitwy. Modlitwa, 
wytrwała praca mężów stanu, ofiarny czyn żołnierzy 
i tak licznych zwykłych ludzi wskrzesiły Polskę. 

Poniżej, wyjątkowo odchodząc od zwyczaju niepu-
blikowania tekstów już drukowanych na łamach „Ma-
ryjnej Wspólnoty”, przypominamy kilka dawniejszych, 
nawiązujących do tego tematu.

(red.)

Powstanie Wielkopolskie na Wildzie 
(z artykułu T. Śliwińskiego, MW nr 1 (38) 1998) 

Po wybuchu rewolucji w Niemczech, w listopadzie 1918 
roku, w Wielkopolsce, tak jak w Niemczech żołnierze 
i robotnicy tworzyli Rady Żołniersko-Robotnicze. Często 
były one zdominowane przez Niemców, a Polacy mieli 

tylko niewielki w nich udział. Dlatego powołano czysto 
polskie Rady Ludowe. Podlegały one Naczelnej Radzie 
Ludowej w Poznaniu. Sejm dzielnicowy, który odbył 
się w Poznaniu, uchwalił żądanie przyłączenia do po-
wstającej Polski ziem zaboru pruskiego. Działacze Rad 
Ludowych oczekiwali, że na mocy postanowień traktatu 
pokojowego ziemie te bez walki przyłączone zostaną 
do państwa polskiego. Młodsze pokolenie nie wierzy-
ło jednak w dobrowolne ustąpienie Niemców. Dlate-
go tworzono tajne organizacje: harcerstwo (z którego 
na Wildzie, Dębcu i Starołęce działała drużyna skautowa 
„Leszka Białego”), a także Polską Organizację Wojskową 
Zaboru Pruskiego. Była ona nieliczna, ale bardzo pręż-
na. Powstała w I połowie lutego 1918 r. Współzałożycie-
lem jej był Wincenty Wierzejewski, działacz harcerski. 

Na Wildzie placówka Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, kierowana przez Mariana Mańczaka, mieściła się 
koło Rynku, w lokalu Andruta. Organizacja ta ukrywała 
polskich dezerterów z armii niemieckiej, np. Stanisława 
Dąbrowskiego, który przebywał u pp. Raźnych na ulicy 
Fabrycznej 21. Do placówki wildeckiej należała dziesiąt-
ka zaprzysiężona przez Wierzejewskiego w mieszkaniu 
wdowy Walentyny Materné przy Dolnej Wildzie 64. 
W piwnicy domu tej pani jej synowie urządzili składnicę 
broni. Inne składnice mieściły się: u pp. Nogajów przy 
Dolnej Wildzie 69, u pp. Żnińskich – Wierzbięcice 13 
i w letniej restauracji Nowy Meksyk przy Drodze Dę-
bińskiej. Członkowie POW zdobywali broń, jak tylko 
się dało, między innymi z koszar saperów na Wildzie. 
B. Hulewicz opisuje, jak z bunkra pilnowanego przez 
sapera Polaka wyniesiono parę skrzynek granatów ręcz-
nych. Wartownik poszedł ze swymi rodakami. Koszary 
saperów były pod obserwacją Antoniego Wysockiego, 
komendanta hufca harcerzy Zorza, członka POW. 

Niemcy uznali wprawdzie Naczelną Radę Ludową 
za reprezentantkę interesów polskich, ale obserwowali 
bacznie jej działalność. Polacy, wykorzystując zarządze-
nie rządu pruskiego o tworzeniu Służby Straży i Bez-
pieczeństwa, przejęli organizację Straży, tworząc pod-
oddziały złożone z samych Polaków. Oddziałem Straży 
Ludowej, która powstała ze Straży Porządku i Bezpie-
czeństwa na Wildzie, dowodził Antoni Wysocki. 

