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Wielki Post – tajemnica chrztu 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było okre-
su liturgicznego zwanego Wielkim Postem. Sakramentu 
chrztu, bierzmowania i Eucharystii dorosłym udzielano 
w noc Zmartwychwstania. Katechumenat – przygoto-
wanie do wejścia w życie Trójcy Świętej i do wspólnoty 
Kościoła – trwał od roku do trzech lat. Przez ostatnie 
czterdzieści dni przed Świętami Wielkanocnymi kandy-
daci do chrztu uczestniczyli w dodatkowych kateche-
zach, gorliwiej modlili się i podejmowali pokutę za grze-
chy swojego życia. Kiedy zostały ochrzczone całe narody 
i nie było już dorosłych kandydatów, a chrztu udzielano 
zgodnie z wolą Chrystusa nowo narodzonym dzieciom, 
zrodziła się potrzeba duszpasterska uzupełnienia tego, 

czego przed chrztem nie przeżyli osobiście wyznaw-
cy Chrystusa. Chodziło o jak najlepsze przygotowanie 
do przeżycia Świąt Paschalnych, do ponowienia przy-
rzeczeń chrzcielnych w noc Zmartwychwstania. 

Tak ukształtował się okres liturgiczny zwany Wiel-
kim Postem. Nie chodzi w nim tylko o rozważanie męki 
Chrystusa – jest ono bardzo pomocne we wzbudzeniu 
żalu za grzechy i głębszym pokochaniu Jezusa. Główną 
ideą Wielkiego Postu jest tajemnica chrztu świętego. Cią-
głe na nowo odkrywanie go, przeżywanie. Chrzest jest 
bowiem jedyną godnością w Kościele. 

Niech czas, który rozpoczynamy, zaowocuje w na-
szym życiu świadomością wielkiego daru, jaki otrzyma-
liśmy w Kościele przez sakrament chrztu świętego!

Ksiądz Proboszcz

Jedną z form przygotowania do I Komunii Świętej są celebracje liturgiczne dla dzieci i rodzi-
ców. Na fotografiach Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń chrztu. Po wyrzeczeniu się grze-
chów dzieci z matkami i chrzestnymi podchodzą do chrzcielnicy i żegnają się wodą chrzcielną. 
Po wyznaniu wiary ojcowie i chrzestni zapalają od paschału świece i wręczają je swoim dzieciom.
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REKOLEKCJE

Ojciec Piotr Idziak, jezuita

Rekolekcje 
to spotkanie
Rozmowa z o. Piotrem Idziakiem, 
jezuitą posługującym w domu reko-
lekcyjnym w Kaliszu i naszym tego-
rocznym rekolekcjonistą.

Czy zawsze chciał Ojciec zostać 
kapłanem?
Pochodzę z Kujaw, z małej, histo-
rycznej miejscowości Kruszwicy. 
W młodości moim celem była pra-
ca na wsi, w gospodarstwie. Wiele 
okoliczności temu sprzyjało – mój 
chrzestny miał gospodarstwo, a nie 
miał dzieci. Uczyłem się w Tech-
nikum Rolniczym w Kobylnikach, 
a później wziąłem udział w ogól-
nopolskiej olimpiadzie wiedzy rol-
niczej i dostałem się na Akademię 
Rolniczą w Poznaniu. Tutaj, w dusz-
pasterstwie akademickim, poznałem 
ks. Marcina Węcławskiego. 

Kiedy pojawiły się myśli o ka-
płaństwie?
Kiedy dostałem się na studia, powie-
działem o tym mojemu katechecie, 
ks. Zygmuntowi. On odpowiedział: 
A ja myślałem, że ty pójdziesz do se-
minarium. Te słowa ks. Zygmunta 
były dla mnie bardzo znaczące, bo 
wtedy nie dopuszczałem jeszcze 
do siebie myśli o kapłaństwie. Na 
jakiś czas zupełnie o tym zapomnia-
łem. Pod koniec studiów – kiedy 
pojawiały się konkretniejsze myśli 
o przyszłości, podejmowałem pierw-

sze próby zarabiania, kiedy mocno 
zaczynałem wiązać się z sympatią 
z duszpasterstwa – wtedy znów 
wkroczył Pan Bóg i pokazał mi, 
że to nie jest moja droga. 

