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„Droga Siostro, o co prosisz Boga i Jego Kościół Święty?”, „Proszę, abym mogła iść za Chrystusem
Królem, poświęcając swoje życie dla Niego, w Jego Kościele, przez złożenie profesji wieczystej
w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej”. W niedzielę, 18
sierpnia, wieczyste śluby zakonne złożyła pochodząca z naszej parafii siostra Kinga Łysów.

Drodzy Parafianie!
Człowiek żyje po to, by Pana Boga chwalić, Jemu służyć
i tak dojść do zbawienia – to stara formuła określająca
sens i cel naszego życia. Jak wielką wartością i pięknem
jest każdy człowiek. Jak wspaniały staje się, kiedy poddaje się działaniu miłości Pana Boga, kiedy daje się prowadzić słowom zapisanym w Ewangelii Chrystusa!
Zaczynamy nowy rok szkolny i wychowawczy. Z troską myślimy o dzieciach i młodzieży, o rodzicach i nauczycielach. Tak bardzo życzymy im błogosławieństwa
Bożego! Niech rok, który się zaczyna, zaowocuje wielkim dobrem. Niech po latach okaże się, że zasiew – czyli
praca wychowawcza – przyniósł wiele dobrych owoców.
W sierpniu przeżyliśmy w naszym kościele wyjątkową uroczystość. Pochodząca z naszej parafii siostra
Kinga Łysów ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej złożyła w obecności biskupa Grzegorza Balcerka i przełożonej generalnej

matki Ewy Kaczmarek śluby wieczyste. Na zawsze zobowiązała się wobec Boga i Kościoła zachować czystość,
ubóstwo i posłuszeństwo. Powołania zakonne, kapłańskie i misyjne są znakiem żywotności Kościoła. Jakże się
cieszymy siostrą Kingą!
Nowicjat w zakonie Pijarów kończy nasz parafianin
Wojciech Józefek. 12 września złoży pierwsze śluby. Nie
ma więcej powołań z naszej parafii. Jestem przekonany,
że jeszcze do wielu serc dziewczyn i chłopaków puka
Chrystus, wzywając ich na drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Niestety wielu odmawia pójścia za głosem powołania. Tak dużo zależy tu od wychowania, od nastawienia
rodziców. Nie chodzi o to, by namawiali oni swoje dzieci
do życia kapłańskiego czy zakonnego, ale by wychowywali je w duchu miłości do Chrystusa, Kościoła i bliźnich.
Wszyscy módlmy się za dzieci, młodzież, rodziców
i nauczycieli. Dawajmy naszym życiem dobry przykład.
Pozdrawiam wszystkich Parafian!
Ksiądz Proboszcz

WYCHOWANIE

Twoje dziecko ma rosnąć tak, jak chce Bóg
Warto przeczytać pełen głębi i mądrości tekst sługi Bożego ks.
Aleksandra Woźnego o wychowaniu dzieci.
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się tobie w nim podoba, jest ważne,
ale to, co Bóg by z niego chciał mieć.
Tak mało masz nieraz cierpliwości wobec swego dziecka, w swym
zrezygnowaniu mówisz nieraz:
Z niego już nic dobrego nie wyrośnie. Przypomnij sobie wtedy przypowieść o drzewie figo
wym: Pan
trzy lata czekał na owoce, a potem
jeszcze rok, a ty nie możesz?
Twoje dziecko nie musi wcale być
najlepsze, może Pan Bóg tak właśnie
chce. Święta Jadwiga [Śląska] miała
wiele trudności w wychowaniu swoich dzieci, jedne jej się „udały”, ale
inne nie. Ty też nie wiesz, co Pan
Bóg zamierza w stosunku do twoich dzieci. Myślisz, że tak, jak ty
chcesz, będzie właśnie najlepiej,
a tymczasem nie wiadomo. Bóg nie
chce od dziecka przymusowej chwały i miłości, ale pragnie jego swobody wewnętrznej i wolności.
Jak to pogodzić, że masz je
strzec przed złem, a równocześnie nie możesz go przymuszać?
Masz mieć cierpliwość, nie możesz
się zniechęcać. Szanuj jego wolną
wolę i podtrzymuj je tylko w tym