26 grudnia 1918 r. zatrzymał się w Poznaniu w dro-
dze do Warszawy Ignacy Jan Paderewski, światowej 
sławy pianista i kompozytor, członek Komitetu Narodo-
wego Polskiego w Paryżu, uznawanego przez aliantów 
za reprezentację Polski. 27 grudnia po przedpołudnio-
wej manifestacji polskiej pod Bazarem, po południu 
odbyła się manifestacja niemiecka. Niemcy zrywali pol-
skie i alianckie sztandary. Doszło do starcia. Żołnierze 
niemieccy, którzy uciekli do gmachu Prezydium Policji 
(róg 27 Grudnia i Fr. Ratajczaka), zaczęli stamtąd strze-
lać do polskiej Kompanii i Straży Bezpieczeństwa, która 
przybyła, by przywrócić porządek. Padł Franciszek Ra-
tajczak. Rozpoczęły się walki. Opanowano szybko mia-

Sto lat od Powstania 
Wielkopolskiego 

Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

sto, cytadelę. Żołnierze 6. pułku grenadierów opuścili 
Poznań. Saperzy stacjonujący przy ulicy Rolnej wypra-
wiali do miasta patrole – dochodziło do drobnych starć. 
29 grudnia zastępca komendanta miasta Stanisław Ryb-
ka-Myrius, członek POW Henryk Wiza i komendant 
Straży Ludowej Julian Lange pojechali samochodem 
do koszar saperów. Oświadczyli, że jeśli złożą broń, 
mogą bezpiecznie wrócić do domu. Nastąpiła rozmo-
wa z dowódcą, którego straszono kilkoma tysiącami 
dobrze uzbrojonych Polaków. Następnie przemawiano 
do żołnierzy. Ostatecznie chęć bezpiecznego powrotu 
do domu zwyciężyła. Niemcy złożyli broń. Koszary ob-
jęła Kompania Straży Ludowej Antoniego Wysockiego. 
Później umieszczono w tych koszarach 5. kompanię II 
batalionu garnizonowego. 

Widziałem Paderewskiego! 
(z rozmowy z naszym parafianinem Stefanem Śniateckim 
(1909–2010), MW nr 7 (138) 2008) 

Tyle Pan widział, tyle przeżył… Niemal całe długie 
życie na Wildzie. 

Kiedy miałem 3 lata, sprowadziliśmy się do tego domu. 
Była to wtedy Górna Wilda (dzisiaj ul. 28 Czerwca 1956 
roku nr 121). Ojciec był kolejarzem, jednocześnie dozorcą 
naszej kamienicy. Pewnie dlatego w podwórzu mógł mieć 
mały chlewik, a w nim trzy kozy. Jako chłopak chodziłem 
je wypasać. Szło się ul. św. Jerzego na łąki nad Wartę. 

Tu, w tym domu całe życie mieszkam. Było nas ośmio-
ro dzieci, ja byłem najmłodszy, a teraz jestem najstarszy. 

W czasie II wojny Niemcy nas nie wyrzucili. Choć 
pamiętam z początków II wojny światowej, że kiedy 
wracałem z nocnej zmiany z pracy, to na rogu Przemy-
słowej i Strumykowej (dzisiaj Sikorskiego) stały wozy, 
do których ładowano wypędzonych z domów Polaków, 
mieszkańców Wildy. Bałem się, że wywiozą rodziców. 
Pracowałem jako elektryk na kolei, też w czasie wojny. 

Wtedy należeliście do parafii Bożego Ciała. 
Tam w Bożym Ciele przystąpiłem w 1918 roku do I Ko-
munii świętej. Dopiero w 1924 roku powstał kościół 
zmartwychwstańców. Bardzo lubiliśmy do niego cho-
dzić. Kościół był taki przestronny i był dużo bliżej. 

Przyszedł czas I wojny światowej… 
W czasie I wojny światowej w wojsku niemieckim słu-
żyli moi bracia. Dwóch zginęło: Stanisław przy obsłu-
dze karabinu maszynowego, Zygmunt zatonął jako ma-
rynarz na krążowniku Breslau. W czasie I i II wojny 
służyli jeszcze dwaj moi bracia: Leon i Władysław. Ci 
szczęśliwie obie wojny przeżyli. 