Zanim jednak powiedziałem Bogu 
TAK, musiał On wiele znaków uczy-
nić w moim życiu. Toczyłem walkę 
duchową, w której towarzyszył mi 
ks. Marcin Węcławski. W końcu pod-
jąłem decyzję i wstąpiłem do jezu-
itów. Później były nowicjat w Gdyni, 
filozofia w Krakowie, teologia w War-
szawie i studia duchowości w Rzy-
mie. Następnie rozpocząłem pracę 
duszpasterską w Lublinie i  Bydgosz-
czy, a od 15 lat posługuję w domu 
rekolekcyjnym w Kaliszu.

Czym wyróżniają się jezuici?
Początki zakonu jezuitów przypadły 
w bardzo trudnym czasie dla Kościo-
ła – w pierwszej połowie XVI wieku, 
podczas rewolucji protestanckiej. 
Można powiedzieć, że wtedy dzięki 
swojej posłudze, dzięki szkolnictwu 
jezuici obronili wiarę katolicką. To, 
co się wtedy działo, nosiło wyraźne 
ślady ingerencji Boga. Zakon rozwi-
jał się z wielką mocą, miał ogromną 
siłę duchową. Niezwykłemu zakorze-
nieniu w Bogu sprzyjały miesięczne 
rekolekcje ignacjańskie, uzdalniające 
do podjęcia wielkich dzieł.

Zmieniły się czasy, zmienili się lu-
dzie, ale nadal te rekolekcje są bardzo 
aktualne i jest na nie duże zapotrze-
bowanie.  Pomagają one wejść w bar-
dziej autentyczną i żywą relację z Pa-
nem. Człowiek odpowiednio przygo-
towany w trakcie rekolekcji ignacjań-
skich może doświadczyć naprawdę 
głębokiej rewolucji duchowej.

Jaka jest idea rekolekcji igna-
cjańskich?
W czasie nawrócenia Ignacy odkrył, 
że aby odpowiedzieć Bogu na Jego 
miłość, człowiek musi być wolny. 
Nie mogę przyjąć miłości, jeżeli nie 
jestem wolny. Nie mogę odpowie-
dzieć na miłość, jeśli mam jakieś na-
łogi. Prędzej czy później te demony, 
zniewolenia tę miłość przekreślą, 
zniszczą. Dlatego najważniejsze 

jest to, by poprowadzić człowieka 
do wolności – bo tylko ten, kto jest 
wolny, może prawdziwie kochać.  
Ignacy mówi, że człowiek został 
po to stworzony, aby Pana Boga 
chwalił, czcił i Jemu służył, a przez 
to zbawił swoją duszę. Rekolek-
cje mają poprowadzić człowieka 
od nieuporządkowanych przywią-
zań do wolności; żeby u końca re-
kolekcji, odzyskując swoją wolność, 
człowiek mógł odpowiedzieć Temu, 
który kocha, dając siebie całkowicie. 

Co jest bogactwem duchowości 
św. Ignacego?
Bogactwem tej duchowości jest magis 
[z łac. więcej, bardziej – red.]. Wię-
cej dla chwały Pana Boga, więcej Mu 
służyć, więcej miłować. Kiedy czło-
wiek jest zakochany, to skupiony jest 
na drugiej osobie, jest zdolny do wiel-
kich czynów, przyjęcia wszelkich tru-
dów. Chce coraz więcej tę osobę miło-
wać. I to magis – więcej – dla Jezusa, 
naszego Pana i Zbawiciela, to właśnie 
wchodzenie w ten stan zakochania. 
To naznaczanie każdego dnia dyna-
mizmem tej miłości. Wszystko z mi-
łości do Niego, dla Niego.

Co chciałby Ojciec pozostawić 
w naszych sercach przez głoszo-
ne rekolekcje wielkopostne?
Należy pamiętać, że rekolekcje to spo-
tkanie. Żeby się z kimś spotkać, trzeba 
się najpierw wyciszyć. Trzeba zrezy-
gnować ze swoich oczekiwań. Trze-
ba się zatrzymać, uzmysłowić sobie, 
przed Kim staję. Prośmy Maryję, aby 
pomogła otworzyć nasze serca na spo-
tkanie z Jezusem. Żebyśmy poczuli 
Jego obecność i usłyszeli Jego słowo. 
To jest warunkiem tego, że coś się 
w nas zmieni.