ks. Aleksander Woźny

Fot. A. Kokot

Chrystus Pan jest stworzycielem naszej natury, wie, jakimi darami obsypał ją Bóg, zna też nasze wady i odchylenia od darów Bożych. Może
też najlepiej uchronić naszą naturę
przed złem. Jeśli ktoś chce wychowywać po katolicku, musi wiadomości o wychowaniu szukać przede
wszystkim w Ewangelii, zwłaszcza
w przypowie
ściach. Przypowieści
Pana Jezusa są specjalnymi porównaniami i jeśli się te porównania
przenosi z mniej doskonałego świata, jakim są np. rośliny, na istoty
doskonalsze, jakimi są ludzie, trzeba
być bardzo ostrożnym, aby to nie
wyszło fałszywie. Ale przypowieść
o drzewie figowym (Łk 13,6) można
bardzo dokładnie stosować do naszego życia. Pewien człowiek ma
drzewo figowe i po raz trzeci przychodząc szukać na nim owocu, a nie
znajdując go, każe drzewo ściąć. Ale
dozorca winnicy obiecuje jeszcze
raz drzewo okopać i pielęgnować
przez cały rok, a jeśli to nie pomoże,
dopiero wtedy je zetnie.
W przypowieści tej ujawnia się
przedziwna tajemnica Boża w stosunku do nas. Pan Bóg wie, co człowiek zrobi złego w przyszłości, ale
wierzy nam, nie posądza nas o złą
wolę, widzi nas takimi, jakimi w danej chwili jesteśmy, a raczej chcemy
być. Szanuje naszą wolność.
Czy to ty dajesz swemu dziecku
wzrost? Nie. Dziecko rośnie za Bożą
sprawą, dziecko ma swoją wolność...
Czym ty jesteś wobec swego
dziecka? Jakie jest twoje zadanie?
Co możesz zrobić o własnych siłach?
– tylko popsuć. A jeśli nie psujesz,
to tylko dlatego, że Bóg daje łaskę,
a ty ją przyjmujesz. Musisz ciągle
uważać, mieć uszy otwarte i słuchać,
czego Bóg chciałby od twego dziecka.
Musisz patrzeć, jak to młode drzewko rośnie i w jakim kierunku zwracają się jego gałązki. Sam nic nie przycinaj. Musisz być bardzo pokorny
wobec własnego dziecka, nie to, co

kierunku, w jakim je sam Bóg kieruje. Nie mów nigdy: Kiedy ja byłem
dzieckiem, to było inaczej. My tak
mało pamiętamy, co było, jak byliśmy mali, i dziś patrzymy na nasze
dziecięce lata okiem dorosłego człowieka, tymczasem wtedy przeżywaliśmy wszystko inaczej.
Jedno dziecko chowa się dobrze,
inne źle, choć w podobnych, a czasem w tych samych warunkach. Widocznie nie wszystko zależy tylko
od wychowania, bo człowiek nie jest
zwierzątkiem, które się tylko tresuje. Człowiek ma swoją wolność,
która przejawia się już w czwartym
roku życia. Wtedy możesz jeszcze
łatwo dzieckiem pokierować, bo
jest „miękkie”, podatne. Nie łam go,
ale kieruj tak, jak chce Bóg. Musisz
wciąż próbować, wciąż czekać jeszcze rok, jeszcze rok, a może i dłużej.
Musisz wierzyć w dobrą wolę dziecka i na nią liczyć. Pokaż mu na przechadzce drzewo z owocami i drzewo uschnięte i powiedz: ty też jesteś
„drzewkiem”, ale masz być takim,
na którym są owoce. W ten sposób
łatwo ono zrozumie, że ma rosnąć
tak, jak chce Bóg, i że jest odpowiedzialne za przyjmowanie łaski.

