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Przez krzyż 
do zmartwychwstania

W kaplicy pewnej parafi i proboszcz poprosił artystę rzeź-
biarza, aby wyrzeźbił piętnastą stację drogi krzyżowej 
– Zmartwychwstanie Jezusa. Wydawało mu się, że za-
wsze koniecznie trzeba zakończyć rozważania o cierpie-
niu i śmierci Jezusa chwałą zmartwychwstania. Tajem-
nica Paschy Chrystusa to przejście przez mękę i śmierć 
do zmartwychwstania. To jest ostatni akord dzieła zbaw-
czego naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jezus zapowiadał, że będzie cierpiał: będzie odrzucony 
(cierpienia psychiczne, emocjonalne i duchowe) i będzie 
zabity (cierpienia fi zyczne). Zawsze, gdy mówił o cier-
pieniu, zapowiadał swoje zmartwychwstanie (por. Łk 
9,22–25).
Szczególnym zobrazowaniem tej prawdy są ikony wy-
wodzące się tradycji chrześcijańskiego wschodu. Ikony, 
które artyści piszą, są zobrazowaniem Ewangelii. Ikona 
krzyża, która znajduje się w naszej parafi i, jest tego wy-
razem. Popatrzmy na nią i pokrótce odkryjmy, że Jezus 
ukrzyżowany to zarazem Jezus Zmartwychwstały, że nie 
ma krzyża bez zmartwychwstania i nie ma zmartwych-
wstania bez krzyża. Na ikonie widzimy Jezusa ukrzy-
żowanego. Przed chwilą umarł. Blada, ledwo widoczna 

Zwycięski Krzyż
W nowym numerze naszego pisma parafi alnego koncen-
trujemy się na temacie krzyża i nawrócenia. Krzyż jest 
znakiem nawrócenia, jest zaproszeniem do ufności Bogu 
nawet w najtrudniejszych momentach życia. Jako chrze-
ścijanie jesteśmy zaproszeni, aby wobec świata dawać 
świadectwo o sensie cierpienia i krzyża w naszym życiu. 
Krzyż bowiem prowadzi do zwycięstwa, do Zmartwych-
wstania. Więcej na ten temat można przeczytać w arty-
kule ks. Proboszcza. W naszej parafi i powstała wystawa 
o winiarskich krzyżach, na którą serdecznie zaprasza-
my. Pragniemy także zachęcić Parafi an do kontemplacji 
krzyża w Wielkim Tygodniu i do modlitwy przed wize-
runkiem ukrzyżowanego.
W naszej gazecie nastąpiło kilka zmian. Wrócili-
śmy do rubryki „Wydarzenia” oraz do zamieszczania 
na końcu numeru najważniejszych informacji o nabo-
żeństwach, o osobach, które zostały w ostatnim czasie 
ochrzczone, weszły w związek małżeński oraz o tych, 
które odeszły do Pana. W jednym z artykułów przy-
pominamy także historię naszego pisma. Niezmienne 
zapraszamy drogich Parafi an do współpracy w tworze-
niu naszego czasopisma.

ks. Krzysztof Makosz

„Krzyż prowadzi do pełni życia, 
do zmartwychwstania...”

Drodzy parafi anie, czytelnicy pisma „U Źródeł”

W Wielkim Poście podczas nabożeństw drogi krzyżo-
wej rozważaliśmy mękę i śmierć naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Bardzo często zakończeniem rozważań były 
refl eksje dotyczące Jego zmartwychwstania. Nie można 
bowiem dzieła zbawczego Jezusa kończyć na śmierci 
i pogrzebie. Jezus po trzech dniach powstał z martwych, 
zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych. W naszym 
życiu ciągle doświadczamy krzyża, ale jeśli będziemy szli 
wiernie za Jezusem, to naśladowanie Go doprowadzi nas 
do pełni życia, czyli życia w chwale zmartwychwstania 
tutaj na ziemi i w wieczności.
Życzę wszystkim parafi anom i czytelnikom pisma 
„U Źródeł” ciągłej Paschy, czyli przechodzenia z cierpie-
nia, śmierci swojego „ja” do pełni życia w Bogu. Pełnia ży-
cia w Bogu niech się objawia w pokoju, głębokiej i ufnej 
wierze, radości duchowej i zewnętrznej, a także w miło-
ści, która jest przedsmakiem chwały zmartwychwstania.
Niech Święta Paschalne przyniosą wiele dobra w wa-
szym życiu osobistym i rodzinnym.