Chciałbym, abyśmy na począt-
ku tego Wielkiego Postu zobaczyli, 
że Jezus jest żywy, że przychodzi 
do nas osobiście, że chce nam po-
móc w naszej drodze do Ojca. Musi-
my się tylko na to otworzyć, musimy 
chcieć. To jest prawdziwy cud, kiedy 
człowiek zostawia siebie i otwiera 
serce dla Boga. 

rozmawiała Anna Stępniak
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DUCHOWOŚĆ IGNACJAŃSKA

Św. Ignacy Loyola 
i jezuici
Ignacy urodził się w 1491 roku, 
w Kraju Basków, w Hiszpanii. Był 
oficerem wojska na dworze królew-
skim. Ciężko ranny w nogę, w czasie 
rekonwalescencji czytał Pismo Świę-
te i żywoty świętych. Pod wpływem 
tej lektury miał powiedzieć: skoro 
św. Dominik i św. Franciszek doko-
nali tak wielkich rzeczy dla Boga, 
dlaczego i ja nie miałbym podobnych 
dokonać? Ten cel osiągnął. Konse-
kwentnie dążył do świętości. Począt-
kiem tej drogi były gruntowne reko-
lekcje, mające na celu zjednoczenie 
z Chrystusem. Z tego doświadczenia 
wyrosły tzw. ćwiczenia duchowe – 
rekolekcje ignacjańskie. Ignacy zmarł 
w Rzymie w 1556 roku. 

W 1540 roku została zatwierdzo-
na reguła nowego zakonu założonego 
przez św. Ignacego, nazwanego Towa-
rzystwem Jezusowym lub jezuitami. 
Ich celem miała być wierna służba pa-
pieżowi, odbudowa wiary katolickiej 
zachwianej przez reformację, misje 
katolickie na odległych kontynentach, 
prowadzenie szkół i dbanie o właści-
wą formację religijną, zwłaszcza lu-
dzi wpływowych w społeczeństwie. 
Hasłem zakonu są słowa: Wszystko 
na większą chwałę Bożą!

Jezuici z wielkim powodzeniem 
prowadzili misje w Ameryce Po-
łudniowej i Środkowej. To im za-
wdzięczmy katolickość tych krajów. 
Niestety wskutek zawiści i zazdro-
ści innych zakonów nie powiodła się 
ich wielka misja chrystianizacji Azji 
– Chin i Japonii. 

W Poznaniu działało Kolegium 
Jezuickie – szkoła na bardzo wyso-
kim poziomie, otwarta nie tylko dla 
dzieci ze stanu szlacheckiego. Jej 
gmachy zajmuje obecnie urząd miej-
ski naszego miasta, jej kościołem 
była fara poznańska. 

Zakon Jezuitów wydał 50 świę-
tych i 180 błogosławionych. Pośród 
nich jest czterech Polaków: święci 
Stanisław Kostka i Andrzej Bobola 
oraz błogosławieni Melchior Gro-
dziecki i Jan Beyzym.  

Modlitwy św. Ignacego

Modlitwa oddania się Bogu
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wol-
ność moją, pamięć moją i rozum, 
i wolę mą całą, cokolwiek mam i po-
siadam. Ty mi to wszystko dałeś – 
Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest 
wszystko. Rozporządzaj tym w peł-
ni wedle swojej woli. Daj mi jedynie 
miłość Twą i łaskę, albowiem to mi 
wystarcza. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. 
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 
Wodo z boku Chrystusowego, ob-
myj mnie. Męko Chrystusowa, po-
krzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj 
mnie. W ranach swoich ukryj mnie. 
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 
Od złego ducha broń mnie. W go-
dzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi 
przyjść do siebie, abym z świętymi 
Twymi chwalił Cię, na wieki wie-
ków. Amen.

Rachunek sumienia 
wg św. Ignacego
Święty Ignacy przywiązywał wielką 
wagę do codziennego rachunku su-
mienia. Widział w nim prosty spo-
sób na dążenie do osobistej święto-
ści. Oto rady św. Ignacego dotyczące 
tego duchowego ćwiczenia:
1. Stań w obecności Bożej i dziękuj 

za otrzymane łaski.
2. Proś o łaskę dostrzeżenia swoich 

grzechów i zła dzisiaj popełnione-
go; zatrzymaj się nad wydarzenia-
mi, poruszeniami, uczuciami, my-
ślami.