W jakim kierunku pójdą nasze dzieci? To od nas zależy!
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Półkolonie parafialne
Od 24 czerwca do 19 lipca zorganizowaliśmy przy naszej parafii bezpłatne półkolonie dla dzieci. Każdego
dnia przyjmowaliśmy około 30 uczestników dziennie
na zajęcia, które odbywały się na placach zabaw, na pływalni, na polu Mini Golfa i stoku Malta Ski, na warsztatach Mobilnego Laboratorium oraz w kręgielni, w Jump
Arenie, w Deli Parku, w Teatrze Animacji i Teatrze Cieni
„Latarenka”, w Multikinie, w Muzeum Archidiecezjalnym i Muzeum Czekolady, w bibliotece oraz w ZOO.
Dzieci dzielnie wzięły udział w przejażdżce drezynami
w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz jechały kolejką parkową „Maltanka”. Wakacyjne zajęcia wspierały
wildeckie rodziny, umożliwiając dzieciom przebywającym latem w mieście bezpieczny, atrakcyjny i radosny
wypoczynek. Dziękujemy za wsparcie Archidiecezjalnej i Parafialnej Caritas oraz Miastu Poznań za dotację
udzieloną z rekomendacji Rady Osiedla Wilda.
Zajęcia dla dzieci chcemy kontynuować w ciągu roku
szkolnego. Zmieniamy charakter działającej od lat świetlicy parafialnej, w której oprócz zabawy i możliwości
odrobienia lekcji będzie można wziąć udział w specjalnie organizowanych, cyklicznych zajęciach o charakterze zarówno religijnym, jak i sportowo-rekreacyjnym
i kulturalnym. Zapisy i informacje od 5 września w godz.
od 16.00 do 18.00. Serdecznie zapraszamy.
Anna Kokot

Spotkania katechetyczne dla
rodziców
Spotkanie katechetyczne dla rodziców dzieci
od urodzenia do drugiej klasy szkoły
podstawowej odbędzie się w poniedziałek
9 września o 19:30 w kościele
Chłopiec czy dziewczynka?
Kiedy rodzice spodziewają się dziecka, nie mogą się
doczekać, czy okaże się ono chłopcem, czy dziewczynką. Zapytani, co by woleli: córkę czy syna, często
odpowiadają, że to nieważne, a liczy się to, aby dziecko było zdrowe. Jednak mamy inne oczekiwania wobec chłopców i inne wobec dziewczynek. Czy stosujemy w wychowaniu synów i córek te same metody
wychowawcze? Jak płeć determinuje zachowania?
Czy to prawda, że ,,chłopaki nie płaczą” (jak mówią
słowa popularnej piosenki), a dziewczynki to beksy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć
na spotkaniu. Zapraszam ojców i matki!
Beata Nadolna

Uwaga Rodzice dzieci, które mają przystąpić
do I Komunii Świętej!
Pierwsze spotkanie katechetyczno-informacyjne będzie we wtorek 10 września – do wyboru: o 8:30
w domu parafialnym i o 19:30 w kościele. W czasie
spotkania wieczornego organizujemy opiekę nad
dziećmi. Msza Święta na rozpoczęcie przygotowania do I Komunii Świętej odbędzie się w sobotę, 14
września o 16:00. Zapraszam!
Ksiądz Proboszcz

Spotkanie katechetyczne dla rodziców dzieci
od klasy czwartej do klas licealnych będzie
w środę 11 września o 19:30 w kościele

Fot. A. Kokot

Męskość i kobiecość darem Bożym

Tegoroczne zajęcia półkolonijne

Czytaj w internecie PolskieForumRodzicow.pl
portal świadomego rodzica

Jak do tego daru przygotować dorastające dzieci?
Jak rodzice mogą pomóc nastolatkowi/nastolatce
prawdziwie pokochać siebie, polubić budzącą się
kobiecość, męskość? Jak nastolatkowie widzą płeć
przeciwną i co na to wpływa? Czy kultura, internet, rówieśnicy mają decydujący wpływ na nasze
dzieci? Co mogą rodzice? Jestem żoną, matką, psychologiem, autorką książek dla rodziców, redaktor
naczelną portalu dla nastolatków pytam.edu.pl oraz
portalu rodzice.co, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Zapraszam ojców i matki!
Bogna Białecka
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Wszystko dla Boga
i Polonii Zagranicznej
Rozmowa z pochodzącą z naszej parafii siostrą
Kingą Łysów.