Wasz proboszcz
ks. Krzysztof Skowroński
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czerwień ust i policzków podkreśla, że ś mierć nastąpiła 
w tej chwili. W powietrzu dźwięczy jeszcze: „Wykonało 
się”. Ciało obsuwa się bezwładnie, przechylając w kie-
runku Maryi, Matki Bolesnej. Umarł ten, który cały za-
wierzył się Ojcu.
Ciało Jezusa nie nosi żadnych ś ladów cierpienia i ubiczo-
wania z wyjątkiem otwartych ran po gwoź dziach i włócz-
ni, z których obfi cie wytryskują krople krwi. Rany są 
puste, bez gwoździ. Tak ukazywał się Jezus zmartwych-
wstały Apostołom i uczniom. Jezus nie ma również ko-
rony cierniowej na głowie. Jego głowę obejmuje złocisty 
nimb, symbol boskości. Wszak to sam Bóg – Człowiek 
umarł na krzyżu! Tylko Aniołowie i Moce Niebieskie 
wraz z całym kosmosem oddają swemu Panu chwałę, 
choć pojąć nie mogą tego, co Syn Boży czyni. Ukazani 
są oni pod postacią Słońca i Księżyca.
Nie widzimy dramatu cierpienia Zbawiciela, raczej po-
kój. Jezus złożył swoją głowę na ramieniu, co jest wyra-
zem posłuszeństwa woli Ojca. Ciało Jezusa choć martwe 
jest jednocześnie już uwielbionym, otoczonym chwałą 
od Ojca, w którym i Ojciec jest otoczony chwałą.
Pod Krzyżem stoi Matka i Uczeń. Obydwoje miłują. Nie 
mogą odejść – Miłość przyzywa Miłość. Na samej gó-
rze dostrzegamy Trójcę Świętą, wspólnotę osób, w której 
krąży miłość wzajemna. Miarą miłości wzajemnej Trójcy 
Świętej jest krzyż Jezusa i Jego zmartwychwstanie.
To tylko pobieżne odczytanie ikony krzyża i kilka krót-
kich myśli. Na ikonę trzeba patrzeć długo i kontemplo-

wać ją, a wtedy wnikają w nas coraz to nowe treści du-
chowe.
Jak odnieść to do naszego codziennego życia? Musimy 
zrozumieć, że droga i życie Jezusa jest naszą drogą i na-
szym życiem. Pascha Jezusa jest w każdym czasie naszą 
paschą. Doświadczamy codziennie różnych krzyży. Czę-
sto jednak nie dostrzegamy ich i nie potrafi my zjednoczyć 
tego, co przeżywamy z krzyżem Jezusa. Raczej narzekamy 
na swój „los”, odrzucamy cierpienie, buntujemy się. Gdy 
jednak nauczymy się nazywać po imieniu trudne doświad-
czenia, cierpienia wszelakiego rodzaju, choroby, gdy doj-
dziemy do wniosku, że to nasz krzyż, zaczniemy zmierzać 
w kierunku naszej paschy. Trzeba potem przyjąć krzyż, 
zaakceptować go, zgodzić się na niego, dźwigać go bez 
narzekania. Ważne jest, aby w krótkiej modlitwie czy ak-
cie strzelistym zjednoczyć się z Jezusem Ukrzyżowanym, 
ofi arować swój krzyż. Owocem takiej duchowej pracy jest 
pascha, czyli doświadczenie przejścia od cierpienia, śmierci 
swojego „ja” do zmartwychwstania, życia w chwale. Obja-
wia się to na przykład pokojem wewnętrznym, radością we-
wnętrzną nie z tej ziemi, miłością wobec bliźnich, zapałem 
do apostołowania, większą łagodnością i cierpliwością.
Zachęcam, aby modlić się przed ikoną Ukrzyżowanego 
i Zmartwychwstałego Zbawiciela słowami. Niech ta mo-
dlitwa pomoże nam doświadczać w życiu naszym ducho-
wej paschy, a kiedyś również paschy wieczystej.

ks. prob. Krzysztof Skowroński

Jezu  Zbawicielu, 
wziąłeś  wszystkie moje grzechy
 i przybiłeś je do krzyża. 
Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje winy. 
Jezu cierpiący i opuszczony, 
przyjąłeś na krzyżu wszystkie moje cierpienia: 
fizyczne, psychiczne, moralne i duchowe, 
aby nadać im sens. 
Pragnę w każdym moim cierpieniu 
jednoczyć się z Tobą 
i ofiarować wszystko  Ojcu niebieskiemu. 
Jezu umiłowałeś mnie do końca, 
aż do oddania życia. 
Proszę Cię wlewaj w moje serce Twoją miłość.
Jezu mój, krzyż to drzewo życia, 
prowadzi do Twojego i mojego 
zmartwychwstania. Pomóż mi zrozumieć, 
że każdy mój krzyż, 
przyjęty i ofiarowany prowadzi do pełni życia. 
Amen.

y. 
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Roczniki polskie pod rokiem 966 la-
konicznie odnotowały wpis: „Mesco 
dux Poloniae baptizatur”, co zna-
czy: „Mieszko książę Polski został 
ochrzczony”.
Najbardziej prawdopodobną datą tego 
wydarzenia w wymiarze religijnym 
i państwowym w dziejach Polski była 
data 14 kwietnia 966 roku, w Wiel-
ką Sobotę. Do dziś historycy toczą 
spory o miejsce chrztu Mieszka, naj-
częściej wskazuje się Poznań, Gnie-
zno, Ostrów Lednicki. Rytuał chrztu 
Mieszka I i jego dworu odbywał się 
przez całkowite zanurzenie w basenie 
chrzcielnym – baptysterium.
W 968 roku biskup Jordan stanął 
na czele pierwszego polskiego bi-
skupstwa w Poznaniu, mającego sta-
tus diecezji misyjnej zależnej tylko 
od Stolicy Apostolskiej. Mieszkańcy 
Starych i Nowych Winiar w prze-
szłości historycznej zawsze byli wierni 
Kościołowi i Ojczyźnie. Przez prawie 
800 lat mieszkańcy Winiar uczęsz-
czali na nabożeństwa do Kościoła pw. 
św. Wojciecha, skąd niedaleko do Ka-
tedry na Ostrowie Tumskim. W 1928 
roku na Nowych Winiarach zosta-
je utworzona samodzielna parafi a, 
a w 1932 zostaje zbudowany Kościół 
pw. św. Stanisława Kostki. Winiar-
ska wspólnota parafi alna od trzech 
lat przygotowuje się do uroczystości 

