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Matko, przyjdź do nas! 8 i 9 września 2020 roku będziemy 
gościli w naszym kościele wędrujący obraz Matki Bożej 

Drodzy Parafianie! 
W tym numerze naszego parafial-
nego pisma „Maryjna Wspólnota” 
podejmuję dwa bardzo ważne te-
maty. Pierwszy to duchowe przy-
gotowanie naszej parafii na na-
wiedzenie Matki Bożej w znaku, 
jakim jest wędrująca kopia Obrazu  
Jasnogórskiego. Drugi związany 
jest z podjęciem bardzo trudnej 
i kosztownej inwestycji – wykupie-
nia, remontu i urządzenia części 
budynku po byłym urzędzie skar-
bowym. Chcemy, by znalazły się 
w nim reprezentacyjna sala naszej 
parafii, powiększone przedszkole 
i żłobek. 

Bardzo proszę o cierpliwe i wni-
kliwe przeczytanie obu tekstów. 
Pozdrawiam bardzo serdecznie 
wszystkich Parafian. Ze szczególną 
troską myślę o chorych i samotnych. 
Wszystkich Was, Drodzy Parafianie, 
otaczam codzienną modlitwą i Mszą 
Świętą sprawowaną w każdą nie-
dzielę w Waszych intencjach.

Ksiądz Proboszcz 

Maryja nawiedzi  
naszą parafię
Matko, przyjdź do nas!  
Rok 1956. W więzieniu przebywa 
wielu Polaków, represjonowanych 
przez władze komunistyczne. Wśród 
uwięzionych i torturowanych są księ-
ża, także bohaterski świadek wiary, 
bp Antoni Baraniak, późniejszy me-
tropolita poznański. W miejscu od-
osobnienia, w dalekiej Komańczy, 
internowany jest Stefan Kardynał 
Wyszyński, Prymas Polski. W na-
szym Poznaniu, w czerwcu, krwawo 
zostały stłumione protesty robotni-
ków domagających się chleba, Boga 
i wolności. Rok 1956 to także rok 

300-lecia ślubów złożonych przez 
króla Jana Kazimierza. Uwięziony 
ksiądz Prymas postanawia, by kato-
licy w Polsce odnowili śluby, by stały 
się one programem odnowy ducho-
wej społeczeństwa wyniszczonego 
moralnie przez wojnę i komunistycz-
ną ateizację. 26 sierpnia 1956 roku, 

w uroczystość Matki Bożej Często-
chowskiej, mimo przeszkód i szy-
kan, na Jasnej Górze gromadzi się 
ponadmilionowa rzesza wiernych. 
Na podium stoi pusty fotel uwięzio-
nego Prymasa. Zostaje odczytany akt 
ślubów, nazwanych jasnogórskimi, 
składanych Maryi. Kiedy na wałach 
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NAWIEDZENIE

26 sierpnia 1956 roku. Ponadmilionowa rzesza wiernych składa 
Jasnogórskie Śluby Narodu

15 maja 1978 roku. Obraz Matki Bożej niesiony m.in. przez ś.p. Kazimierza 
Deskura, prowadzony przez ś.p. biskupa Mariana Przykuckiego, na rogu 

ul. Sikorskiego i Przemysłowej, chwilę przed wniesieniem do kościoła

21 maja 1978 roku. Zakończenie przy Katedrze pierwszego nawiedzenia 
w archidiecezji poznańskiej. W procesji arcybiskup Karol Wojtyła, pięć 

miesięcy później wybrany Papieżem

klasztoru jasnogórskiego pojawia się 
obraz Matki Bożej wyniesiony z cu-
downej kaplicy, zgromadzone rzesze 
wiernych zaczynają spontanicznie 
wołać i skandować: Matko, przyjdź 
do nas! Matko, przyjdź do nas! To 
był okrzyk udręczonego duchowo 
narodu, okrzyk nadziei.