Litania do Wszystkich Świętych w czasie Mszy Świętej

Fot. Ks. S. Kostrzewa (x3)

Siostra Kinga wypowiada formułę ślubów zakonnych

Pamiątkowa fotografia z rodzicami, biskupem Grzegorzem Balcerkiem i matką generalną Ewą Kaczmarek
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Niech Siostra przybliży nam swoje Zgromadzenie.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla
Polonii Zagranicznej jest dość młodym zgromadzeniem.
Powstało w 1959 roku, a jego założycielem był sługa
Boży ks. Ignacy Posadzy. Naszym charyzmatem jest
praca duszpasterska wśród polskich emigrantów. Nasz
założyciel mówił (za kardynałem Augustem Hlondem),
że „na wychodźstwie polskie dusze giną” – stąd naszym
głównym zadaniem jest służba tak wielu Polakom rozproszonym po świecie.
Większość sióstr pracuje za granicą – w krajach,
gdzie znajdują się skupiska polskich emigrantów. Są
to Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Grecja,
Białoruś, Belgia, Węgry, USA, Kanada, Brazylia i Australia, a od września tego roku także Islandia. Będąc
w Polsce, bardzo żyjemy wiadomościami o życiu Polonii
i o zagranicznej pracy sióstr, a całą naszą pracę, modlitwę, cierpienia ofiarujemy w ich intencji. Choć jesteśmy
głównie dla Polonii, to naszą służbą obejmujemy rożne
dzieła Kościoła.
Złożyła Siostra śluby wieczyste. Proszę nam powiedzieć, czym one są.
Formacja zakonna ma kilka etapów. Najpierw rok postulatu, później 2 lata nowicjatu i 5 lat junioratu ze ślubami
czasowymi. Złożenie ślubów wieczystych jest przypieczętowaniem podjętej decyzji o życiu w zakonie i oddaniu się na własność Panu Bogu na zawsze. Składamy
wtedy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Śluby wieczyste składamy w trakcie Mszy Świętej.
Przed nią rodzice udzielają błogosławieństwa. W trakcie
liturgii śpiewany jest Hymn do Ducha Świętego i Litania do Wszystkich Świętych, podczas której siostra leży
krzyżem. Następnie wypowiadane są słowa ślubów i nakładana jest obrączka, która jest znakiem zaślubin z Panem Jezusem.
Co przyczyniło się do decyzji Siostry o wstąpieniu
do zakonu?
Śluby zakonne to odpowiedź na miłość Pana Boga. Jeżeli
doświadczamy w swoim życiu tak ogromnej, bezwarunkowej i ogromnej miłości, to pojawia się w nas pragnienie, by na nią odpowiedzieć. Nawet całkowitym darem
z siebie. Z tym wiąże się rozeznanie swojego powołania.
Kolejne lata formacji zakonnej upewniły mnie, że to jest
moje miejsce, że tego Pan Bóg dla mnie chce, że tak
mam służyć Jemu i Polonii.
Co by Siostra powiedziała dziewczynom, które rozważają, czy Bóg je powołuje do życia zakonnego?
Przede wszystkim – nie bójcie się! W naszych czasach
jest to dość trudna decyzja. Często źle mówi się o Koście-