1050. rocznicy Chrztu Polski w 2016 
roku. Można sobie zadać pytanie: dla-
czego powinniśmy świętować 1050 
rocznicę Chrztu Polski? Dla chrześci-
jańskiej wspólnoty Polaków na całym 
świecie odpowiedź jest jednoznaczna 
– chrzest Mieszka I w 966 roku był 
przełomowym wydarzeniem w dzie-
jach narodu, państwa i kościoła pol-
skiego.
W skierowanym do duszpasterzy 
komunikacie archidiecezji poznań-
skiej z okazji przygotowania do tego 
jubileuszu podkreślono, że wymiar 
religijny i polityczny chrztu Miesz-
ka „stworzyły symbiozę wzajemnego 
współistnienia obu instytucji: Ko-
ścioła i państwa – służących dobru 
każdego z członków narodu i dobru 
wspólnemu całego narodu”. 
W tym miejscu pragnę przytoczyć 
losy Philipa Earle Steele’a, amery-
kańskiego historyka, który od roku 
1990 na stałe związał się z Polską. 
W 2005 roku, po wieloletnich stu-
diach nad początkami chrześcijań-
stwa w Polsce, ten badacz, ewange-
lik, wysunął odważną hipotezę. Jego 
zdaniem Mieszko I przyjął chrzest, 
ponieważ nawrócił się i uwierzył 
w Jezusa Chrystusa. Tezy Steele’a 
zaczęli przyjmować niektórzy polscy 
mediewiści między innymi Roman 
Michałowski czy Dariusz Andrzej 

Sikorski, wychodząc z popularnego 
stereotypu w obowiązującej nauce, 
że „za decyzjami religijnymi stoją 
zawsze motywy polityczne”.
W 1997 roku Amerykaninowi uro-
dził mu się syn. Wraz z rodziną udał 
się na Ostrów Lednicki, gdzie w hi-
storycznym baptysterium na łono 
Kościoła Katolickiego został przyję-
ty mały Marcus Aleksander Steele.
Jako były nauczyciel historii, rutyno-
wo podawałem uczniom pozareligij-
ne przyczyny chrztu Polski, że Ksią-
żę Polan przyjął chrzest z Czech, by 
nie popaść w zależność od Niemiec 
i widział znaczenie pomocy chrze-
ścijaństwa w zjednoczeniu plemion 
słowiańskich czy wzmocnienia oraz 
legitymizacji władzy. W szkołach 
można usłyszeć jeszcze o kulturowej 
i cywilizacyjnej roli wprowadzenia 
w Polsce chrześcijaństwa.
A dlaczego nie negując powyższych 
argumentów na decyzję o wprowa-
dzeniu chrześcijaństwa nie przyjąć 
naturalnie i po prostu, że Miesz-
ko I przyjął chrzest, ponieważ nawró-
cił się i uwierzył w Jezusa Chrystusa?
Jakże często św. Jan Paweł II, nawią-
zując w swych homiliach do religij-
nych aspektów chrztu Polski, wracał 
do swojego osobistego chrztu. Przypo-
mnijmy sobie wzruszający obraz Jana 
Pawła II, klęczącego przed chrzcielni-
cą w kościele w Wadowicach.
W nowym roku duszpasterskim 
podejmujemy w polskim Kościele 
hasło: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię (Mk 1,15)”. Wszy-
scy potrzebujemy daru nawrócenia 
w wymiarze narodowym, rodzin-
nym, indywidualnym, diecezjal-
nym i parafi alnym. Każdy z nas 
stale potrzebuje nawrócenia, jako 
człowiek wiary, ochrzczony, winien 
duchowo przygotować się do jubi-
leuszu rocznicy chrztu Polski. Tylko 
współdziałanie z Jezusem Chrystu-
sem, Synem Boga w trakcie tysiąc-
letnich dziejów przyniosło wiele 
pięknych owoców dla polskiego 
Kościoła i narodu. Doceniając zna-
czenie Chrztu Mieszka I dla Polski 
i Kościoła, uznajmy znaczenie na-
szego chrztu dla życia osobistego, 
rodzinnego i społecznego.

Jerzy Jan Miller

1050-lecie chrztu Polski

Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa, 
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Nasza gazeta parafi alna ukazuje się 
od września 1993 roku. We wstępie 
do pierwszego numeru, która w la-
tach 1993–1999 nosiła tytuł „Życie 
Parafi i” ks. Grzegorz Balcerek, pro-
boszcz parafi i, napisał:

„Drodzy Parafi anie,
oddaje do Waszych rąk pierwszy 
numer naszej parafi alnej gazety. To 
kolejny sposób dotarcia z ważnymi 
sprawami kościelnymi do jak naj-
większej liczby naszych parafi an. To 
odpowiadający potrzebom czasu 
sposób przekazu informacji. Gaze-
ta w naszej parafi i nie jest jednak 
czymś zupełnie nowym. W latach 

–  pierwszy proboszcz naszej 
parafi i ks. Witold Żuchowski wyda-
wał na bardzo wysokim poziomie 
Tygodnik Kościelny. Pragnę zaprosić 
do współpracy przy redagowaniu 
naszego parafi alnego pisma jak 
najszersze grono parafi an. Będę 
bardzo wdzięczny za pomoc i za-
angażowanie się. Zespołowi życzę 
wytrwałości i pomocy Ducha św. 
i z serca błogosławię. Wasz pro-
boszcz”.