3. Proś Boga o dar wdzięczności 
za Jego miłość i o dar uzdrawia-
jącego żalu za grzech, słabość, 
za popełnione zło.

4. Spójrz w przyszłość, zrób kon-
kretne postanowienie poprawy.
Rachunek sumienia to czas intym-

nego spotkania człowieka z ogromną 
i bezwarunkową miłością Boga. To 
nie tyle koncentrowanie się na licze-
niu grzechów, ile na przeżyciu praw-
dy o Bogu i o nas samych. 

Św. Ignacy z Loyoli

Pokora w nauczaniu św. Ignacego
Cnotą, do której ciągle powinniśmy 
dążyć, jest pokora. Bez pokory nie 
otrzymamy łaski Bożej, bo Bóg pysz-
nym się sprzeciwia, a pokornym 
łaską daje (1 P 5,7). Oto rady św. 
Ignacego, które pomogą wyzwolić 
się z pychy i wzrastać w pokorze:
1. Mam się uniżyć, bym we wszyst-

kim był posłuszny prawu Boże-
mu. Do tego stopnia, że gdyby 
mnie czyniono władcą całego 
świata lub grożono utratą życia 
za cenę grzechu śmiertelnego – 
nigdy bym się na to nie zgodził.

2. Nie mam chcieć być przywiąza-
nym do bogactw, raczej do ubó-
stwa, nie do zaszczytów, raczej 
do zelżywości, nie do długiego, 
raczej do krótkiego życia – jeśli-
by to jednakowo służyło chwale 
Bożej i memu zbawieniu. Więcej 
nawet: za wszystkie rzeczy stwo-
rzone i za cenę życia nie popełnię 
jednego grzechu powszedniego. 

3. Jeśliby chwała Boża była jednako-
wa, to ponadto do naśladowania 
i upodobnienia się do Niego mam 
wybrać raczej ubóstwo z Nim, niż 
uchodzić za mądrego i roztropnego.

(red.)
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MŁODZIEŻ

Młodzież przed bierzmowaniem zapala swoje świece od paschału. 
Niech ogień Ducha Świętego rozpali ich serca! 

Nowenna przed 
bierzmowaniem
Mimo wielu przeciwności i naporu 
zła prowadzimy młodzież do Boga. 
Przed nami bierzmowanie.
Kończymy intensywny rok przygo-
towania do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania przez młodzież klas 
ósmych. 9 lutego odbył się, zwień-
czony Eucharystią, dzień skupienia 
podsumowujący roczną formację. 
W czasie tego spotkania młodzi zo-
stali poproszeni o wypełnienie an-
kiety, która miała pokazać ich stan 
duchowy. Chciałbym podzielić się 
kilkoma wnioskami i refleksjami do-
tyczącymi tej ankiety.

Budujące jest to, że jest grupa 
młodzieży, która dobrze przeżyła 
ten czas, odkryła przychodzącego 
do nas Pana Boga, chce rozwijać 
dary Ducha Świętego. Deklaruje, 
że po bierzmowaniu chciałaby pod-
jąć dalszą formację, angażując się 
w życie naszej parafii. Propozycją 
dla niej jest udział w oazie mło-
dzieżowej Ruchu Światło-Życie oraz 
śpiew i gra w zespole muzycznym.

Mamy grupę młodzieży, która 
starała się przeżyć ten czas formacji 
dobrze, coś z niego wynieść dla sie-
bie, ale nie ma pragnienia dalszego 
angażowania się w życie Kościoła.

Niestety jest też, choć na szczę-
ście mała grupa, pogubionych, nieod-
najdujących się w Kościele i w relacji 
do Pana Boga, poszukująca dobrych 
wartości, ale poza żywą wiarą. 

Największym dla nas niepokojem 
jest to, że do bierzmowania przystą-
pi tylko 49 chłopaków i dziewczyn, 
to jest około 40% z tych, którzy przed 
pięciu laty przyjęli I Komunię Świętą. 