le, ludzie żyją głównie sprawami
przyziemnymi i nie rozumieją, gdy
ktoś chce oddać się Bogu. Ale najważniejsza jest relacja z Panem Jezusem. Jeśli ktoś odczytuje, że Bóg
go woła, to warto na to odpowiedzieć, a Pan go na tej drodze będzie
prowadził. Jeśli nie podejmie się
tego ryzyka, to nigdy się tego życia
nie pozna.
Z praktycznych wskazówek, zachęcam do znalezienia stałego spowiednika lub kierownika duchowego i do nawiązania kontaktu
z jakimś zgromadzeniem sióstr. Jest
to bardzo ważne, by nie być samemu z tą decyzją. Ponadto warto wybrać się na rekolekcje dla rozeznających. U nas, na Morasku (dom generalny Zgromadzenia), odbywają
się one zawsze w lipcu. Serdecznie
zapraszam – również na rekolekcje
tematyczne dla dziewcząt (odbywają się kilka razy w roku). Szczegóły można znaleźć na stronie
internetowej naszego Zgromadzenia www.misjonarkidlapolonii.pl.
Bardzo polecam także spotkania
Lectio Divina – dzień w milczeniu
z pogłębionym rozważaniem Pisma
Świętego, medytacją i adoracją oraz
możliwością rozmowy indywidualnej z siostrą na temat słowa Bożego.
Jak wspomina Siostra naszą parafię?
Nasza wildecka parafia jest zawsze
w moim sercu. Do dziś czuję, że jest
to moja parafia – mimo że terytorialnie już tak nie jest. To tutaj przyjęłam wszystkie sakramenty święte
(oprócz chrztu). Tutaj rozeznawałam powołanie, a teraz złożyłam
śluby wieczyste. Bardzo czuję się też
związana z ludźmi – tu mieszkają
moi rodzice, moi przyjaciele. Bardzo
wiele dobra doświadczyłam od ks.
Proboszcza.
Dzięki rodzicom i „Maryjnej
Wspólnocie” jestem też na bieżąco
z tym, co dzieje się w naszej parafii.
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Siostrze wielu łask Bożych
w życiu zakonnym.
rozmawiała Anna Stępniak

Fot. J. Pawelec
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Błogosławieństwo ks. Amadeusza po Mszy Świętej w dniu 9 czerwca

Praprababcia
Rozalia z prababcią
Heleną...
Od września 2018 do maja br. praktykę duszpasterską odbywał w naszej parafii ksiądz Amadeusz Fertig
Redakcja: Obserwując Księdza
w naszym kościele, mam wrażenie, że w prezbiterium i przy
ambonie czuje się Ksiądz jak
w domu, bez tremy i onieśmielenia.
Ksiądz Amadeusz Fertig: Prezbiterium jako miejsce poznałem dokładnie jako trzyipółletni ministrant.
Tylko trochę później stanąłem przy
ambonie, gdy – jako lektor bez kursu – wypowiadałem słowa Czytania
mszalnego. Wypowiadałem; z pamięci, bo wtedy nie umiałem jeszcze czytać. Mama nauczyła mnie
na pamięć fragmentu Listu do Rzymian. Dobrze zapamiętałem te słowa. Dziś zapisałem je na moim prymicyjnym obrazku.
Trzyipółletni ministrant? Gdzie
to było możliwe?
Parafia pod wezwaniem św. Mateusza w Opalenicy. W kościele siedziałem grzecznie podczas Mszy
i dlatego ksiądz proboszcz Antoni
Lorenz zaproponował Rodzicom,
abym został ministrantem. Star-