W 1999 roku ks. proboszcz Grze-
gorz Balcerek przyjął święcenia bi-
skupie i po 10 latach prowadzenia 
parafi i pożegnał się z winiarską spo-
łecznością, otrzymując nominację 
na biskupa pomocniczego archidie-
cezji poznańskiej. W tym samym 
roku duszpasterstwo parafi i objął ks. 
Michał Maciołka. Ksiądz proboszcz, 
podobnie jak jego poprzednik, na-
dal wspierał działalność wydawniczą 
czasopisma parafi alnego. W roku 
2000 gazeta otrzymała nowa na-
zwę „U Źródeł – Życie parafi i pw. 
Św. Stanisława Kostki w Poznaniu”. 
Obecny tytuł czasopisma „U Źródeł” 
nawiązuje do tajemnicy Zmartwych-
wstania Pańskiego, do źródła nasze-
go zbawienia. W 2011 roku z okazji 

świąt Wielkiej Nocy ks. Michał Ma-
ciołka, nawiązując do zmiany tytułu 
czasopisma, napisał:

„Szanowni Czytelnicy U Źródeł,
Przepiękne i głębokie znaczenie 
mają słowa U Źródeł, które od wie-
lu już lat stanowią tytuł naszego 
czasopisma parafi alnego. W tych 
dniach, kiedy stajemy przed Chry-
stusowym Krzyżem i przeżywamy 
tajemnicę Zmartwychwstania Pań-
skiego, zanurzamy się rzeczywiście 
w samo źródło naszego zbawienia.
«Woda – mówił Jezus – którą Ja 
dam, stanie się (w człowieku) źró-
dłem wody wytryskającej ku życiu 
wiecznemu» (J , ). Źródło ma 
to do siebie, że raczej nigdy nie wy-
sycha. Tym bardziej, kto czerpie ze 
Źródła Bożego, ten zawsze ma moc 
ducha, nadzieję w sercu, miłość 
w działaniu, radość życia, mądrość 
w decyzjach, serdeczną więź z Ko-
ściołem, zdolność do przebaczania, 
konsekwencję i wytrwałość w pod-
jętych zobowiązaniach, umiejętne 
łączenie spraw ludzkich z Bożymi... 
Tego wszystkiego z okazji świat 
Wielkiej Nocy życzę wszystkim Dro-
gim Czytelnikom U Źródeł. Ks. Pro-
boszcz Michał Maciołka”.

Po odejściu ks. proboszcza Micha-
ła Maciołki na emeryturę nowym 
duszpasterzem parafi i został mia-
nowany ks. Krzysztof Skowroński. 
Tradycje wydawnicze czasopisma 
parafi alnego są nadal kontynu-
owane. Ks. Proboszcz, mimo wielu 
obowiązków, interesuje się publika-
cją, czynnie ją wspiera, znajdując 
także czas na przygotowanie kolej-
nych artykułów. Początkowo gaze-
ta była miesięcznikiem i ukazywała 
się w nakładzie 1000 egz. Obecnie 
stanowi ona kwartalnik i nakład 
został zmniejszony do 300 egzem-
plarzy. Powodem ograniczenia na-

kładu jest między innymi dostęp-
ność gazety w wersji elektronicznej, 
umieszczanej na stronie parafi i. Na 
łamach gazety zwyczajowo publi-
kowane jest słowo od proboszcza, 
omawiane są tematy nawiązujące 
do świąt kościelnych i uroczystości 
religijnych, do bieżących wydarzeń 
na terenie parafi i. Zamieszczamy 
także wywiady, opracowania histo-
ryczne i wspomnienia.
Przy tej okazji należy zaznaczyć, 
że parafi a św. Stanisława Kostki 
jest jedną z największych w Pozna-
niu społeczności parafi alnych, liczy 
blisko 1720 tysięcy osób, w tym ok. 
3 tysięcy to młodzież zamieszkała 
w pobliskich akademikach. Gazeta 
parafi alna jest ważnym nośnikiem 
informacji, tworzy kronikę wydarzeń 
kościelnych, przypomina historię na-
szego kościoła, miejsc i ludzi z nim 
związanych.
Niniejszy artykuł ma na celu przy-
pomnieć długoletnie tradycje wy-
dawnicze naszej parafi i, zadbać 
o kontynuację tej tradycji, zapewnić 
pismu odpowiedni poziom meryto-
ryczny i edytorski, na miarę skrom-
nych możliwości. W związku z tym 
zespół redakcyjny ponawia prośbę, 
pragnąc zaprosić wszystkich zain-
teresowanych do współpracy przy 
opracowywaniu pisma. Będziemy 
bardzo wdzięczni za pomoc, zaanga-
żowanie i wszelkie wsparcie.
Sz. P. Jerzemu Millerowi dziękuję za 
udostępnienie materiałów z archiwum 
parafi alnego, niezbędnych do opraco-
wania niniejszego artykułu.

Opracowała: Wacława Małecka, 
Poznań, luty 2015 roku

Dlaczego U Źródeł?

