
ISSN 1233–7552

PISMO PARAFIAN KOŚCIOŁA MARYI KRÓLOWEJ w POZNANIU • STYCZEŃ • NR 1 (195) 2022

Fo
t. 

J.
 K

ot
 x

15

10 grudnia 2021 r. – pielgrzymujący Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
na ul. Wierzbięcice i w naszym kościele
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NASZA PARAFIA

Drodzy Parafianie!
Jest wiele powodów nieregularnego wydawania naszego 
pisma „Maryjna Wspólnota”. Myślę, że wszyscy rozu-
miemy różne trudności, jakie nas dotykają: duchowe  
i psychiczne związane z ograniczeniami epidemiczny-
mi, zdrowotne i ekonomiczne, z jakimi boryka się nie 
tylko nasza parafia. Jednak z najgłębszej potrzeby serca 
przekazuję w Wasze ręce, choć w tej formie, zapis waż-
nych dokonań minionego czasu. 

Żłobek, przedszkole i klub seniora 
Doświadczyliśmy cudu Bożej opieki i wstawiennictwa 
św. Józefa. Dobroci i błogosławieństwa Pana Boga. Życz-
liwości i pomocy wielu ludzi. Hojnych darów i różnego 
wsparcia. Po wielu intensywnych i kosztownych stara-
niach od końca stycznia 2021 roku, w domu przy ul. 
Wierzbięcice 45 działa parafialny żłobek, a od września 
dwa nowe oddziały przedszkolne. Trzeba było wykupić 
lokale, które zostały zamienione na powierzchnie użyt-
kowe dla planowanych dzieł. Trzeba było pokonać wiele 
trudności materialnych – znaleźć środki finansowe na 
remonty i adaptacje, załatwić formalności związane 
z zatwierdzaniem projektów, odbiorem wykonanych 
prac. W przypadku żłobka, który podlega systemowi 
zdrowia, rygory prawne są bardzo wymagające. Trzeba 
było stworzyć odpowiedzialną i kompetentną kadrę – 
dzisiaj niewiele absolwentek pedagogiki chce podejmo-
wać pracę w żłobkach czy przedszkolach. Trzeba było 
znaleźć odpowiednie ekipy budowlane, by przeprowa-
dzić kosztowne prace. Zdążyliśmy na przysłowiową 
„ostatnią chwilę”. Obecnie wykonawcy robót budowla-
nych, stolarskich i instalacyjnych nie mogą zdobyć po-
trzebnych materiałów. Epidemia przerwała linie produk-
cyjne i łańcuchy dostaw. A jednak nam się udało! 

Ciąży na naszej parafii dług, który systematycznie spła-
camy. Do końca roku 2021 zapłaciliśmy 116 tys. 31 zł, pozo-
staje do spłaty przez kolejne sześć lat 630 tys. 969 zł. 

We wtorek 31 sierpnia arcybiskup Stanisław Gą-
decki odprawił w naszym kościele Mszę Świętą 
z prośbą o błogosławieństwo dla naszej parafii, o bło-
gosławieństwo na nowy rok szkolny. Po Euchary-
stii nasz Pasterz poświęcił żłobek, nowe oddziały 
przedszkola i salę dla klubu seniora. Spotkał się także  
z dobroczyńcami, projektantami i wykonawcami tego 
dzieła. Od 1 września rozpoczęły pracę dwa nowe od-
działy przedszkola. Niech to wszystko służy dzieciom i ich 
rodzicom, a klub seniora – także najstarszym parafianom. 
Niech uda się w tych pomieszczeniach stworzyć i inne 
dzieła, np. kawiarenkę parafialną, czynną po niedzielnych 
Mszach Świętych. Wszystkim, którzy stworzyli te dzie-
ła, z całego serca dziękuję: ofiarodawcom i sponsorom, 
projektantom, wykonawcom. Wszystkim parafianom, 
którzy systematycznymi ofiarami pozwalają przeprowadzić  
tak wielkie dzieła. Osobne podziękowanie kieruję pani 
Beacie Nadolnej, dyrektorce żłobka i przedszkola.  