Prymas Wyszyński odczytał 
to wołanie jako znak Boży. Po uwol-
nieniu z uwięzienia w październiku 
1956 roku postanowił, by namalo-
wano bardzo dokładną kopię Obra-
zu Jasnogórskiego. Poświęcił ją ów-
czesny papież Pius XII. Od sierpnia 
1957 roku kopia ta zaczęła nawie-
dzać wszystkie parafie Polski. Pierw-
sze nawiedzenie trwało do 1984 
roku. Obraz odwiedził ponad 7 tys. 
kościołów. W naszej poznańskiej 
archidiecezji pierwsze nawiedzenie 
trwało w latach 1976–1978. W na-
szym kościele pw. Maryi Królowej 
Obraz Jasnogórski gościł 15 maja 
1978 roku.

W 1985 roku rozpoczęło się 
w Polsce nowe nawiedzenie. Od 18 
maja br. Maryja w znaku obrazu wę-
druje ponownie po naszej archidie-
cezji. Doświadczenia kilku miesięcy 
pokazują, jak wiele dobra rodzi się 
w parafiach, które przeżywają te nie-
zwykłe odwiedziny. Za dziewięć mie-
sięcy, 8 września 2020 obraz Matki 
Bożej przybędzie do naszej parafii. 

Łaska nie działa automatycznie
Pan Bóg obdarzył nas rozumem 
i wolnością. Nie jesteśmy do nicze-
go przez Niego zmuszani. Jeśli byłby 
przymus, nie byłoby miłości. A Bóg 
jest miłością i zaprasza nas, byśmy 
żyli miłością. Jezus Chrystus zbawia 
nas bez naszych zasług, ale zbawia-
jąc, oczekuje od człowieka otwarcia 
serca i współdziałania. Kiedy czło-
wiek podejmuje ten trud współpra-
cy, wtedy dzieją się cuda, wtedy 
Bóg bardzo hojnie udziela łaski. 
Tak też jest z nawiedzeniem Maryi 
w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Jest 
tutaj podobieństwo do pierwszego 
cudu Jezusa Chrystusa, dokonanego 
w Kanie Galilejskiej, który wypro-
siła Maryja. Powiedziała do sług: 

Fo
t. 

A
rc

h.
 (x

3)



3

MISJE PARAFIALNE

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie [mój Syn]. Słudzy bardzo się 
napracowali, przelewając do stą-
gwi kamiennych około 600 litrów 
wody. Tę wodę, przyniesioną przez 
pracowitych ludzi, Chrystus prze-
mienił w wino. Jeśli podejmiemy 
gorliwie i ofiarnie trud przygotowań 
duchowych do nawiedzenia, Matka 
Najświętsza odnowi naszą parafię, 
to znaczy: małżeństwa, rodziny, 
dzieci, młodzież, samotnych, star-
szych i księży. Dlatego zapraszam 
wszystkich Was, Drodzy Parafianie, 
do włączenia się w duchowe przy-
gotowanie przed nawiedzeniem Ma-
ryi. Będą to dziewięciomiesięczne 
misje parafialne związane z różnymi 
wydarzeniami duszpasterskimi. 

Misje parafialne przed  
nawiedzeniem
Nasze duchowe przygotowanie roz-
poczniemy w niedzielę 8 grudnia, 
wsłuchując się w głoszone homilie 
podczas każdej Mszy Świętej. 
• Ósmego dnia każdego miesiąca 

w kościele będzie sprawowana 
uroczysta Msza Święta z homilią 
i modlitwą różańcową. Będzie też 
okazja do przystąpienia do sakra-
mentu pokuty. Bardzo zachęcam, 
by w tym dniu wywiesić maryjną, 
biało-niebieską flagę, przypomina-
jąc w ten sposób innym o zbliżają-
cym się nawiedzeniu.  

• Zapraszam do udziału w adwen-
towych Roratach – Mszy Świętej 
o Matce Bożej. Tematem krótkich 
homilii będzie odpowiedź na py-
tanie: Czego możemy nauczyć się 

od Maryi? Roraty w naszym koście-
le będą odprawiane od poniedział-
ku do piątku w dniach od 2 do 23 
grudnia. Przed Roratami o godz. 
5.45 będziemy śpiewać Godzinki 
lub Akatyst o Najświętszej Maryi 
Pannie. 

• W niedzielę 19 stycznia będziemy 
(jak co roku) modlili się za mał-
żeństwa. Dodatkowo chcemy za-
proponować warsztaty dla mał-
żeństw dotyczące komunikacji 
między mężem i żoną. 