A czy pamięta Pan Powstanie Wielkopolskie? 
26 grudnia 1918 roku przyjechał do Poznania Ignacy Pa-
derewski. Byłem wtedy z tatą i mamą na dworcu kolejo-

wym. Widziałem go na własne oczy. Studenci wyprzęgli 
konie z powozu i sami ciągnęli zaprzęg, aż do Bazaru, 
ale tam już nie byłem. Cóż to był za entuzjazm. Peł-
no ludzi. Pamiętam z tamtych dni mundury niemieckie 
z naszywkami polskimi naszych powstańców. 

Potem przyszła Polska. W szkole wszystko po pol-
sku. Wielka radość nas, Polaków. 

Wspomnienie o ostatnim Powstańcu z Wildy 
śp. Andrzeju Mazurku (MW nr 5 (66) 2000) 

W Wielki Poniedziałek, 17 kwietnia 2000 roku, zasnął 
w Bogu nasz najstarszy parafianin śp. Andrzej Mazurek. 
Pan Bóg pozwolił mu przeżyć na ziemi niemal 98 lat – 
urodził się 24.11.1902 r. Zmarły był ostatnim żyjącym 
powstańcem wielkopolskim z naszej parafii i jednym 
z ostatnich w ogóle. Był dobrym chrześcijaninem – od-
powiedzialnym ojcem, solidnym pracownikiem, życzli-
wym sąsiadem, kolegą, przyjacielem. 

Zmarłego pana Andrzeja poznałem przed niemal 
siedmiu laty, kiedy jako proboszcz objąłem pasterzowa-
nie naszej parafii. Niezmiennie przychodził do kościoła 
w niedzielę na Mszę św. o godz. 7 i siadał w pierwszej 
ławce, naprzeciw ołtarza. W czasie Przemienienia pan 
Andrzej, już wówczas słabo słyszący, powtarzał głośno 
słowa z Ewangelii św. Jana: Pan mój i Bóg mój (J 20,28). 
Rokrocznie w czasie procesji Bożego Ciała, ostatni raz 
cztery lata temu, szedł za baldachimem, w powstańczym 
mundurze, salutując, kiedy Hostię ukrywającą Chrystusa 
żywego stawiano przy kolejnych ołtarzach. W ostatnich 
latach odwiedzałem pana Mazurka z sakramentami 
świętymi w pierwsze piątki miesiąca. Zawsze budował 
swoją pobożnością płynącą z żywej wiary, swoją pogodą 
ducha i ciągle też powtarzał: Pan mój i Bóg mój. 

Pan Jezus zganił niewiarę św. Tomasza Apostoła, 
a po jego wyznaniu: Pan mój i Bóg mój, powiedział: 
Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli (J 20,29). 
Błogosławiony zmarły Andrzej, który w zwyczajnym, 
prostym i szarym życiu, bez żadnych widzeń i znaków 
wierzył bez reszty Chrystusowi, wyznając w Nim swego 
Pana i Boga. 

Uroczystości żałobne odbyły się we wtorek 25.04. 
Zakończenie Mszy Świętej pogrzebowej zbiegło się 
z godz. 12 – zaczął dzwonić dzwon „Maria Regina”, ten 
z napisem: „Błogosławieni, którzy uwierzyli...”. Pogrzeb 
odbył się na cmentarzu na Junikowie. Przed trumną szły 
liczne sztandary, orkiestra wojskowa i oddział żołnierzy 
wychowywanych już w pełni w wolnej Polsce, o którą 
walczył kiedyś Andrzej Mazurek. Za trumną obok rodzi-
ny Zmarłego i licznych naszych parafian szedł  Maciej 
Musiał, wojewoda poznański, i Maciej Frankiewicz, wi-
ceprezydent miasta. Salut honorowy wojska i modlitwa 
żegnały naszego Parafianina, którego długie życie upły-
nęło w mijającym już i odchodzącym wieku, a przed 
którym otworzyła się teraz wieczność Boża.
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Ksiądz Franciszek Blachnicki

Domowy Kościół
Jednym z wielkich darów Ducha 
Świętego dla Kościoła w Polsce był 
ks. Franciszek Blachnicki i założony 
przez niego ruch odnowy religijnej 
Światło-Życie zwany „Oazą”. Ks. 
Franciszek żył w latach 1921–1987. 
W czasie II wojny światowej został 
cudownie ocalony od śmierci. Da-
rowane mu życie oddał na służbę 
kapłańską. Z natchnienia Bożego 
założył Ruch Światło-Życie, Objął 
on formacją religijną dziesiątki ty-
sięcy młodych. To wielkie dzieło, w 
znacznym stopniu przyczyniło się 
do wychowania młodego pokolenia 
w żywej wierze i odpowiedzialności. 