si ministranci musieli pomagać mi
usiąść na krzesełku i śmiali się,
że jako jedyny mogę przejść wyprostowany pod stołem ołtarzowym.
Moi Rodzice pilnowali jednak,
abym nie cieszył się z opinii „słodkiego małego chłopca przy ołtarzu”.
W domu była dyscyplina. Modlitwa była pilnowana i ministranckie
obowiązki też. Dziadkowie zaprowadzali mnie na wszystkie dyżury i zbiórki. Byłem jedynakiem,
stąd troska i opieka skupione były
na mnie. Tu – uprzedzając pytanie
– zapewniam, że moi Rodzice nie
są rozczarowani moją decyzją o kapłaństwie; tym, że na przykład nie
doczekają się wnuków. Przeżywają
moją decyzję, to zrozumiałe. Nigdy
jednak nie usłyszałem od nich: „Jak
to? Zostawisz nas samych?”.
Zatem decyzja o kapłaństwie
to Ich zasługa?
Także Praprababci Rozalii, a szczególnie Prababci Heleny. Praprababcia Rozalia zmarła, gdy miałem dwanaście lat. Prababcia Helena była
dla mnie przykładem pobożnego
życia. Zmarła, gdy byłem już w Seminarium. Wiem, że obie dużo modliły się w mojej intencji. Zaplecze
duchowe, które mam w modlitwie
Rodziców, Dziadków i Prababć, które nadal czuję, jest dla mnie bardzo
cenne.
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ŻYCIE PARAFII
Jak zawsze rodzina najważniejsza?
Chcę wspomnieć tu także księdza
proboszcza z Opalenicy. To niezwykła radość, że ksiądz, który zna mnie
od dnia chrztu; zaprosił do prezbiterium; przez długie lata prowadził
i wspierał duchowo – wygłosił kazanie podczas mojej prymicyjnej Mszy
świętej.
Niezwykły przykład kapłańskiej
posługi. Znamy bardzo wielu takich wspaniałych duszpasterzy.
Czy jednak dzisiaj Ksiądz nie boi
się chodzić po ulicy w sutannie?
Nie boję się. Przepraszać za kapła-

na, który zbłądził, trzeba. Jednak
to nie ja jestem winny. Nie mogę
patrzeć w ziemię i bać się spojrzeć
ludziom w oczy. Gdyby popatrzeć
wstecz, to czasy dla kapłanów zawsze były ciężkie. Bywały jeszcze
cięższe niż obecne. Dlaczego więc
my – dzisiejsi neoprezbiterzy – mielibyśmy mieć łatwiej; lepiej? Może
to dzisiejsze prześladowanie jest dla
nas błogosławieństwem? Przecież
nie decyduję się być kapłanem, żeby
mieć łatwo. Wiem, że może być
ciężko, ale nie boję się.
Czy wśród nas czuł Ksiądz życzliwość i sympatię?

Z ostatnich tygodni
• W piątek przed Niedzielą Palmową przeszliśmy Drogę
Krzyżową ulicami naszej parafii (12.04).
• Odbyła się katecheza dla rodziców dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w Wielkanoc
(9.04) i w maju (8.05).
• W Niedzielę Palmową przed Mszą Świętą o godz.
11:00 uroczysta procesja z palmami przeszła do kościoła spod gmachu Politechniki (14.04).
• Caritas parafialna zorganizowała wielkanocną zbiórkę
żywności i innych darów dla najuboższych parafian
(14.04). Obdarowano nimi 100 najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii.
• Odbyły się wielkopostne rekolekcje dla młodzieży akademickiej i pracującej. Nauki głosił o. Jordan Piotr Śliwiński
z zakonu franciszkanów – kapucynów (14-16.04).
• Całodzienna wielkopostna spowiedź święta odbyła się
w Wielki Wtorek (16.04).
• Uroczyście obchodziliśmy najważniejsze dni całego
roku liturgicznego – Święte Triduum Paschalne (1821.04).
• W Wielki Czwartek o godz. 17:00 i w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 12:15 odbyła się uroczystość wczesnej Pierwszej Komunii Świętej 18 dzieci (18 i 21.04).
• Odbył się Wielkanocny dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie (27.04).
• Po Mszy Świętej o 18:30 odbył się koncert muzyki
organowej w wykonaniu naszego organisty Michała
Wachowiaka (28.04).
• W maju uczestniczyliśmy w nabożeństwach majowych codziennie o godz. 20:30.
• Zorganizowano parafialną wycieczkę dla rodzin z dziećmi na spływ kajakowy rzeką Wełną i ognisko (1.05).
• W pierwsze soboty kolejnych miesięcy modliliśmy się
podczas nabożeństw różańcowych wynagradzających
Niepokalanemu Sercu Maryi (4.05, 1.06, 6.07 i 3.08).
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Oczywiście. Parafię przy Maryi
Królowej zapamiętam jako cenne
doświadczenie. Poznałem parafię,
w której księża i świeccy nie tylko
czują się, ale i są wspólnie odpowiedzialni za Kościół.
Jak brzmi fragment Listu do Rzymian, który tak dobrze pamięta
Ksiądz do dziś?
Nikt z nas nie żyje dla siebie (Rz 14, 7a).
Mam żyć i jestem księdzem nie dla
siebie, żeby mi było dobrze. Mam
żyć dla drugiego człowieka i dla
Boga.
Niech się tak stanie. Amen.
rozmawiała Katarzyna Deskur