• W tym roku upominkiem kolę-
dowym będą dwie książeczki – 
o Maryjnym nawiedzeniu i o Eu-
charystii.

• Od niedzieli poprzedzającej począ-
tek Wielkiego Postu, czyli od 23 
lutego, do Środy Popielcowej w ra-
mach misji rekolekcje poprowa-
dzi ks. Dariusz Dąbrowski, filipin 
ze Świętej Góry k. Gostynia.

• Tematem kazań pasyjnych w ko-
lejne niedziele Wielkiego Postu 
będzie męka Chrystusa widziana 
oczyma Maryi. 

• Od 29 kwietnia do 31 maja po-
dejmiemy 33-dniowe rekolekcje 
prowadzące do osobistego odda-
nia się Chrystusowi przez Maryję, 
według wskazówek św. Ludwika 
de Montfort. Okazją do krótkich 
nauk będą codzienne nabożeń-
stwa majowe. Zwieńczeniem tych 
rekolekcji będzie odpust Maryi 
Królowej, obchodzony 1 czerwca, 
i uroczysta Msza Święta z poświę-
ceniem się Matce Bożej. 

• W uroczystość Bożego Ciała i w dni 
oktawy po niej chcemy głosić kate-

chezy: Siedem tajemnic Eucharystii 
o wielkiej tajemicy naszej wiary. 

• W dni poprzedzające nawiedze-
nie, w niedzielę 6 i poniedziałek 
7 września, chcemy przeżyć dni 
pokutne w naszej parafii.

• Chcemy też tworzyć, przy pomo-
cy naszych świeckich katechistów, 
sąsiedzkie grupy biblijne.   
Takie są nasze plany – choć za-

pewne będzie jeszcze więcej różnych 
wydarzeń duszpasterskich. Bardzo 
wierzę, że Matka Boża uprosi cud 
przemiany i odnowy naszej parafii. 
Proszę wszystkich, by z otwartym 
sercem uczestniczyli w tych wielkich 
misjach. 

To, czy się one powiodą, zależy 
w największym stopniu od modli-
twy i pokuty. Wielcy święci, jak np. 
Jan Vianney, zdobywali dla Boga du-
sze największych grzeszników, mo-
dląc się i poszcząc. Proszę wszyst-
kich także o taki dar: w pokucie 
i nawróceniu nasz ratunek. 

W Ewangelii św. Łukasza znaj-
dujemy opis Chrystusa płaczącego 
nad Jerozolimą i Jego słowa: Powa-
lą na ziemię ciebie i twoje dzieci 
z tobą i nie zostawią w tobie kamie-
nia na kamieniu za to, żeś nie roz-
poznało czasu twojego nawiedzenia 
(Łk 19,44). Słowa te w straszny 
sposób spełniły się po 40 latach, 
kiedy Rzymianie zdobyli Jerozolimę 
i zburzyli świątynię. Oby te słowa 
nie dotyczyły naszej parafii. Rozpo-
znajmy czas Bożego nawiedzenia, 
przygotujmy się przez wielkie misje 
do nawiedzania przez Matkę Bożą. 

Ksiądz Proboszcz

Roraty Adwentowe  
od 2 do 23.12

od poniedziałku do piątku
- Godzinki, Akatyst 5.45

- Msza Święta 6.05
- dla dzieci 17.30

Czego możemy nauczyć się 
od Maryi, Matki Bożej?

Z Akatystu o Najświętszej Maryi Pannie
Witaj, przez którą jaśnieje radość Witaj, dla której klątwa odpuszczona, 
Witaj, która Adama podnosisz z upadku,
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.
Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna, 
Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana,
Witaj, bo jesteś tronem Króla,
Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.
Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca,
Witaj, Oblubienico Dziewicza.
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ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE, KLUB SENIORA