Z inicjatywy ks. Blachnickiego po-
wstała w 1973 r. małżeńska i rodzin-
na gałąź ruchu nazwana Domowym 
Kościołem. Domowy Kościół to kręgi 
skupiające od czterech do siedmiu mał-
żeństw, które spotykają się raz w mie-
siącu na modlitwie, rozważaniu słowa 
Bożego i wzajemnym dzieleniu się do-
świadczeniem życia. Do zobowiązań, 
jakie podejmują małżonkowie, należą 
codzienna wspólna modlitwa i w każ-
dym miesiącu dialog, który jest szczerą 
rozmową w obecności Chrystusa o ra-
dościach i trudnościach w małżeństwie 
i wytyczeniem dalszej wspólnej 
drogi. W Polsce i poza jej granicami 
do Domowego Kościoła należy 43 750 
małżonków. W naszej parafii działa 
sześć kręgów Domowego Kościoła.

14 października odbył się w na-
szej parafii rejonowy dzień wspólno-
ty dla kręgów Domowego Kościoła.

(red.)
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Kapłan w Domowym Kościele 
Kiedyś zadano mi pytanie: co mi dał 
lub co mi daje Ruch Światło-Życie? 
Odpowiedź na to pytanie jest tak na-
prawdę stwierdzeniem, kim jestem 
dzisiaj i jaki jestem dzisiaj. Dzięki 
formacji oazowej dojrzewała przede 
wszystkim moja relacja z Panem Bo-
giem i w dalszym ciągu dojrzewa. 
Formacja Ruchu pomogła mi poznać 
siebie i odkryć, co Pan Bóg ode mnie 
pragnie. Odkryłem także potrzebę 
wspólnoty. Poznałem bardzo wiele 
osób i te znajomości są do dzisiaj 
owocne. W Oazie odkryłem i zoba-
czyłem mój Kościół. Kościół pełen 
radości, entuzjazmu, żywej wiary, 
wspólnoty ludzi idących w tym sa-
mym kierunku. Ten obraz Kościoła, 
ukształtowany w okresie dojrzewa-
nia, trwa we mnie i sprawia, że Ko-
ściół naprawdę jest moją wspólnotą. 

Kiedy wstąpiłem do seminarium, 
trzykrotnie byłem na Oazie (dwa 
razy młodzieżowej i raz na Oazie 
Rodzin) i był to czas zupełnie innego 
spojrzenia na Ruch. Byłem anima-
torem, a więc miałem pewną odpo-
wiedzialność za wspólnotę. Zadanie 
to rozwinęło mnie i pomogło jeszcze 
bardziej poznać siebie. Po święce-
niach kapłańskich pozostałem w Ru-
chu, aby posługiwać. Z jednej strony 
jest to przestrzeń duszpasterska, 
która mnie niesamowicie fascynuje, 
a z drugiej strony pamiętam o sło-
wach, że komu wiele dano, od tego 
wiele wymagać się będzie… Naj-
pierw sam wiele czerpałem z Oazy, 
a teraz jest czas, aby samemu dawać, 
jednocześnie nadal wiele otrzymując. 
Jako kapłan prowadziłem jedną Oazę 
młodzieżową i trzy Oazy Rodzin 
Domowego Kościoła. Można w tym 
miejscu zadać pytanie: dlaczego 
po formacji młodzieżowej kapłan 
wchodzi w przestrzeń Domowego 
Kościoła, czyli rodzin? 

Odpowiedzi jest kilka. Po pierw-
sze, mam głębokie przekonanie 
(za św. Janem Pawłem II), że przy-
szłość Kościoła i Ojczyzny jest 
w rodzinie. Nie będzie dobrze 
uformowanych dzieci i młodzieży, 
jeśli nie będzie formacji dla rodzin. 