Historia gazety Parafi i św. Stanisława Kostki 
na Winiarach ( – )
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Z okazji tegorocznego Wielkiego Po-
stu nasz Arcybiskup napisał do swo-
ich archidiecezjan list, w którym pra-
gnie pomóc nam, byśmy jak najlepiej 
duchowo przeżyli ten święty czas. List 
w sposób szczególny dotyka kwestii 
nawrócenia jako osobistego spotkania 
z Chrystusem i przemiany życia. ,,Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
– te ewangeliczne słowa to największa 
synteza pierwszego kazania Jezusa, 
ale to też streszczenie całej Ewange-
lii. Wezwanie do nawrócenia stanowi 
zasadnicze przesłanie nauczania Jezu-
sa, nasz Pan wzywa każdego do nie-
ustannej i wytrwałej przemiany życia. 
Musimy sobie uświadomić, że mamy 
się z czego nawrócić. Ks. Arcybi-
skup wymienia tu grzechy osobiste 
i społeczne jak np. in vitro, pigułka 
,,dzień po’’ oraz ostrzega przed zani-
kiem poczucia grzechu. Pierwszym 

z warunków nawrócenia jest osobiste 
spotkanie z Chrystusem, tak jak po-
kazuje to ewangeliczna scena spotka-
nia Jezusa z Samarytanką przy studni 
w Sychar. Dzięki spotkaniu z Jezusem 
otrzymujemy nowe życie, stajemy się 
głosicielami prawdy i nadziei wobec 
innych. Każdy z nas mimo przyjętego 
chrztu świętego potrzebuje osobistego 
spotkania z Chrystusem. Religia nie 
jest jedynie zbiorem nakazów i zaka-
zów, dla nas Chrystus ma się stać kimś 
bliskim, komu chcę oddać moje życie 
i razem z Nim je dalej przeżywać. 
Owocem spotkania z Chrystusem jest 
przemiana życia. Nawrócenie to zej-
ście ze złej drogi, to odwrócenie się 
od bożków i zwrócenie się ku Bogu. 
Arcybiskup cytuje również kardynała 
Ratzingera według którego „nawrócić 
się”, znaczy przemyśleć, poddać rewi-
zji nasze życie indywidualne. Pozwolić 

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego 
na Wielki Post roku pańskiego 2015

„Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”

(wybrane myśli)

Bogu wniknąć w zasady rządzące na-
szym życiem. W osądach nie kierować 
się już rozpowszechnionymi opiniami. 
Nie postępować tak jak wszyscy.
W dzisiejszych czasach nawracanie 
się nie jest popularne. Mimo tego, 
nie możemy się zniechęcać. Trzeba 
się modlić wytrwale o to, by dobroć 
Boga pokonała nasze opory, tak aby 
nad gruzami naszego egoizmu coraz 
wyraźniej zajaśniało światło Bożej 
miłości.

dk. Mariusz

W Roku Życia Konsekrowanego, 
ogłoszonym przez papieża Fran-
ciszka, pragniemy otoczyć szczegól-
ną modlitwą nasze kochane Siostry 
i Braci, którzy oddali swoje życie 
na wyłączną służbę Panu Bogu, 
wdzięczni za ich posługę. Łącząc się 
w modlitwie ze współuczestnika-
mi adopcji oraz osobami konsekro-
wanymi, stajemy się jedną Rodziną 
w Chrystusie Panu, tworzymy jedno 
Ciało Chrystusowe.
Forma Duchowej Adopcji jest na-
stępująca: Na odwrocie każdego 
obrazka znajduje się imię osoby 
konsekrowanej (będącej członkiem 
naszej parafi i, bądź pochodzącej 

z naszej parafi i) oraz 
krótka modlitwa. Każdy 
chętny zabiera obrazek 
z daną osobą, wpisuje 
na listę imię jej oraz swo-
je, po czym przez miesiąc 
łączy się modlitewnie ze 
wspólnotą w intencji tej 
Siostry lub Brata. Całe dzie-
ło trwa 1 rok, z comiesięcz-
ną zmianą, aby każdy z nas 
mógł podjąć to piękne dzie-
ło. Po miesiącu (w pierwszy 
czwartek miesiąca) można odnowić 
adopcję lub zaprzestać jej. Mogą ją 
podjąć także nowe osoby. Obrazki 
na każdy miesiąc będą nowe, można 

Dzieło adopcji osób 
konsekrowanych

więc zachować swój i kontynuować 
modlitwę za tę samą osobę konse-
krowaną lub za inną.

Joanna
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Uczestnicy parafi alnego wyjazdu 
do Kotliny Kłodzkiej, który odbył 
się podczas ferii (16.02–21.02.2015) 
znają odpowiedź na to pytanie. Grupa 
składająca się z 32 dzieci i 4 opieku-
nów gościła w Salezjańskim Ośrod-
ku Rekolekcyjno–Wypoczynkowym 
w Marianówce. Wspólnie spędzony 
czas i miejsca, które odwiedziliśmy 
wzbogaciły nas o nowe doświadcze-
nia i dzięki temu wiemy, że:

Nie ma dobrej zabawy bez opie- •
ki Matki Bożej i właśnie Ma-
rii Śnieżnej, której Sanktuarium 
znajduje się pod samym szczytem 
Góry Iglicznej, zawierzyliśmy cały 
nasz pobyt w Sudetach.
Każdego dnia powinniśmy się  •
nawracać – przekonali nas o tym 
Hiacynta, Łucja i Franciszek, któ-
rych życie poznawaliśmy podczas 
zajęć formacyjnych, dotyczących 
Objawień w Fatimie.
Każdy z nas został obdarzony wie- •
loma zdolnościami, trzeba je tylko 
rozwijać – doświadczyliśmy tego, 
ucząc się jazdy na nartach pod czuj-
nym okiem instruktorów na sto-
kach Czarnej Góry oraz tworząc 
spektakl „Na Arce o ósmej”.
Tworząc Wspólnotę, dobrze się  •
bawimy, zwłaszcza podczas lepie-
nia bałwanów, radosnych bitew 
śnieżnych oraz kąpieli w basenie.
Czas odpoczynku można łączyć  •
ze zdobywaniem wiedzy zetknę-
liśmy się z historią, odwiedza-
jąc Twierdzę w Srebrnej Górze, 
Opactwo Cystersów w Henryko-

Jeżeli na narty, to z kim?
wie, Sanktuarium św. Jadwigi Ślą-
skiej w Trzebnicy.