Sala parafialna i Klub Seniora - parter

To wielka szansa!
Dla rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów
Już od pewnego czasu informuję Was, Drodzy Parafianie, 
o wielkim wyzwaniu, jakie staje przed naszą wspólnotą. 
Budynek po byłym urzędzie skarbowym, który do 1945 
roku służył Niemcom, ewangelikom, a po II wojnie 
światowej w części katolikom (m.in. do 1962 roku 
na parterze mieściło się przedszkole prowadzone przez 
siostry służebniczki), został wystawiony na sprzedaż. 
Nasza parafia jest właścicielem mieszkania na drugim 
piętrze tego budynku i małej salki na parterze. Pozostała 
jego część należy do parafii ewangelickiej w Poznaniu. 
Budynek ten zakupi w grudniu Spółka Akcyjna „Wille 
Miejskie”, która wyraziła zgodę na odsprzedanie naszej 
parafii znacznej części parteru i części pierwszego piętra 
(to najbardziej atrakcyjne części tego budynku). W po-
zyskanych pomieszczeniach chcemy urządzić żłobek, 
powiększyć przedszkole, a salę na parterze, w której 
przyjmowano petentów, urządzić jako reprezentacyjną 
salę parafialną, zaadaptowaną także na  Klub Seniora. 

Z uwagi na trudną historię cały budynek przy ul. 
Wierzbięcice 45 nie należy do naszej parafii. Teraz 
jest niepowtarzalna szansa, by stał się on w części jej 
własnością. By służył przede wszystkim małżeństwom 
i rodzinom jako żłobek i przedszkole, a także starszym 
parafianom jako Klub Seniora. Żłobek i przedszkole 
to nie tylko dzieła wychowania dzieci w duchu chrze-
ścijańskim, ale też możliwość duszpasterskiego oddziały-
wania na młodych rodziców. Takie mamy doświadczenia 

związane z działającym od 19 lat przedszkolem parafial-
nym, które pilnie potrzebuje nowych pomieszczeń. Je-
stem wewnętrznie przekonany, że jest to wielkie dobro 
dla naszej parafii, choć będzie wymagało wielu kosztów 
i wyrzeczeń. 

Koszty przedsięwzięcia
Chcemy zakupić 357,16 m2 (żłobek 135,86 m2, nowe po-
mieszczenia dla przedszkola 139,53 m2 i sala – świetlica 
dla starszych parafian 81,77 m2). Udało się wynegocjo-
wać cenę 2316,77 zł za m2, co na poznańskie warunki 
jest ceną bardzo korzystną. Zakup powierzchni to kwota 
827 457 zł.

Koszty remontu: projekty około 20 tys. zł, nowa sieć 
grzewcza i wodno-kanalizacyjna 110 tys. zł, nowa sieć 
elektryczna 100 tys. zł, zabezpieczenie przeciwpożaro-
we 70 tys. zł, instalacja wentylacyjna 70 tys. zł, prace 
budowlane ok. 70 tys. zł – razem to 440 tys. zł. Otrzy-
maliśmy dotację z Unii Europejskiej na wyposażenie 
przedszkola i żłobka: wykładziny, meble, płytki, urzą-
dzenia do kuchni, wszystko, co jest konieczne do ich 
funkcjonowania. Trwają prace projektowe i żmudne 
starania o odpowiednie pozwolenia budowlane. Żłobek 
i kolejny oddział przedszkola chcemy otworzyć 1 wrze-
śnia 2020 roku.

Ze składek prowadzonych w drugie niedziele mie-
siąca i od darczyńców indywidualnych zebraliśmy 250 
tys. zł. Z dotacji unijnej na remont możemy wykorzystać 
ok. 60 tys. zł. Za zgodą Kurii Metropolitalnej i Parafial-
nej Rady Ekonomicznej planujemy zaciągnąć pożyczkę 



5

ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE, KLUB SENIORA

Projekt aranżacji żłobka - parter

Projekt aranżacji przedszkola - pierwsze piętro
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Z ostatnich tygodni

ŻYCIE PARAFII

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 0970 9249

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

w wysokości 700 tys. zł. Trzeba będzie ją spłacić w cią-
gu 7 lat. Na ten cel przeznaczymy ofiary kolędowe, co-
miesięczne ofiary zbierane w drugie niedziele miesiąca 
i ewentualną nadwyżkę z daniny diecezjalnej. Ufam, 
że ta wielka i jednocześnie trudna inwestycja znajdzie 
zrozumienie i poparcie u Parafian. Udało się nam tak 
wiele osiągnąć w wymiarze materialnym. Przypomnę 
kosztowne inwestycje ostatnich lat: nowa dachówka 
na kościele, wymiana okien, nowe boczne ołtarze, nowe 
konfesjonały, nowe organy. 