Po drugie, od początku kapłaństwa 
(właściwie od praktyk diakońskich) 
Pan Bóg obdarowuje mnie w para-
fiach kręgami Domowego Kościo-
ła, które dla mnie jako księdza są 
wspaniałą przestrzenią świadectwa 
żywej wiary i dojrzewania w niej 
w małżeństwie i rodzinie. Tak jak 
kapłan codziennie na wielu płasz-
czyznach musi wiele dawać z siebie: 
szkoła, grupy duszpasterskie, akcje 
duszpasterskie, tak dzięki Domowe-
mu Kościołowi można wiele czerpać 
i ubogacać się świadectwem rodzin. 
I po wtóre, my, kapłani jesteśmy po-
słani, aby posługiwać rodzinom. Do-
mowy Kościół otwiera perspektywy 
nowego spojrzenia na małżeństwo 
i rodzinę, doświadczenia radości, 
ale także smutków i problemów 
rodzin, a tym samym pomaga lepiej 
towarzyszyć rodzinom z kapłańską 
posługą. 

Ks. Marcin Skowron 

Dlaczego Domowy Kościół? 
Jesteśmy małżeństwem od 23 lat, 
a od 10 lat należymy do Domowego 
Kościoła. Zanim wstąpiliśmy do tej 
wspólnoty, byliśmy tzw. dobrym 
małżeństwem: mieszkaliśmy razem, 
wychowywaliśmy syna, chodziliśmy 
co niedzielę do kościoła, rozwiązy-
waliśmy problemy dnia codziennego, 
jednak czuliśmy, że żyjemy osobno, 
obok siebie. Nie budowaliśmy praw-
dziwej relacji ani z Panem Bogiem, 
ani ze sobą i czuliśmy się z tym źle. 
Chcieliśmy to zmienić, ale nie wie-
dzieliśmy, od czego zacząć. Wtedy 
otrzymaliśmy zaproszenie na spotka-
nie małżeństw, które chciały założyć 
pierwszy krąg w naszej parafii. 

Z perspektywy 10 lat widzimy, 
jak Domowy Kościół zmienił nasze 
życie. To właśnie tu Pan Bóg uświa-
domił nam, że bez przyjęcia właści-
wej hierarchii wartości nasze życie 
nie będzie lepsze, że na pierwszym 
miejscu musi być Bóg. Po Bogu naj-
ważniejszy jest małżonek, po nim 
dzieci, dalej praca zawodowa, po-
tem dalsza rodzina i znajomi, za-
angażowanie społeczne, a na końcu 
hobby i rozrywka. Doświadczyliśmy, 
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Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła, 14.10.2018

Procesja z darami w czasie Mszy Świętej

Spotkanie małżeństw w kręgu

Wspólny posiłek przed domem parafialnym

że zmiana hierarchii tych wartości 
zawsze prowadziła w naszym życiu 
do nieporozumień, pretensji, czasem 
wręcz chaosu. 

Domowy Kościół pokazał nam 
sposoby, które pomagają utrzymy-
wać tę hierarchię. Są to m.in. co-
dzienna modlitwa małżeńska i dia-
log małżeński. 

Na początku wydawało się nam, 
że poprzeczka postawiona jest dla 
nas za wysoko i upłynął rok, za-
nim się przełamaliśmy, uklękliśmy 
i wspólnie odmówiliśmy dziesiąt-
kę różańca. Teraz co wieczór koń-
czymy dzień wspólną modlitwą, 
w której dziękujemy, przepraszamy 
Pana Boga i prosimy Go o obec-
ność w naszym małżeństwie, ro-
dzinie i codziennych sprawach. 
To co kiedyś wydawało się nie-
możliwe, teraz stało się naturalne 
i jest źródłem jedności i pokoju 
w naszym małżeństwie. 