Radością jest po raz pierwszy szer-
sze włączenie się rodziców w przy-
gotowanie młodzieży – uczestniczyli 
oni w katechezach prowadzonych 
w małych grupach przez świeckich 
katechistów naszej parafii. Oto jedna 
z wypowiedzi rodziców: Te spotka-
nia przyczyniły się do mojego wzro-
stu duchowego. Moje relacje z sy-
nem są lepsze, częściej rozmawiamy 
i razem się modlimy.

Piszę o tym, aby zachęcić i zmo-
bilizować wielu parafian do najpięk-
niejszego i bardzo potrzebnego daru, 
jaki możemy ofiarować młodzieży 
– naszej szczerej modlitwy. Za nie-
spełna dwa tygodnie odbędzie się 
bierzmowanie. Chciałbym, abyśmy 
w tym wydarzeniu duchowo uczest-
niczyli i czuli się za nie współodpo-
wiedzialni. W czasie tegorocznej kolę-
dy rozdawaliśmy książeczkę W mocy 
Bożego Ducha!, autorstwa naszego 
Księdza Proboszcza. Chciałbym pro-

sić parafian o podjęcie 9-dniowej 
nowenny modlitewnej przed uro-
czystością bierzmowania za mło-
dzież i jej rodziny. Tekst nowenny 
zamieszczony jest we wspomnianej 
książeczce. Rozpoczniemy ją w naj-
bliższy wtorek 12 marca, a zakoń-
czymy w środę 20 marca. W tym 
dniu odbędzie się dla młodzieży, 
rodziców i świadków nabożeństwo 
pokutne ze spowiedzią świętą. Mszę 
Świętą połączoną z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania dla mło-
dych naszej parafii odprawi bp Grze-
gorz Balcerek w czwartek 21 marca 
o godz. 17. 

Niech modlitwa będzie naszym 
duchowym darem i udziałem w re-
ligijnym wychowaniu młodzieży na-
szej parafii.

Ks. wikariusz Marcin Skowron

Póki żyjemy, 
zróbmy coś!
W piątek 22 lutego, dzięki gościn-
ności Zespołu Szkół nr 5 przy ul. 
Różanej, odbył się w tamtejszej auli 
koncert charytatywny zespołu in-
strumentalno-wokalnego Arete. Or-
ganizatorem koncertu było nasze 
parafialne Przedszkole św. Aniołów 
Stróżów. Jego celem była promocja 
idei założenia żłobka przy naszej 
parafii i rozszerzenia przedszkola 
o oddział zerówki, a także zbiórka 
funduszy na to dzieło. Przed koncer-
tem dzieci z przedszkola zaśpiewały 
trzy piosenki. 

Zespół Arete tworzy utwory lite-
racko-muzyczne inspirowane chrze-
ścijaństwem. Przebojem wieczo-
ru stała się piosenka ze słowami: 
Póki żyjemy, zróbmy coś! Dla tych, 
co rodzą się z nas samych (…), by 
na tej ziemi było nam przepięk-
nie, zdrowo i przytulnie! Jak piękne 
to słowa, jak wspaniałą sprawą jest 
zaangażowanie wychowawczyń pra-
cujących w naszym przedszkolu i ro-
dziców dzieci. Możemy uczynić wie-
le dobra, ale jak mówią dalsze słowa 
piosenki: cokolwiek, ale wreszcie 
wspólnie!
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Podejmujemy starania o wyku-
pienie części budynku, gdzie dotąd 
swoją siedzibę miał urząd skarbo-
wy. Przypomnijmy: z wyjątkiem 
mieszkania na drugim piętrze i nie-
wielkiej salki na parterze budynek 
jest własnością poznańskiej parafii 
ewangelickiej. Budynek od roku 
jest wystawiony na sprzedaż. Nie 
stać nas na zakup całości i na utrzy-
manie tak dużego obiektu. Chcemy 
wykupić dla naszej parafii parter 
i część pierwszego piętra. Na par-
terze mieściłyby się sala reprezen-
tacyjna parafii, żłobek i dzienny 
klub seniora. To ostatnie dzieło 
być może będzie prowadzić Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej z udzia-
łem Miasta Poznania. Pozostałe 
powierzchnie chce wykupić firma 
deweloperska i urządzić w nich 
akademik dla studentów.