Prośba
Nigdy nie będę „wołał o pieniądze”. Nigdy nie będę ni-
komu wyznaczał, jak wysokie ofiary ma składać. Wiem 
też, że nigdy nie zawiodłem się na hojności i ofiarno-
ści Parafian. Niektórzy w trudnych sytuacjach składali 

większe ofiary czy inne darowizny. Może i teraz znajdą 
się tacy darczyńcy. Wierzę, że Pan Bóg nam dopomo-
że, że posłuży się dobrymi ludźmi. Wszystkie sprawy 
materialne parafii, ale też i Parafian powierzam w co-
dziennej modlitwie św. Józefowi. Klęcząc, odmawiam 
litanię do tego wielkiego świętego. Każdego proszę też 
o modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa. Niech we 
wszystkich naszych planach duchowych i materialnych 
spełni się wola Boża!

Ksiądz Proboszcz

Wyrzucić ze szkół?
Nieustannie trwają ataki na katechezę w szkole. Słyszy-
my głosy: wyrzucić katechezę ze szkół, bo państwo po-
winno być świeckie! Pamiętamy sprzed kilkudziesięciu 
lat naukę religii prowadzonej w salkach parafialnych, 
teraz mamy doświadczenie nauczania religii w szko-
łach. Można postawić pytanie: czyje jest państwo, komu 
ma służyć? Państwo ma służyć wszystkim obywatelom. 
Wierzącym i niewierzącym. 

Katecheza w szkole wnosi wiele dobra. Oto moje 
doświadczenie z ostatnich tygodni. Trzeci rok katechi-
zuję w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. 
Jest to szkoła na wysokim poziomie, szczególnie jeśli 
chodzi o przedmioty ścisłe. Nauka katechezy w szkole 
niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Na co 
dzień nam, katechetom, towarzyszy otwartość ze stro-
ny uczniów, jest czas na dyskusję, czasami jesteśmy 
powiernikami ich problemów, towarzyszymy im w co-
dziennych wydarzeniach, również tych trudnych. W ży-
ciu szkoły zdarzają się sytuacje, kiedy obecność kapłana 
w szkole staje się szczególnie ważna i potrzebna. 

Przed kilkoma tygodniami przeżywaliśmy w szkole 
tragiczne wydarzenie. Jeden z uczniów klasy pierw-
szej popełnił samobójstwo. Samo wydarzenie jest wiel-
ką traumą oczywiście dla uczniów (szczególnie z jego 
klasy), ale i dla nauczycieli, i całej społeczności szkoły. 
Chciałbym jednak skupić się na reakcji społeczności 
szkoły. Do tragedii doszło w niedzielę po południu. Na-
stępnego dnia my, nauczyciele, widzieliśmy, jak bardzo 
ona wstrząsnęła młodzieżą. W szkole zapanowała bar-
dzo refleksyjna atmosfera. W sercach młodych działo się 
coś bardzo ważnego. W czasie lekcji religii uczniowie 
prosili o podjęcie katechezy związanej z życiem wiecz-
nym, potrzebowali rozmowy. Wiele osób na przerwach 
prosiło o sakrament pokuty i o rozmowy po zajęciach. 
Prosili przed lekcjami lub po nich o modlitwę w intencji 

kolegi. W czwartek z inicjatywy szkoły odbyła się w ko-
ściele pw. św. Rocha na Ratajach Msza Święta w inten-
cji śp. Dominika. Zgromadziła ona niemal wszystkich 
uczniów i nauczycieli liceum. Wielu przystąpiło przed 
Mszą Świętą do spowiedzi i przyjęło Komunię Świętą. 
Śp. Dominik mieszkał w internacie przy ul. Czajczej. 
W bursie młodzież, także poruszona tym wydarzeniem, 
zainicjowała modlitwę, zapraszając na nią nas, kateche-
tów. Tydzień później młodzież z internatu poprosiła o od-
prawienie Mszy Świętej w naszym kościele. 