Zatem odpowiedź na pytanie posta-
wione w tytule jest chyba oczywista. 

Jeśli nie na narty, to z... opieką Mat-
ki Bożej, wspólną modlitwą, twórczą 
zabawą, mądrą nauką, szacunkiem 
wobec każdego człowieka. Taki był 
wyjazd zarówno dzieci i opiekunów 
ks. Tomasza Tarczyńskiego oraz Ani-
matorów.

23 lutego 2015 roku zebraliśmy 
się niedaleko kościoła, by wyjechać 
do Radkowa. Po pięciu godzinach po-
dróży zameldowaliśmy się w „Domu 
Gościnnym Radków”, gdzie zjedli-
śmy ciepły posiłek. Następnie we-
szliśmy na Szczeliniec, aby podziwiać 
wyjątkowo zamglony górski krajobraz 
i odpocząć w schronisku, przed któ-
rym odmówiliśmy Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia. Gdy wróciliśmy, 

obejrzeliśmy nasze pokoje. Następnie 
udaliśmy się na mszę śietą. do Wam-
bierzyc. Dzień zakończyliśmy kom-
pletą.
Przez kolejne trzy dni jeździliśmy 
na nartach w Zieleńcu. Codziennie 
o godzinie 12 spotykaliśmy się, by 
odmówić modlitwę „Anioł Pański”. 
W ostatnie dwa dni czekał też na nas 
poczęstunek przygotowany przez 
uczestniczki wyjazdu. O godzinie 15 

Ferie dla dzieci w Radkowie
spotykaliśmy się, by odmówić Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia. W każ-
dy dzień po jeździe uczestniczyliśmy 
we mszy świętej. Potem wracaliśmy 
do Radkowa i zjedliśmy kolację. 
Ostatniego dnia wyjechaliśmy o go-
dzinie 19, więc z małymi postojami 
byliśmy w Poznaniu o północy.
Wyjazd przyniósł wiele wrażeń 
i wspomnień na całe życie.

Alicja i Michalina, klasa VI

Warsztaty teatralne

Przed pierwszym zjazdem
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Taka myśl nasunęła mi się przed 
wyjazdowymi warsztatami Scholi 
Liturgicznej.
Mimo że na dworze był mróz (wszak 
był to koniec stycznia), atmosfe-
ra w domu Ojców Werbistów oraz 
ciepła herbata rozgrzały nas szybko. 
Z racji zawodu zerknęłam też na za-
sób czytelni i biblioteczki... Można 
znaleźć tam pozycje z zakresu prawa 
kanonicznego, wspomnienia ojców 
Werbistów czy książki i czasopisma 
wydawnictwa Verbinum. Ojców 
Werbistów pamiętam jeszcze z cza-
sów rekolekcji licealnych. Pamiętam 
słowa ojca Damiana (tak, naszego 
parafi anina) o tym, abyśmy nauczyli 
się słuchać Słowa Bożego oraz „Bar-
kę” i pieśni na adorację.
Wracając do pieśni... zaraz po przy-
jeździe zaczęliśmy pierwsze ćwicze-
nia oraz rozważanie Słowa Bożego 
na kolejny dzień. „Żywe jest Słowo 
Boże i skuteczne...” – ten tekst po-
wtarzałam sobie przez całą sobotę, 
szczególnie podczas początków na-
szego śpiewu dwugłosowego. I rze-

czywiście, opłaciło się, bo przy ko-
lejnych próbach w końcu coś zaczęło 
nam wychodzić.
Silni jesteśmy wtedy, kiedy pokonu-
jemy przeciwności. Jedną z nich była 
konieczność wczesnego wstawania... 
szczególnie wtedy, gdy na dworze 
było jeszcze ciemno, a nocne śpiewy 
przy gitarach przedłużały się nieco. 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia”- to kolejne motto z warsz-
tatów. Szczególnie, gdy po wielokrot-
nych próbach wzruszyło nas płynne, 
dwugłosowe wykonanie pieśni „Pa-
nie nie jestem godzien” albo „Krzyżu 
Chrystusa”.
W sobotę odwiedził nas ksiądz pro-
boszcz, wyjaśniając znaczenie litur-
gii, co było kulminacyjnym punktem 
warsztatów. „W znakach chodzi o to, 
że Bóg chce się z nami skontakto-
wać, a liturgia działa przez czytelność 
znaków”. Mamy być znakiem Boga 
w kościele. Wtedy uświadomiłam 
sobie, jak ważne jest to, aby z poko-
rą podejść do śpiewu liturgicznego, 
jest to bowiem służba Bogu, służba 

Kto śpiewa, ten dwa razy się modli...

kościołowi. Uświadomiłam sobie, 
że zadaniem scholi jest służyć in-
nym swoimi talentami, pomnażanie 
ich na rzecz Boga, a nie zakopywa-
nie lub czekanie „w ławce, w ostat-
nim rzędzie” na odpowiednią okazję 
do ewentualnego pokazania swoich 
umiejętności.
Cieszę się, że mogłam uczestni-
czyć w tych warsztatach. Teraz wraz 
z wszystkimi uczestnikami mogę 
z czystym sumieniem powiedzieć 
„Kto śpiewa, osiem razy się modli”, 
do czego zachęcam też i Was, dro-
dzy czytelnicy. Próbujcie śpiewać, nie 
marnujcie swojego talentu, a pomna-
żajcie go zgodnie z wolą Bożą.