Trwają negocjacje finansowe. 
O ich postępie będę parafian in-
formował. Planujemy wydanie spe-
cjalnego numeru „Maryjnej Wspól-
noty”, w całości poświęconego tej 
sprawie. Wszystkich proszę o mo-
dlitwę do św. Józefa w intencji tego 
ważnego dzieła.
Ksiądz prob. Marcin Węcławski   

Dzieci naszego przedszkola śpiewały piosenki

Zespół Arete bezinteresownie wystąpił na rzecz utworzenia żłobka

Módlmy się do św. Józefa, by część tego domu mogła należeć do naszej parafii
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Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000  

1302 0970 9249
Każda wpłata może być 
odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie! 

Caritas Parafialna
w niedzielę 14 kwietnia  

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
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WIARA

Święte obrazy
Jak bardzo pomagają nam 
w mieszkaniach obrazy świę-
tych! Jak szkodzą pogańskie pa-
miątki!
Wolą Pana Boga jest, aby w domach 
katolików były obecne i czczone 
święte obrazy – przypomniałem tę 
prawdę w homilii wygłoszonej kilka 
tygodni temu. Przez długie wieki 
poprzedzające przyjście Mesjasza 
na świat obowiązywał zakaz tworze-
nia i czczenia wizerunków Boga. To 
wszystko zmieniło się w momencie, 
kiedy narodził się Jezus Chrystus, 
kiedy Słowo ciałem się stało. Bóg 
dał się zobaczyć ludziom. Aby wy-
znawcom Jezusa Chrystusa nie za-
rzucano grzechu bałwochwalstwa, 
w czasie Soboru Nicejskiego II (787 
r.) Kościół uroczyście ogłosił, iż kto 
czci obraz, nie czci przedmiotu, ale 
tego, kogo ten obraz przedstawia.

Przez obrazy, święte wizerunki 
i rzeźby Bóg pozwala nam doświad-
czać i poznawać to, co jest niema-
terialne. W ten sposób wychodzi 
naprzeciw naszym zmysłowym po-
trzebom, aby pomóc nam stworzyć 
i utrzymać więź ze sobą. 

Współczesny człowiek dobrze 
rozumie, jak ważne są fotografie 
naszych bliskich, które nosimy przy 
sobie bądź umieszczamy na ścia-
nach naszych mieszkań. Świadczą 
o naszej pamięci i miłości do nich, 
o istniejących więziach. Bez wąt-
pienia w analogiczny sposób może-
my postrzegać obecność świętych 
obrazów w katolickich domach. 
Dla ludzi, którzy kochają Boga, na-
turalne jest, że w ich mieszkaniach 
nie zabraknie miejsca na święte wi-
zerunki – Jezusa, Maryi, świętych 
patronów. 

W moim rodzinnym domu wisiało 
wiele świętych obrazów. W każdym 
pokoju było ich co najmniej kilka. 
Pamiętam, że mama powiedziała kie-
dyś do nas, swoich dzieci, wskazując 
na święte wizerunki: Bądźcie grzecz-
ne, byście nigdy nie zasmuciły swo-
im zachowaniem tych, którzy patrzą 
na was z nieba… To działało na nas 

bardzo mobilizująco, zwłaszcza wte-
dy, kiedy rodziców nie było przy nas.

Zapadła mi w pamięć wizyta ko-
lędowa u jednej z rodzin w naszej 
parafii. Małżonkowie i ich dzieci, 
w czasie wspólnej modlitwy z ka-
płanem, odruchowo zwrócili się 
w stronę ściany, na której wisiało 
kilka pięknych świętych obrazów. 
Zrozumiałem, jak częsty musi być 
ich zwyczaj wspólnej modlitwy 
przed tymi obrazami. W innym 
domu małżonkowie poprosili o po-
święcenie kilku wizerunków świę-
tych patronów. Tłumaczyli, że chcą 
powiesić je nad łóżkami ich dzieci, 
obok obrazów Anioła Stróża, wie-
rząc, że będą się szczególnie opie-
kowali ich potomstwem. Jeszcze 
w innym mieszkaniu małżonkowie 
prosili o pobłogosławienie niedaw-
no kupionych obrazów miłosier-
dzia Bożego i Najświętszego Serca 
Jezusa. Ktoś pożyczył im książkę, 
w której przeczytali, że Bóg obie-
cuje wielkie łaski rodzinom, w któ-
rych domach będą czczone te dwa 
obrazy. 