To jest niedawne tak trudne wydarzenie w naszej 
szkole, ale było ich więcej. Wszystkie  potwierdzają, jak 
ważna jest obecność katechezy w szkole, podczas której 
możemy zmierzyć się z tym, czym żyje młodzież, i skon-
frontować to z wiarą i z Panem Bogiem, działającym 
w życiu każdego człowieka. I choć bywają trudne chwi-
le, niesiemy duży krzyż związany z nauczaniem religii 
w szkole, to ja sam każdego dnia przekonuję się na nowo, 
jak ważna jest obecność katechety, kapłana w szkole i jak 
dużo można wnieść dobrego i Bożego do szkoły (nie tylko 
wobec uczniów, ale także nauczycieli).

Proszę Czytelników tego tekstu, by sami odpowie-
dzieli sobie na pytanie: czy katechezę należy wyrzucić 
ze szkół?

Ks. Marcin Skowron

• Po przerwie wakacyjnej swoją działalność wznowiła 
parafialna świetlica środowiskowa. Zapisano 18 dzieci.

• Praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął  
ks. diakon Tomasz Pawelec (1.09). 

• W pierwsze soboty modliliśmy się podczas nabo-
żeństw różańcowych i medytacji w czasie Mszy Świę-
tych wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi 
(7.09, 5.10 i 2.11).
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• Odbyły się spotkania katechetyczne dla rodziców dzie-
ci i młodzieży (9, 10 i 11.09).

• Modliliśmy się podczas nabożeństw fatimskich o po-
kój na świecie, za Ojczyznę oraz za dzieci i młodzież 
na początku nowego roku szkolnego (13.09 i 12.10).

• W święto Podwyższenia Krzyża Świętego w czasie 
Mszy Świętej o 12:00 poświęcony został odrestau-
rowany krzyż z rogu ulic Krzyżowej i Dolnej Wildy. 
Po Mszy razem z parafią Zmartwychwstania Pańskie-
go odprawiliśmy Drogę Krzyżową ulicami 28 czerwca 
1956 r. i Krzyżową (14.09).

• Nasi parafianie wzięli udział w ogólnopolskim spotka-
niu modlitewnym Polska pod krzyżem (14.09).

• Po niedzielnych Mszach Świętych przeprowadzona 
została zbiórka do puszek na szkoły katolickie (15.09).

• Młodzież, która w tym roku szkolnym przyjmie sakra-
ment bierzmowania, rozpoczęła kolejny etap przygo-
towań Mszą Świętą o 18:30 oraz spotkaniem po niej 
(15.09).

• W święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
odbyła się uroczysta Msza Święta o 12:00, a po niej 
wspólna modlitwa pod pomnikiem św. Michała Ar-
chanioła (29.09).

• W październiku uczestniczyliśmy w nabożeństwach 
różańcowych.

• Parafialne przedszkole zorganizowało pogadanki pe-
dagogiczne dla rodziców małych dzieci pt. Kim jest 
Bóg i w co wierzymy? (10.10) oraz Tajemnica życia 
wiecznego (14.11).

• Odbyło się spotkanie integracyjne dla ministrantów 
i ich rodziców (12.10).

• Po niedzielnych Mszach Świętych odbyła się zbiórka 
do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia – fundusz 
stypendialny dla ubogiej młodzieży (13.10).

• W pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
i na Jasną Górę uczestniczyło 100 parafian (19-20.10).

• Klub Seniora zorganizował spotkanie z policją na te-
mat bezpieczeństwa w domu i na ulicy (23.10).

• Odbyła się katecheza dla rodziców dzieci przed I Ko-
munią Świętą (23.10). Odprawiona została Msza 
Święta dla dzieci i ich rodziców z poświęceniem ksią-
żeczek komunijnych (26.10).

• Obchodziliśmy uroczystość Rocznicy poświęcenia na-
szego kościoła. Po Mszy Świętej o 12:15 wokół kościo-
ła przeszła procesja eucharystyczna (27.10).