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
Obraz, który pielgrzymuje po Polsce, jest kopią na-
malowaną w 1957 roku z inicjatywy bł. Stefana Wy-
szyńskiego. Obraz ten po raz pierwszy nawiedził nasz 
kościół w maju 1978 roku. Teraz przyjęliśmy Maryję  
w znaku Ikony Jasnogórskiej w nowych czasach. Nie tak 
masowo, jak przed 43 laty, ale – jak zaznaczają biskupi 
– dzisiaj wiara jest głębsza, umocniona rozmaitymi 
próbami i trudnościami. Od tamtego czasu wydarzyło 
się wiele: był pontyfikat św. Jana Pawła II, stan wojenny, 
zmiana ustrojowa w Polsce i związane z nią różne zja-
wiska społeczne, polityczne i ekonomiczne. W naszym 
wymiarze – powstała w 1993 roku przy naszym koście-
le samodzielna parafia.          

Długo czekaliśmy na nawiedzenie Maryjne w naszej 
parafii. Dwie daty – 8 września 2000 roku i 19 kwiet-
nia 2021 roku – przekreśliła epidemia. Plan dziewię-
ciomiesięcznych misji parafialnych trzeba było zmienić. 
Odbyliśmy w dwóch seriach 33-dniowe rekolekcje oso-
bistego zawierzenia Maryi i Jezusowi Chrystusowi. Pod-
jęło je ponad 200 parafian. 

Wreszcie przyszedł upragniony dzień 10 grudnia. Na 
rogu ulic Wierzbięcice i św. Czesława powitaliśmy wę-
drujący obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W procesji, 
ze śpiewem, któremu towarzyszyła orkiestra, ponieśli-
śmy go do naszego kościoła. Po ceremonii powitania bi-
skup Grzegorz Balcerek rozpoczął sprawowanie Mszy 
Świętej, którą koncelebrowali księża z naszego dekana-
tu. Relację z dalszych wydarzeń związanych z nawiedze-
niem można znaleźć poniżej.  

Kolęda 
Niestety trwa epidemia. Ponownie nie może odbyć się 
kolęda w dotychczasowej formie. Przyjmujemy jed-
nak każde indywidualne zaproszenie. Chętnie od-
wiedzimy rodziny i domy naszych parafian. Zgłoszenia 
prosimy kierować pocztą internetową:

 parmwild@archpoznan.pl 
lub na kartce wrzuconej w kościele na składkę. Nie re-
zygnujmy z kolędy. Ofiary złożone przy okazji wizyty 
duszpasterskiej lub bezpośrednio wpłacone na konto 
parafialne przeznaczymy na spłatę długu za wykupione 
pomieszczenia w domu przy ul. Wierzbięcice 45, w któ-
rych urządziliśmy żłobek, nowy oddział przedszkola 
i klub seniora. Wpłaty na konto bankowe mogą być pod-
stawą do odliczeń podatkowych. Za wszystkie ofiary, 
nie tylko kolędowe, z całego serca dziękuję. Niech Bóg 
wynagrodzi każdy dar! 

Modlę się za Was, Drodzy Parafianie, i o modlitwę 
proszę. Mimo różnych trudności, cierpień i ograniczeń, 
z nadzieją i ufnością patrzmy w przyszłość! Pozdrawiam 
serdecznie wszystkich, zwłaszcza chorych, samotnych 
i w jakikolwiek sposób cierpiących.