Również od modlitwy małżeń-
skiej zaczynamy dialog małżeński, 
czyli rozmowę, podczas której, 
mając świadomość obecności Pana 
Jezusa, dziękujemy sobie za dobro, 
którego doświadczyliśmy od współ-
małżonka, i doceniamy jego stara-
nia, by nasze życie było lepsze. Jest 
to też czas, kiedy omawiamy proble-
my i sprawy, które są dla nas trudne, 
wyjaśniamy nieporozumienia, prze-
praszamy za wyrządzone przykrości 
i szukamy rozwiązań. Podczas tej 
rozmowy staramy się też rozeznać, 
czego Pan Bóg od nas oczekuje. Dia-
log małżeński pomaga nam się zro-
zumieć i zbliżyć do siebie. 

Domowy Kościół daje nam kon-
kretne wskazówki, jak budować 
relację z Panem Bogiem, umacniać 
jedność małżeńską i dążyć do świę-
tości zgodnie z naszym powołaniem. 

Z każdym rozwojem związany 
jest trud, czasem również niepowo-
dzenia. My też ich doświadczamy, 
ale wiemy, że jesteśmy na właści-
wej drodze i jesteśmy Panu Bogu 
wdzięczni, że przyprowadził nas 
do Domowego Kościoła. 
Katarzyna i Piotr Przymuszałowie
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Caritas Parafialna
w niedzielę 16.12 w godz. od 8 do 16
organizuje zbiórkę żywności dla najuboższych 

samotnych parafian. Ważny jest każdy dar serca! 
Numer konta Caritas Parafialnej 

60 1020 4027 0000 1902 0046 9650

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie! 

Modlę się o cud…
Kto zajmie ten budynek? Nasza para-
fia? Pustostan nie może stać zbyt długo!
Do naszego kościoła zbudowanego 
w 1907 roku cztery lata później przy 
ulicy Wierzbięcice 45 dobudowano 
dom parafialny, który służył ówczesnej 
parafii ewangelickiej św. Mateusza. 
Po zakończeniu II wojny światowej dom 
i kościół zostały przekazane Kościołowi 
katolickiemu. W miarę umacniania się 
władzy komunistycznej dom parafialny 
zamieniono na budynek użyteczności 
publicznej. Księży wikariuszy wykwate-
rowano do pobliskiej prywatnej kamieni-
cy. W 1961 roku zamknięto przedszkole 
prowadzone na parterze przez siostry 
Służebniczki. Kościołowi pozostawiono 
jedynie małą salkę na parterze i mieszka-
nie o powierzchni 80 m2 na drugim pię-
trze. Po 1989 roku niestety nie udało się 
przywrócić własności budynku Kościołowi katolickiemu 
– naszej parafii. Stał się on własnością parafii ewangelic-
ko-augsburskiej w Poznaniu. Ewangelicy są stosunkowo 
niewielką wspólnotą i ważnym wkładem dla ich mate-
rialnej egzystencji był czynsz za wynajmowanie budyn-
ku Urzędowi Skarbowemu. Od listopada ubiegłego roku 
budynek stoi pusty, nie ma chętnych na jego wynajęcie. 
Parafia ewangelicka wystawiła go na sprzedaż, ustalając 
cenę 4 milionów złotych.

Do naszej parafii należy część budynku Rynek Wil-
decki 4. Drugą część zajmuje dyrekcja Caritas Archidie-
cezji Poznańskiej. W naszej części na trzecim i czwar-
tym piętrze znajdują się mieszkania księży wikariuszy, 
na drugim piętrze jest przedszkole parafialne, na pierw-
szym – dwie salki, na parterze biuro parafialne, a w piw-
nicy świetlica środowiskowa. 

Bardzo chcemy poszerzyć naszą własność w części bu-
dynku przy ul. Wierzbięcice 45. Zależy nam na dużej po-
mieszczeniu na parterze (było tam biuro obsługi klienta 
Urzędu Skarbowego), które służyłoby jako sala reprezen-
tacyjna parafii, a także jako miejsce spotkań parafialnego 
Klubu Seniora. Na parterze od strony kościoła chcieliby-
śmy także urządzić żłobek. Na pierwszym piętrze bu-
dynku mieściłoby się Przedszkole św. Aniołów Stróżów, 
a w pomieszczeniach, które ono dotychczas zajmuje, po-
wstałaby „zerówka” przedszkolna. 