• Po niedzielnej Mszy Świętej o 18:30 odbył się koncert 
muzyki organowej w wykonaniu naszego organisty  
p. Michała Wachowiaka (27.10).

• Ulicami parafii przeszedł parafialny Korowód Świę-
tych. Na zakończenie dzieci bawiły się wspólnie w pa-
rafialnej świetlicy (29.10).

• Rozpoczął się kurs przedmałżeński (30.10).
• W listopadzie modliliśmy się za dusze zmarłych w tzw. 

wymieniankach.
• Klub Seniora zorganizował uroczystość patriotyczną (13.11).

Caritas Parafialna
w niedzielę 15.12 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
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Korowód Świętych
We wtorek 29 października w na-
szej parafii został zorganizowany 
radosny, kolorowy Korowód Świę-
tych. Jest to alternatywa dla coraz 
głośniej obchodzonego pogańskiego 
Halloween. Dzieci były przebrane 
za różnych świętych. Po modlitwie 
różańcowej w naszym kościele ruszy-
ły wraz z ks. Marcinem Skowronem 
i swoimi rodzicami ulicami naszej pa-
rafii. Śpiewały głośno radosne pieśni. 
Po przemarszu wszyscy zgromadzili 
się w salce parafialnej, gdzie odbyła 
się zabawa z tańcami, grami i poczę-
stunkiem. Całe wydarzenie ukazy-
wało radość chrześcijańskiego życia, 
przypominało postaci (nie)zwykłych 
świętych i błogosławionych oraz za-
chęcało do podążania ich drogą w ży-
ciu. Dziękujemy rodzicom, którzy 
zaangażowali się w organizację i prze-
bieg tego wieczoru, oraz dzieciom, 
których w porównaniu do ubiegłego 
roku było dwa razy więcej! 

Diakon Tomasz Pawelec

Jestem po pierwszych 
ślubach
Drodzy Parafianie! Nazywam się 
Wojciech Józefek, od urodzenia 
mieszkam na terenie naszej parafii, 
w której przez wiele lat byłem mini-
strantem i lektorem. 12 września br. 
złożyłem pierwsze śluby zakonne 
w zakonie pijarów. Pijarzy są zako-
nem kontemplacyjno-apostolskim, 
złożonym z kapłanów i braci, któ-
rych głównym celem jest nauczanie 
i wychowywanie dzieci i młodzie-
ży. Hasłem zakonu są słowa: „Po-
bożność i nauka”. Powołanie po-
twierdzane jest składanym – obok 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 
– czwartym ślubem zakonnym: 
bezinteresownej troski o nauczanie 
i wychowanie dzieci i młodzieży. 
Pijarzy spełniają swoje posłannic-
two przede wszystkim poprzez pro-
wadzenie szkół wszystkich stopni 
oraz katechizację, prowadzenie 
świetlic opiekuńczych dla dzieci 

oraz formację nauczycieli, rodzi-
ców i współpracowników. Angażują 
się ponadto w działalność duszpa-
sterską w parafiach i sanktuariach, 
w głoszenie rekolekcji oraz dzia-
łalność wydawniczą i inną służącą 
szczególnie dzieciom i młodzieży. 
W Poznaniu prowadzą szkołę pod-
stawową i liceum ogólnokształcące, 
którego jestem absolwentem. Nasz 
zakon prowadzi placówki w 40 
krajach na całym świecie. Proszę 
o modlitwę za wszystkich klery-
ków, gdyż bez nowych świętych 
powołań zakon nie będzie mógł re-
alizować tak ważnego, szczególnie 
w obecnym czasie, charyzmatu. Na 
zakończenie chciałbym zacytować 
słowa założyciela zakonu, św. Józe-
fa Kalasantego: „Jeżeli od najmłod-
szych lat będzie się wychowywać 
dzieci i młodzież w duchu poboż-
ności i nauki, można się spodzie-
wać pomyślnego przebiegu całego 
ich życia”.

Kleryk Wojciech Józefek
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Pismo poświę-
cone sprawom 

Parafii Maryi Królowej w Poznaniu. Wydaw-
ca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi Królowej 
w Poznaniu. Adres redakcji: 61–546 Poznań, 
ul. Rynek Wildecki 4. Nakład: 1 800. 
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