• Została odprawiona Msza Święta w intencji tegorocznych maturzystów wraz ze specjalnym, indywidualnym błogosławieństwem (3.05).
• Modliliśmy się podczas nabożeństw fatimskich za Ojca
Świętego, o pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników, a także za naszą Ojczyznę i naszą parafię (13.05,
13.06, 13.07 i 13.08)
• W sobotę o 15:30 i w niedzielę o 12:15 odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 33 dzieci (18 i 19.05).
• Przeżywaliśmy w naszej parafii dzień modlitwy o powołania. Po Mszach Świętych klerycy zbierali ofiary
do puszek na utrzymanie Seminarium (19.05).
• Po niedzielnych Mszach Świętych studenci medycyny zbierali ofiary do puszek na wyjazd wolontariacki
do Kenii (26.05).
• Z okazji 9. rocznicy święceń ks. wik. Sławomir odprawił wraz z kolegami ze swojego rocznika Mszę Świętą
o 18:30 (27.05).
• Obchodziliśmy odpust Maryi Królowej. Mszę Świętą
o 18:30 i ostatnie majowe odprawił ks. dr Waldemar Hanas, dyrektor ekonomiczny naszej archidiecezji (31.05).
• W czerwcu uczestniczyliśmy w nabożeństwach ku
czci Serca Pana Jezusa.
• Święcenia kapłańskie przyjął ks. Amadeusz Fertig, odbywający w naszej parafii praktykę diakońską (1.06).
Neoprezbiter odprawił w naszym kościele niedzielne
Msze Święte o 12:15 i 17:00 (9.06).
• Koło misyjne zorganizowało wyjazd do Obry i Wolsztyna (8.06).
• Parafialne przedszkole zorganizowało pogadankę pedagogiczną pt. Wakacje z pozytywną dyscypliną (10.06).
• Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: 28
Czerwca 1956 r., Kilińskiego, Prądzyńskiego, Sikorskiego do wnętrza Osiedla TBS. Rozważania wygłosił ks. dr
Jan Frąckowiak, sekretarz ks. Arcybiskupa (20.06).
• W oktawie Bożego Ciała uczestniczyliśmy w adoracjach, nieszporach eucharystycznych i procesjach wokół

KRONIKA
kościoła. Zakończenie oktawy przeżyliśmy w kościele
pw. Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej (20.-27.06).
• Parafialny Zespół Caritas zorganizował półkolonie dla
dzieci ze szkół podstawowych. W czterech turnusach
uczestniczyło łącznie 60 dzieci z naszej parafii (24.0619.07).
• Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa po Mszach Świętych poświęcono samochody i motocykle (21.07).
• 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 (28.07).
• W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy Świętych święcono zioła i kwiaty. Nasze parafianki przygotowały 900 bukiecików (15.08).
• W czasie Mszy Świętej o godzinie12:15 nasza parafianka s. Kinga Łysów złożyła wieczyste śluby zakonne
w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
dla Polonii Zagranicznej. Mszy Świętej przewodniczył
bp Grzegorz Balcerek (18.08).
• Grupa ministrantów z naszej parafii wyjechała na wakacyjny wyjazd w góry (19-25.08).