Niestety, znacznie częstsze są 
sytuacje, szczególnie u młodych ro-
dzin, kiedy kapłan bezskutecznie 
usiłuje zauważyć na ścianach choćby 
najmniejszy obraz. O czym to może 
świadczyć? Że te ważne znaki ka-
tolickiej wiary kłócą się z ideą no-
woczesnej aranżacji wnętrz? Że nie 
potrzebujemy niczego, co mogłoby 
nam przypominać o Bogu? O umie-
rającej wierze? 

Jeszcze większy smutek, ale też 
niepokój pojawia się w sercu kapła-
na, ilekroć dostrzega, że w katolic-
kim domu nie tylko brakuje świętych 
wizerunków, ale na ich miejscu znaj-
dują się znaki i symbole pogańskich 
religii i zabobonów. Kiedy pytam 
o ich pochodzenie, słyszę, że zazwy-
czaj są to pamiątki przywiezione 
z zagranicznych wycieczek, np. Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu, Egiptu, 
Afryki. Choć ci, którzy decydują się 
umieścić je w swoich mieszkaniach, 
nie traktują ich obecności w katego-
riach religijnych, nie zdają sobie jed-
nak sprawy, że przedmioty te mogą 

duchowo wpływać na mieszkanie 
i mieszkańców. Nigdy nie ma pew-
ności, przez kogo i dla jakich celów 
zostały stworzone. Pewien kapłan 
– były misjonarz pracujący w Afry-
ce – opowiadał, jak nieroztropnie 
Europejczycy, a zwłaszcza Polacy, 
nabywali w czasie wycieczek różne 
amulety i maski, tworzone przez 
szamanów z intencją, aby związa-
ne z tymi przedmiotami demony 
szkodziły ludziom… Wspominał, 
że odwiedził kiedyś pewną rodzinę 
w Polsce, gdzie istniał problem na-
wracających ciężkich chorób człon-
ków rodziny. Na ścianach tego domu 
wisiały dobrze znane mu z Afryki 
przedmioty…

Potrzeba zatem nie tylko roztrop-
ności w doborze tego, co umieszcza-
my w naszych domach, ale przede 
wszystkim – powrotu do tego, co 
sprawdzone, katolickie – silnej wia-
ry w to, że święte, poświęcone wi-
zerunki w naszych domach są zna-
kami i źródłami Bożej łaski, które 
mogą być dla nas pomocą w utrzy-
maniu i rozwijaniu więzi z Bogiem 
i z naszymi świętymi patronami, 
z Matką Bożą na czele. 
Ks. wikariusz Sławomir Kostrzewa

Obraz to nie tylko ozdoba, 
ale też źródło błogosławieństwa
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Z ostatnich tygodni

KRONIKA

• W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
po Mszy Świętej o godz. 12.15 został odmówiony Akt po-
święcenia Polski Jezusowi Chrystusowi Królowi (25.11).

• Po Mszy Świętej o godz. 18.30 odbył się koncert mu-
zyki organowej w wykonaniu naszego organisty, Mi-
chała Wachowiaka. (25.11, 23.12, 10.02 i 3.03).

• Parafialne przedszkole zorganizowało dla rodziców 
małych dzieci pogadanki pedagogiczne pt. Czego na-
prawdę potrzebuje moje dziecko? (26.11) oraz Tempe-
rament dziecka a postawy rodziców (30.01).

• W pierwsze soboty kolejnych miesięcy modliliśmy się 
podczas nabożeństw różańcowych wynagradzających 
Niepokalanemu Sercu Maryi (1.12, 2.02, 2.03).

• Młodzież roznosiła opłatki do domów parafian (1.12). 
• W Adwencie, od poniedziałku do piątku, uczestniczy-

liśmy w Roratach o godz. 6.05 oraz w Godzinkach 
o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 5.45. We 
wtorki śpiewaliśmy Akatyst. Dodatkowo dla dzieci 
odbywały się nabożeństwa roratnie od poniedziałku 
do piątku o godz. 17.30 oraz dla młodzieży w ponie-
działki o godz. 19.30 (3-23.12).

• Odbyło się spotkanie katechetyczne z ks. Proboszczem 
dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komu-
nii Świętej (5.12).