Małgorzata Napieralska

PS W imieniu scholi zapraszam 
wszystkich chętnych (do 55 roku ży-
cia albo też trochę starszych) na pró-
by Scholi Liturgicznej do Domu 
Parafi alnego w każdy czwartek o go-
dzinie 19.30.
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Winiarskie Zgromadzenie Sióstr 
Pasterek od Opatrzności Bożej wraz 
z całym Kościołem przeżywają Rok 
Życia Konsekrowanego. W tego-
roczne przeżycia wpisują się ważne 
rocznice dla Zgromadzenia:

120 lat obecności Sióstr Pasterek  •
w Poznaniu na Winiarach przy ul. 
Piątkowskiej 148;
120 lat od założenia pierwszego  •
Domu Wychowawczego Dobrego 
Pasterza w Poznaniu na Winiarach;
150. rocznica urodzin bł. Matki  •
Założycielki Marii Karłowskiej, 
Wielkopolanki;
15. rocznica powstania Gimna- •
zjum im. Bł. Marii Karłowskiej 
i Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej dla dziewcząt między 13. 
a 17. rokiem życia, dysponującą 30 
miejscami.

Powyższe rocznice będą uroczy-
ście obchodzone 26.04.2015 roku, 
w Niedzielę Jezusa Dobrego Paste-
rza. Siostry. Wszyscy domownicy 
serdecznie zapraszają Parafi an i Go-
ści na wspólne świętowanie tych uro-
czystości.
Obchody wymienionych jubileuszy 
zainauguruje uroczysta Eucharystia 
pod przewodnictwem ks. biskupa 
Zdzisława Fortuniaka w kościele 
parafi alnym pw. św. Stanisława Kost-
ki ma Winiarach o godzinie 12.30. 
Podczas liturgii razem z nami będą 
modlić się śpiewem Poznańskie Sło-
wiki. Uroczystości kościelne będą 
poszerzone o procesjonalne przejście 
z kościoła do klasztoru Sióstr Paste-
rek oraz program artystyczny przy-
gotowany przez uczennice Gimna-
zjum. Na zakończenie odbędzie się 
AGAPA, poczęstunek w klasztor-
nym ogrodzie.
Serdecznie zapraszamy!

Pasterek wczoraj

Założycielka Zgromadzenia, bł. Ma-
ria Karłowska (1865–1935) uczyła 
Siostry Pasterki: „Miłość wymaga 

czynu”. Tę zachętę Matka wypowia-
dała 120 lat temu. Zgromadzenie 
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej 
zostało powołane podczas zaborów. 
Do dziś w Poznaniu, na Winiarach, 
mieści się otoczony białym murem 
Dom Macierzysty Sióstr Pasterek. 
Także od 120 lat budynek ten jest 
miejscem wychowawczym, a od 15 
lat siedzibą Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej i Gimnazjum im. 
Bł. Marii Karłowskiej. To właśnie 
na to miejsce, wczesnym rankiem 
16.07.1895 roku procesjonalnie, przy 
wtórze pieśni Kto się w opiekę odda 
Panu swemu bł. Maria Karłowska 
przyprowadziła pierwsze wycho-
wanki z ul. Szewskiej 12 (mieszka-
nie to znajdowało się przy tym od-
cinku ul. Szewskiej, który „obcięła” 
dzisiejsza trasa Solna – przyp. red. 
na podstawie: A. Kusztelski, „Dro-
ga bł. Marii Karłowskiej z Pozna-
nia do Winiar”, w: „Winiary”, red. 

J. Wiesiołowski, KMP Poznań 2008 
nr 4). W wyniku niechęci miesz-
kańców kamienicy (Zgromadzenie 
otoczyło opieką dziewczęta zagro-
żone prostytucją – przyp. red.) Ma-
ria Karłowska musiała szukać innej 
siedziby. Z pomocą przyszła jej hra-
bina Aniela Potulicka, która w 1895 
roku zakupiła dla Zgromadzenia 
gospodarstwo rolne w Winiarach, 
wsi będącej wówczas poza granicami 
miasta Poznania. Hrabina zastrzegła 
jednak, że posiadłość ma być prze-
znaczona wyłącznie na działalność 
społeczną.
Obecnie Zgromadzenie kontynuuje 
myśl pedagogiczną swej założycielki, 
zawartą w jej bogatej spuściźnie pi-
sarskiej, prowadząc dwadzieścia pla-
cówek w Polsce. Poza trzema ślubami 
zakonnymi (ubóstwa, czystości i po-
słuszeństwa) Siostry Pasterki składają 
także przyrzeczenie poświęcenie się 
dla nawrócenia grzeszników na wzór 