31 lipca 2019 zakończył swoje
ziemskie życie

ś.p. ks. Bogusław
Borzyszkowski
ze Zgromadzania Księży
Zmartwychwstańców
Zmarł w wieku 83 lat, w 53 roku powołania zakonnego i 47 roku kapłaństwa. W latach 1977 – 1983
był rektorem – zarządcą naszego kościoła Maryi
Królowej, należącego wówczas do parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Gorliwy kapłan, wybitnie
uzdolniony muzyk, założyciel działającego przy
naszym kościele chóru „Bogurodzica”. Niech Bóg
wynagrodzi chwałą nieba jego ofiarną służbę!
W imieniu Parafian

ks. prob. Marcin Węcławski

Następny numer „Maryjnej Wspólnoty”
w znacznej części będzie poświęcony
żłobkowi i rozszerzającemu się przedszkolu
– dziełom, które tworzymy przy naszej parafii.
Numer konta parafialnego:

30 1020 4027 0000 1302 0970 9249
Każda wpłata może być odliczana od podatku.
Prosimy o wsparcie!
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ŻYCIE PARAFII

Wakacyjne Rekolekcje Oazy Rodzin
w Otorowie
przyrzeczenia chrzcielne, a w 13
przeżyliśmy radość dnia Wspólnoty
w Sanktuarium NMP Królowej Rodzin w Lubaszu koło Czarnkowa.
Był to przepiękny i owocny czas poznawania Pana Boga, odkrywania
go w swoim małżeństwie i rodzinie
oraz we wszystkich wydarzeniach
naszego życia. W świadectwach
na końcu rekolekcji uczestnicy zwierzali się, że doświadczyli prawdziwie żywego Kościoła oraz na nowo

Fot. P. Przymuszała

Od 3 do 19 sierpnia 2019 roku w malowniczej miejscowości Otorowo odbyły się rekolekcje formacyjne Oazy
Rodzin I stopnia. Skierowane były
do rodzin zaangażowanych w Domowy Kościół – małżeńską i rodzinną
gałąź Ruchu Światło-Życie, zwanego
popularnie „Oazą”. Małżeństwem
odpowiedzialnym za przygotowanie
i przeprowadzenie tych rekolekcji byli nasi parafianie: Katarzyna
i Piotr Przymuszała, zaś animatorami posługującymi na rekolekcjach
były również małżeństwa z kręgów
Domowego Kościoła naszej parafii:
Anna i Janusz Witkowscy; Monika
i Tomasz Brodowie oraz Donata
i Ryszard Leciejowie. W rekolekcjach uczestniczyło 15 małżeństw
(z tego 4 z naszej parafii, oprócz
prowadzących). Rodziny przyjechały z całej Polski i nie tylko (jedna
rodzina z Monachium). Było to 15
dni wspólnego rozważania słowa
Bożego, modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, codziennej Eucharystii oraz
konferencji dotyczących małżeństwa i rodziny.
Ważnymi wydarzeniami naszych rekolekcji były: w 4 dzień podczas Eucharystii uroczyste przyjęcie Jezusa
jako Pana i Zbawiciela naszego życia;
w 10 dniu uroczyście odnowiliśmy

odkryli piękno powołania małżeńskiego i rodzicielskiego, którym Pan
Bóg ich obdarzył.
W naszej parafii mamy 6 kręgów Domowego Kościoła. Jest to formacja,
która prowadzi do wzrostu duchowego w małżeństwie i rodzinie. Zachęcamy i zapraszamy małżeństwa,
które szukają pogłębienia swojej
wiary i duchowości, aby przystąpiły
do tego Ruchu. Szczegółowe informacje można uzyskać u duszpasterzy naszej parafii.
ks. Marcin Skowron

Rekolekcje to czas radości i budowania wspólnoty

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
nie tylko uczciliśmy Matkę Bożą.
Dziękowaliśmy Panu Bogu także
za dar chleba: za żniwa, owoce,
kwiaty. Ołtarze przyozdobiły piękne wieńce żniwne. Nasze parafianki ofiarnie przygotowały ok. 900
bukiecików ziół i kwiatów. Żyjąc
w mieście, w oderwaniu od natury, tym bardziej doceniajmy pracę
rolników i ogrodników. Prośmy dla
nich o błogosławieństwo Boże!

(red.)
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Fot. ks. S. Kostrzewa (x2)

Dziękczynienie
za plony
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