• Caritas parafialna zorganizowała świąteczną zbiórkę 
żywności i innych darów dla najuboższych parafian. 
Obdarowano 115 rodzin (16.12). 

• Całodzienna spowiedź odbyła  się w piątek (21.12).
• Młodzież odwiedziła chorych z naszej parafii z życze-

niami oraz ze świątecznym upominkiem (22.12). 
• Dzieci śpiewały kolędy przy żłóbku (27-29.12). 
• Księża odwiedzili parafian z błogosławieństwem i sło-

wem Bożym. Kolędą objęliśmy całą parafię. Księdza przy-
jęło 1985 rodzin (27.12-30.01). 

• Caritas parafialna zorganizowała półkolonie dla 40 dzie-
ci w pierwszym tygodniu ferii zimowych (14-18.01).

• Obchodziliśmy niedzielę jubileuszy małżeńskich (20.01).
• Po niedzielnych Mszach Świętych odbyła się dodatko-

wa zbiórka do puszek na katolickie radio naszej archi-
diecezji Emaus (27.01).

• W Światowy Dzień Chorego została odprawiona Msza 
Święta w ich intencji, połączona z udzieleniem sakra-
mentu namaszczenia chorych (11.02).

• W czasie niedzielnej Mszy Świętej o godz. 12.15 za-
śpiewał nowo powstający chór parafialny (17.02).

• Parafialne przedszkole zorganizowało koncert, z któ-
rego dochód przeznaczony zostanie na rozwój placów-
ki i założenie żłobka parafialnego (22.02).

• Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkie-
go Postu odbywały się rekolekcje parafialne. Nauki 
głosił o. Piotr Idziak, jezuita posługujący w domu re-
kolekcyjnym w Kaliszu (6-10.03).

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: 1 700. 
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ŻYCIE PARAFII

Rekolekcje 
Domowego 
Kościoła
W grudniowym nume-
rze „Maryjnej Wspólno-
ty” (nr 189) pisaliśmy 
o Domowym Kościele 
– małżeńskiej i rodzin-
nej gałęzi Ruchu Świa-
tło-Życie. Nasza parafia 
pragnie zorganizować 
dwutygodniowe reko-
lekcje dla małżeństw. 
To nie tylko doświad-
czenie religijne, ale i ro-
dzinny wypoczynek. 
Termin: od 3 do 19 
sierpnia. Miejsce: dom 
formacyjny Domowego 
Kościoła w Otorowie. 
Małżeństwa zaintereso-
wane duchowym wzrostem, roz-
wojem miłości małżeńskiej i rodzin-
nej w Ruchu Światło-Życie prosimy 
o kontakt pod następujący adres  

e-mail: kprzymuszala@wp.pl
Polecajmy te rekolekcje, mode-

ratorów i animatorów oraz uczest-
ników, dzieło Domowego Kościoła 

i wszystkie rodziny naszej parafii 
opiece Matki Bożej i św. Józefa.

Ks. wikariusz Marcin Skowron

Kręgi Domowego Kościoła naszej parafii w Otorowie, 26 maja 2018

Wielki Post w naszej parafii
Nabożeństwa Męki Chrystusa
Drogi krzyżowe w piątki: 
- dla ogółu parafian o godz. 8.30 i godz. 18
- dla dzieci z przedszkoli o godz. 10
- dla dzieci o godz. 17
- dla młodzieży o godz.19
Droga Krzyżowa ulicami parafii w piątek, 12 kwietnia

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16 dla ogółu parafian 
i o godz. 19.20 dla młodzieży. 
Kazania głosi ks. diakon Amadeusz Fertig
Spowiedź święta 
- w każdą sobotę zachęcamy do korzystania  

z sakramentu pokuty od godz. 17 do godz. 18
- całodzienna w Wielki Wtorek, 16 kwietnia
Rekolekcje 
- szkolne: dla dzieci i młodzieży 25-28 marca
- dla studentów i inteligencji 14-17 kwietnia, 

prowadzi o. Jordan Śliwiński OFM Cap.
- ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży „Spotka-

nie z Jezusem” w 2,3,4,5 niedzielę Wielkiego Po-
stu, czasie Mszy Świętych o godz. 11 i godz. 18.30, 
prowadzi ks. wik. Marcin SkowronFo
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W Chrystusie nasze zbawienie!