Ksiądz Proboszcz 
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NAWIEDZENIE

Nawiedzenie Matki 
Bożej w naszej parafii

Z homilii biskupa Grzegorza 
Balcerka
Małżeństwo z woli Chrystusa ma 
być sakramentem, a nie tylko oso-
bistą decyzją kobiety i mężczyzny, 
by być razem ze sobą. Sakrament 
to znaczy droga do uświęcenia, to 
znaczy gwarancja szczególnej łaski, 
jaką wysłużył nam Zbawiciel na 
Krzyżu. Małżeństwo: wielkie, ale 
jakże trudne powołanie! […] 

Tak wiele małżeństw nieste-
ty się rozpada. Tak się dzieje, jeśli 
w małżeństwie nie ma wspólnej 
modlitwy, jeśli nie ma budowania 
na Panu Bogu. Małżeństwo, ale też 
każde Boże powołanie, jeśli traktuje 
się je poważnie, jest drogą krzyża. 
Jednak Bóg, wzywając na drogę 
powołania, jednocześnie daje łaskę 
do jego spełnienia. Sakrament mał-
żeństwa to nie tylko piękna liturgia, 
która była w kościele przed wielu 
laty, ale to otwarcie źródła, z które-
go mąż i żona mogą czerpać łaskę, 
siłę każdego dnia, w każdych oko-
licznościach. Bóg nigdy nie zosta-
wia samych sobie męża i żony.

Królowo małżeństw – módl się 
za nami!
10 grudnia 2021 roku w naszej pa-
rafii gościliśmy kopię Obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej. Po jego 
przywitaniu, o godzinie 18.30 zo-
stała odprawiona uroczysta Msza 
Święta z udziałem małżeństw na-
szej parafii. Uczestniczyłam w niej 
wraz z moim mężem Krzysztofem. 
Liturgii przewodniczył biskup Grze-
gorz Balcerek. W homilii zwrócił 
szczególną uwagę na istotę sakra-
mentu małżeństwa. Na problemy, 
z jakimi we współczesnym świecie 
zmagają się małżonkowie, oraz na 
przyczyny częstych rozwodów. Jed-
nocześnie kaznodzieja wskazał na 
Maryję, która jest Królową rodzin 
i Matką pięknej miłości. Biskup Bal-
cerek wyraził podziękowania dla 
wszystkich małżeństw naszej parafii 
oraz zawierzył je Maryi. 

Powitanie Maryi w znaku obrazu Jasnogórskiego

Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Procesja z darami
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NAWIEDZENIE

Następnie przewodniczył odno-
wieniu przysięgi małżeńskiej. Był 
to piękny moment, gdy po codzien-
nym zabieganiu małżonkowie mogli 
stanąć przed sobą, spojrzeć sobie 
w oczy i po raz kolejny wypowie-
dzieć słowa, które nadały sens isto-
cie naszego małżeństwa. Na koniec 
mąż ucałował mnie w rękę. To tak 
rzadko teraz już się zdarza.

Przed zakończeniem Mszy Świę-
tej ksiądz biskup poświęcił kopię 
Obrazu Częstochowskiego dla na-
szej parafii. Ojciec Dariusz, paulin, 
i ks. proboszcz przyłożyli kopię do 
obrazu nawiedzającego, składając 
tym samym duchowy pocałunek 
wszystkich, którzy w znaku obrazu 
zaproszą Maryję do swoich rodzin. 
Jej wędrówka już się rozpoczęła. 
Każda rodzina może przeżyć takie 
nawiedzenie. 

Ewa Schramm

Akatyst – hymn ku czci Maryi 
Powstały około VI wieku Akatyst ku 
czci Bogurodzicy to hymn liturgicz-
ny (i nabożeństwo) wywodzący się 
z kręgów chrześcijaństwa wschod-
niego. Składa się on z 24 zwrotek, 
których słowa koncentrują się wokół 
tematu obecności Maryi w tajemni-
cy Słowa Wcielonego i w Jego Ko-
ściele. 

Kilkakrotnie można było w na-
szym kościele usłyszeć ten hymn 
– przed Roratami czy nabożeństwa-
mi majowymi. Tym razem Akatyst 
miał jednak szczególny charakter. 
Odśpiewany został bowiem przez 
parafialny chór przed kopią Obrazu 
Maryi Jasnogórskiej w trakcie Jej 
nawiedzenia w naszym kościele. 
W ten sposób nawiązano do źródeł 
powstania hymnu, który w Kościele 
Wschodnim wykonuje się przed iko-
ną Matki Bożej. 