Jestem głęboko przekonany, że przynajmniej część 
budynku przy kościele powinna służyć wiernym modlą-
cym się w kościele na Rynku Wildeckim – celowi dla 
którego został przed ponad stu laty zbudowany. Modlę 
się o cud. Modlę się, by spełniła się wola Boża. Jeśli jest 
wolą Bożą powiększenie przedszkola i założenie żłobka 
– niech z pomocą Pana Boga znajdą się bogaci i hojni 

ludzie, którzy ofiarują na ten cel pieniądze. Modlę się 
o pieniądze, ale nie dla siebie, nie dla własnego bogac-
twa. Modlę się o pieniądze, by udało się przeprowadzić 
dzieło służące rodzinom naszej parafii, wychowaniu 
dzieci. Podejmuję różne starania o dotacje na ten cel 
– nie można obciążać skromnego budżetu parafii taką 
inwestycją.

Może ktoś z Parafian mógłby poradzić, co zrobić 
w tej sprawie? Wszystkich proszę o modlitwę. Ja sam 
modlę się codziennie, na kolanach, Litanią do św. Józe-
fa, o cud. Już wymodliłem u tego wielkiego świętego tak 
wiele, ostatnio bardzo trudne dzieło budowy nowych 
organów. Niech się stanie wola Boża, niech się stanie 
kolejny cud na Wildzie!

Ksiądz Proboszcz

Kto zajmie ten budynek? Nasza parafia?
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Z ostatnich tygodni

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: 2 300. 

Kolęda
27 grudnia rozpocznie się w naszej 
parafii ważne dzieło duszpasterskie 
– kolęda. Ksiądz proboszcz, księża 
wikariusze Sławomir i Marcin, dia-
kon Amadeusz oraz mieszkający 
w naszej parafii ks. Marcin Janecki, 
dyrektor naszej diecezjalnej Cari-
tas, pragną odwiedzić mieszkania 
wszystkich parafian. Kapłani przy-
chodzą do parafian, naśladując Chry-
stusa, który pragnie, by wszyscy 
ludzie przyjęli Ewangelię. W czasie 
wizyty duszpasterskiej najważniej-

W mocy Bożego Ducha!

sze są modlitwa, błogosławieństwo 
i czytanie Pisma Świętego. To także 
okazja do rozmowy, do podzielenia 
się swoimi radościami i troskami, 
do poznania i przez to wzajemne-
go ubogacenia się. Okażmy życzli-
wość księżom, bądźmy wyrozumiali 
w oczekiwaniu na przybycie ka-
płana. Upominkiem kolędowym bę-
dzie – jak co roku – przygotowana 
przez księdza proboszcza książeczka 
W mocy Bożego Ducha! Niech Bóg 
błogosławi w tym zadaniu duszpa-
sterskim!

(red.)

• W październiku uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
różańcowych.

• Modliliśmy się podczas ostatniego w tym roku nabo-
żeństwa fatimskiego (13.10).

• Po niedzielnych Mszach Świętych odbyła się zbiórka 
do puszek na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia” – fundusz 
stypendialny dla ubogiej młodzieży (14.10).

• Parafialne przedszkole zorganizowało pogadankę pe-
dagogiczną dla rodziców małych dzieci pt. Umiejętno-
ści społeczne małego dziecka (18.10).

• W pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
i na Jasną Górę uczestniczyło 100 parafian (20-21.10).

• Odbyła się katecheza dla rodziców dzieci przed I Ko-
munią Świętą (24.10). Odprawiona została Msza 
Święta dla dzieci i ich rodziców z poświęceniem ksią-
żeczek komunijnych (27.10).

• Obchodziliśmy uroczystość Rocznicy poświęcenia na-
szego kościoła. Po Mszy Świętej o godz. 12.15 wokół 
kościoła przeszła procesja eucharystyczna (28.10).

• Duszpasterstwo Młodzieży zorganizowało modlitew-
ne wielbienie ze wszystkimi świętymi, które popro-
wadził zespół Redemptis (28.10).