Święty Jan Paweł II wskazywał 
Akatyst ku czci Bogurodzicy (na- 
bożeństwo wspólne dla Kościoła 
Wschodniego i Zachodniego) jako drogę 
prowadzącą do pełni jedności. Na 
odśpiewanie Akatystu szczególnie 
zaproszono grekokatolików i pra-
wosławnych: Ukraińców i Białorusi-

Poświęcenia kopii obrazu dla naszej parafii

Apel Jasnogórski o 21. Błogosławią o. Dariusz, paulin i ks. Proboszcz

Pasterka Maryjna i kapłańska
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nów, licznie zamieszkujących teren 
naszej parafii. Przyszli, by się z nami 
modlić. Wyróżniali się postawą sto-
jącą (zgodnie z grecką nazwą hym-
nu: Akathistos – hymn śpiewany na 
stojąco) i innym sposobem wykony-
wania znaku krzyża. Cieszymy się, 
że razem czcimy Maryję. Niech Ona 
uprosi nam cud pełnej jedności.

Anna Stępniak

Maryjna i kapłańska Pasterka 
Piątek, prawie północ. Idę do ko-
ścioła na Pasterkę. Nie! To nie Wigi-
lia. To Pasterka Maryjna. Zegar bije 
północ, głównym wejściem wcho-
dzą „nasi” kapłani. Idą dawni wika-
riusze, idą kapłani, którzy pochodzą 
z naszej parafii. Otaczają ołtarz. 
Piękny widok: historia naszej parafii 
na jednej fotografii. Kazanie, a raczej 
swoje świadectwo życia pod opieką 
Matki Bożej, składa przed nami ks. 
Marian Sikora. Słuchając jego wika-
riuszowskich wspomnień, uśmiecha 
się ks. Marian Ciesielski…

Nie wszyscy mogli przyjechać: 
ks. Daniela Wachowiaka śnieg za-
sypał w Puszczy Noteckiej (jest 
proboszczem w Piłce); ks. Bła-
żej Stróżycki (obecnie proboszcz 
w Święciechowie), ks. Maciej Ku-
biak (proboszcz w Wilkowicach) 
i brat Marek Durski ze wspólnoty 
w Taizé, z Francji, przesyłają nam 
pozdrowienia; o. Jordan Śliwiński 
w kaplicy Kapucynów w Skomielnej 
Czarnej odprawia Mszę równocze-
śnie z nami. 

Przed końcowym błogosławień-
stwem ks. Paweł Deskur wspomina 
swoich dawnych duszpasterzy – 
zmartwychwstańców. Zaprasza nas, 
aby po Mszy Świętej choć na chwil-
kę spotkać się, uścisnąć dłoń, powie-
dzieć, co słychać. Niespodzianka: 
po tylu latach księża nas rozpo-
znają, nawet po imieniu. Wzrusze-
niom wywołanym podczas tej Mszy 
Świętej przygląda się nasza Mama – 
Maryja, która tak pięknie patrzy na 
nas z Obrazu. Maryjo, Częstochow-
ska Pani, bądź spokojna: jesteśmy, 
czuwamy, pamiętamy! 

                          K.D.

NAWIEDZENIE

Roraty w dawnym rycie

Akty oddania Maryi złożone przez parafian

Msza Święta dla chorych z sakramentem namaszczenia
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Uzdrowienie chorych – módl się 
za nami!
W Litanii loretańskiej w ten spo-
sób wzywamy pomocy Cudownej 
Lekarki. Podczas nawiedzenia ko-
pii Obrazu Jasnogórskiego w na-
szej parafii chorzy i starsi mogli 
pokłonić się Matce Bożej podczas 
Mszy Świętej i przyjąć sakrament 
namaszczenia. Chorując, prosimy 
o pomoc lekarzy, korzystamy z bar-
dzo nowoczesnych technik terapeu-
tycznych – współczesna medycyna 
ratuje nasze zdrowie, a niekiedy 
nawet życie. Borykając się z dole-
gliwościami ciała, doznajemy też 
często cierpień ducha. Zadajemy 
więc pytania: dlaczego mnie to spo-
tyka? Czego chcesz ode mnie, Boże, 
dopuszczając na mnie chorobę? 
Tutaj na niewiele zdają się najbar-
dziej wyrafinowane procedury me-
dyczne, kosztowne leki, świetnie 
wyposażone kliniki. Pomóc może 
czułe matczyne spojrzenie Tej, któ-
ra patrzyła na straszliwe cierpienia 
swego Syna, która sama współcier-
piała i której Serce przeszył miecz 
boleści. U Niej powinniśmy szukać 
odpowiedzi my: cierpiący i chorzy. 
Tych odpowiedzi jest tyle, ilu jest 
wołających o pomoc. Jednak jedna 
myśl jest skierowana do wszystkich: 
ofiarować swe dolegliwości ciała 
i ducha Panu Bogu przez Maryję, 
nie cierpieć nadaremno, stać się do-
browolnie (chociaż choroba rozwija 
się oczywiście wbrew naszej woli) 
towarzyszami Cyrenejczyka, poma-
gając dźwigać Krzyż Chrystusowy.

Michał Krupski

Pożegnanie Obrazu
W sobotę o godz. 16 rozpoczęła się 
uroczysta Msza Święta kończąca na-
wiedzenie w naszej parafii. Oprawę 
liturgiczną przygotowała młodzież. 
W procesji z darami przyniesiono 
osobiste akty oddania Chrystusowi 
przez Maryję tych, którzy przed 
rokiem i w październiku tego roku 
odprawiali 33-dniowe rekolekcje 
według wskazań św. Ludwika de 
Montforta. Takich deklaracji złożo-
no ponad 200. 

NAWIEDZENIE

Modlitwa przy jasnogórskim wizerunku

Wyniesienie obrazu z naszego kościoła

Odjazd auta-kaplicy
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Póki żyjemy,  
zróbmy coś!

31 sierpnia po Mszy Świętej o godzi-
nie 17 arcybiskup Stanisław Gądec-
ki poświęcił parafialny żłobek, nowe 
oddziały przedszkola i pomieszcze-
nia przeznaczone na klub seniora. 
Towarzyszyło nam wielkie wzrusze-
nie, ponieważ było to uwieńczenie 
wielkiego trudu, wielu przeciwności 
i starań, zwłaszcza ze strony nasze-
go ks. proboszcza, który oddał tej 
sprawie swoje siły i zdrowie. Długo 
trwała codzienna modlitwa dzieci 
do św. Józefa, zbieranie środków, 
organizowane koncerty, pozyski-
wanie sponsorów, pożyczek, wiele 
formalności, odbiorów sanitarnych 
i budowlanych, remonty, wielkie 
sprzątanie, wyposażanie, montowa-
nie mebli, zakup sprzętów, organi-
zowanie wielu ludzi do pomocy. Do 
pracy włączali się rodzice i pracow-
nicy żłobka i przedszkola. Oddawali 
bezinteresownie swój czas i talenty. 
Poczuliśmy w tym trudzie, że 
naprawdę jesteśmy RODZINĄ! 
A nade wszystko… modlitwa, 
modlitwa, modlitwa i oddawanie 
wszystkiego woli Bożej. Stał się cud, 
o który prosiliśmy, ponieważ po 
ludzku wydawało się to niemożli-
we. Kiedy dochodziliśmy do „kolej-
nej ściany”, Pan Bóg otwierał drzwi 
i pokazywał rozwiązania trudności. 

Po Mszy Świętej nasza parafia zo-
stała powierzona Maryi. Ona, Mary-
ja, Królowa, jest naszą Patronką. Przy 
różnych okazjach dokonywaliśmy 
oddania Matce Bożej – wspólnotowe-
go i osobistego. Ale ten akt powinien 
być ciągle ponawiany. Mamy naśla-
dować św. Jana Ewangelistę. Wziął 
Maryję jako Matkę do siebie, mimo 
że żyła jeszcze jego rodzona matka 
Salome. Wielu parafian było głęboko 
wzruszonych, kiedy wynoszono Ob-
raz Jasnogórski. Odszedł od nas ten 
niezwykły znak, Maryja jest z nami 
zawsze. Z naszego kościoła wędrujący 
Obraz Jasnogórski został przewiezio-
ny do kościoła Ojców Dominikanów. 