• Po niedzielnej Mszy Świętej o godz. 18.30 odbył się kon-
cert muzyki organowej utworów J.S. Bacha w wykona-
niu naszego organisty p. Michała Wachowiaka (28.10).

• Ulicami parafii przeszedł parafialny Korowód Świę-
tych. Na zakończenie dzieci bawiły się wspólnie w pa-
rafialnej świetlicy (30.10).

• W listopadzie modliliśmy się za dusze zmarłych w tzw. 
wymieniankach.

• W pierwszą sobotę listopada modliliśmy się podczas 
nabożeństwa różańcowego wynagradzającego Niepo-
kalanemu Sercu Maryi (3.11).

• Klub Seniora zorganizował uroczystość patriotyczną (14.11).
• Po niedzielnych Mszach Świętych została przeprowa-

dzona zbiórka do puszek na utrzymanie Arcybiskupie-
go Seminarium Duchownego. Po Mszy Świętej o godz. 
18.30 odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (18.11).

• Nasi parafianie uczestniczyli w pielgrzymce archidie-
cezji poznańskiej na Jasną Górę, poprzedzającej na-
wiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w naszej diecezji (24.11).
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Ilu nas jest?

W niedzielę 28 października ob-
chodziliśmy – jak co roku – uroczy-
stość Rocznicy Poświęcenia nasze-
go kościoła parafialnego. To święto 

Chcę być w Kościele katolickim!

20 października Ukrainka Anna Puilo, po przy-
gotowaniu podjętym w naszej parafii – kate-
chumenacie – uroczyście przystąpiła do Ko-
ścioła rzymskokatolickiego. Wyznanie wiary 
katolickiej złożyła w czasie naszej parafialnej 
pielgrzymki wobec bp. Grzegorza Balcerka, 
obecnego w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 
Następnego dnia na Jasnej Górze przystąpiła 
do sakramentu pokuty i do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Módlmy się za Annę, módlmy się 
za wielu mieszkających na terenie naszej para-
fii Ukraińców. Otoczmy ich życzliwością. Wie-
lu z nich praktykuje prawosławie czy należy 
do Kościoła greckokatolickiego, ale wśród nich 
są też poszukujący, których bardzo pociąga na-
sze katolickie wyznanie. W naszej parafii wśród 
dzieci przygotowujących się do Pierwszej Ko-
munii Świętej jest dwóch chłopców z Ukrainy. 

(red.)

Kościoła pielgrzymującego i wal-
czącego z grzechem, to znaczy nas 
ochrzczonych. Dziękowaliśmy Bogu 
za Jego obecność w naszej świątyni 
parafialnej. Na ścianach zapłonęło 
12 świec – symbol 12 Apostołów. 

Tak bardzo pragniemy, by nasz 
kościół był piękny, by wszystko 
w nim oddawało chwałę Bogu, by 
podnosiło nasze myśli i uczucia 
do Chrystusa, który jest Głową i Za-
łożycielem Kościoła. Ale jeszcze waż-
niejszy jest Kościół żywy, wspólnota 
wierzących, miłujących się i modlą-
cych, jaką stanowi nasza parafia.

Tydzień wcześniej, 21 paździer-
nika, w całej Polsce liczono wier-
nych obecnych na Mszach Świętych 
i komunikujących. W naszym ko-
ściele było obecnych 1235 kobiet, 
862 mężczyzn, ogółem więc 2097 
osób. Do Komunii świętej przystąpi-
ło 1011 wiernych. Dla porównania: 
w 2013 roku  na Mszach Świętych 
było 2793, a do Komunii świętej 
przystąpiło 1110 osób. W 2017 roku 
obecnych było 2589 osób, a Komu-
nię świętą przyjęło 1030 wiernych. 
Jest nas coraz mniej! Z czego to wy-
nika? Przyczyn jest wiele – male-
jąca liczba parafian to tylko jedna 
z nich. Główną przyczyną jest słab-
nąca wiara wielu osób i brak nasze-
go chrześcijańskiego świadectwa. 
Od naszego nawrócenia, od naszej 
gorliwości i wierności zależy przy-
szłość Kościoła!

(red.)
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