Ksiądz Proboszcz

WYCHOWANIE

Dzieci w nowym przedszkolu

Poświęcenie żłobka

Mszy Świętej 31 sierpnia przewodniczył ksiądz arcybiskup
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Nie sposób wszystkiego wyrazić, 
brakuje słów, by opisać dobroć Pana 
Boga i wielu wspaniałych ludzi. 

Co u nas słychać? Żłobek działa 
od 25 stycznia 2021 roku. Uczęsz-
cza do niego 20 maluchów, pracu-
ją cztery ofiarne panie opiekunki. 
Trwają zapisy na nowy rok kalen-
darzowy, już dziś mamy wielu chęt-
nych. 

W przedszkolu mamy 55 dzie-
ci, w trzech grupach: dwie grupy 
rozwojowe – dzieci młodszych 
i grupę zerówkową dla sześciolat-
ków z rocznym przygotowaniem 
szkolnym. Zatrudniamy sześć na-
uczycielek i trzy panie pomoce. 
Ciągle napływają nowe zgłoszenia 
od chętnych rodziców z całego Po-
znania. Podkreślają, że zależy im na 
wartościach, które promuje nasze 
przedszkole, na wysokim poziomie 
dydaktycznym i rodzinnej atmosfe-
rze. Po Nowym Roku kilkoro dzieci 
ze żłobka przejdzie do przedszkola, 
planujemy więc od lutego otworzyć 
czwartą grupę.

Z całego serca dziękujemy 
wszystkim, również anonimowym 
parafianom, którzy swoją modlitwą 
i ofiarnością przyczynili się do tego, 
że możemy prowadzić dzieła wy-
chowawcze i od 20 lat kształtować 
kolejne pokolenia w duchu wartości 
chrześcijańskich, budować wiarę 
swoją, rodziców i dzieci w bezpiecz-
nym i pięknym miejscu. Chwała 
Panu Bogu!

Beata Nadolna, dyrektorka

Numer konta parafialnego:
30 1020 4027 0000 1302 

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

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Maryi 
Królowej w Poznaniu. Adres redakcji: 61–546 
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Śp. Zbigniew Mumot
9 grudnia Bóg odwołał z ziem-
skiego życia naszego parafianina 
śp. Zbigniewa Mumota. Dożył 
niemal 92 lat. Ministrantem był 
od czasów II wojny światowej, 
od 1943 roku (78 lat!). Z powo-
łania i pasji nauczyciel i harcerz. 
Ukochał młodzież i jej poświęcał 
wolny czas, urlopy – wychowaw-
ca całych pokoleń młodzieży. 
Związany z grupą apostolską „Bra-
ci Zewnętrznych” działającą przy 
Zgromadzeniu Księży Zmartwych-
wstańców. Od przejścia na emery-
turę, przez 30 lat był kościelnym 
przy naszym kościele. Człowiek 

na wskroś uczciwy, sumienny, 
punktualny i pracowity. Pracował 
niemal bezinteresownie. Ukochał 
służbę przy ołtarzu. Praca zakry-
stianina „trzymała go przy życiu”. 
Przerwały ją przed dwoma laty 
epidemia i sędziwy wiek. Czło-
wiek wielkiej osobistej skrom-
ności. Ofiarny dla naszej parafii. 
Pogrzeb odbył się 20 grudnia. 
Po Mszy Świętej w naszym ko-
ściele ciało Zmarłego zostało prze-
wiezione na cmentarz junikowski 
i złożone w rodzinnym grobowcu. 
Pozostanie w naszej pamięci. 
Niech Bóg wynagrodzi jego wier-
ność i dobroć. 

Ks. prob. Marcin Węcławski

ŻYCIE PARAFII

Zabawa dzieci w żłobku

Zabawa dzieci w przedszkolu