Jubileusz Zgromadzenia Sióstr Pasterek 
od Opatrzności Bożej

Kaplica Zgromadzenia Sióstr Pasterek przy ul. Piątkowskiej
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Chrystusa, Pana naszego, Dobre-
go Pasterza, który szuka i zaprasza 
do nawrócenia każdego człowieka.
Od 1917 roku Zgromadzenie pro-
wadzi Opłatkarnię, wyposażoną 
i urządzoną przez swą Założycielkę. 
By sprostać potrzebom, placówka ta 
wymaga gruntownej modernizacji. 
Jednocześnie Siostry Pasterki dbają, 
by każdego dnia głodni mogli otrzy-
mywać chleb, a częstokroć także inne 
produkty żywnościowe.
Bł. Maria Karłowska zmarła w opinii 
świętości 24.03.1935 roku w Pniewi-
tem na Pomorzu. W 1965 roku roz-
począł się Jej proces beatyfi kacyjny, 
zakończony ogłoszeniem 6.06.1997 
roku s. Karłowskiej błogosławioną 
przez papieża Jana Pawła II. Szczegó-
łową sylwetkę założycielki Zgroma-
dzenia Sióstr Pasterek od Opatrzno-
ści Bożej oraz relację z uroczystości 
jubileuszowych zamieścimy w kolej-
nym numerze U Źródeł.

Pasterki dzisiaj

W dniu 31.05.2014 roku, w mo-
mencie rozpoczęcia obchodów jubi-
leuszu, Przełożona Generalna Zgro-
madzenia, matka Gracjana Zborała 
napisała do sióstr: „Pozostając wier-
ne charyzmatowi, który przez lata 
nic nie stracił na ze swej aktualności, 
jeszcze wiernej stójmy na straży jego 
ideałów w dziedzinie obrony godno-
ści młodzieży żeńskiej i kobiet nam 
współczesnych... Bądźmy niezmor-
dowanymi obrończyniami godności 
każdego człowieka. Nasza działal-
ność będzie skuteczna w miarę, jak 
wiernie podążymy śladami naszej 
Matki Założycielki, która bez granic 
oddała się Panu Jezusowi Dobremu 
Pasterzowi, aby zwiastować każdej 
dziewczynie radosną i wyzwalająca 
nowinę, że choć pokaleczona, dale-
ka przez grzech od Pana, jest jednak 
umiłowanym dzieckiem Bożym... 
Warto być Pasterką, by choć jednej 
duszy dopomóc do zbawienia...”.
Przeżywając własną konsekrację, 
Siostry Pasterki głoszą miłosierną 
miłość Pana Jezusa Dobrego Paste-
rza do ludzi, zwłaszcza zagubionych. 
W Poznaniu, w kaplicy klasztornej 
przy ul. Piątkowskiej 148 każde-

go dnia o godzinie 8.50, natomiast 
w niedzielę o godzinie 8 kapłani 
z parafi i pw. św. Stanisława Kostki, 
a w niedzielę księża Salezjanie spra-
wują Najświętszą Ofi arę dla 23 sióstr 
Wspólnoty i domowników. W ostat-
nie piątki każdego miesiąca o godzi-
nie 15 odbywają się drzwi otwarte, 
podczas których wspólnie modlimy 
się za wstawiennictwem bł. Marii. 
Podczas tych spotkań towarzyszą 
nam relikwie błogosławionej, znaj-
dujące się w naszej kaplicy.
Obecny zakres działalności opiekuń-
czo-wychowawczej Sióstr Pasterek 
opiera się na koncepcji pedagogicz-
nej Matki Założycielki i koncentruje 
się na prowadzeniu trzech palcówek 
opiekuńczo-wychowawczych: w Po-

znaniu, w Pniewitem i w Topolnie. 
Swa opiekę roztaczają Siostry nad 
młodzieżą, potrzebującą natychmia-
stowego wsparcia pedagogów, psy-
chologów i wychowawców, dbających 
o wszechstronny rozwój tej młodzieży. 
Stwarzamy także szanse dokończenia 
edukacji szkolnej. Pracujące obecnie 
w naszych palcówkach Siostry i wy-
chowawcy tworzą prężny i zgrany 
zespół, wychodzący naprzeciw zagro-
żeniom współczesności.
Dom Generalny Zgromadzenia znaj-
duje się w Jabłonowie Pomorskim. 
Tam również mieści się Centrum 
Duchowości Zgromadzenia, postulat 
i nowicjat.

s. Ludmiła

Siostra przełożona (z lewej) z autorką tekstu
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Wydarzenia

Styczeń
W uroczystość Objawienia Pańskiego w sali DA od- •
było się spotkanie opłatkowe dla członków wspólnot 
i grup duszpasterskich naszej parafi i.
10.01 nasza parafi anka Małgorzata Krzymińska otrzy- •
mała habit zakonny w Szensztackim Instytucie Sióstr 
Maryi.
10.01 w kaplicy św. Michała Archanioła odbył się  •
koncert kolęd kwartetu wokalnego BeFour w ramach 
festiwalu muzycznego „Poznańskie kolędowanie”.
18.01 odbyło się „Kolędowanie Winiarczyków” w sali  •
DA.
23.01 w ramach tygodnia ekumenicznego w kaplicy  •
św. Michała Archanioła Duszpasterstwo Młodych 
zorganizowało modlitwę o jedność chrześcijan.

Luty
1.02 w naszej parafi i odbyły się dwa spotkania w ra- •
mach akcji informacyjnej „Twoje dziecko – Wielka 
sprawa”.
11.02 we wspomnienie NMP z Lourdes w Świato- •
wy Dzień Chorego odbyła się Msza św. dla chorych 
z udzieleniem sakramentu chorych.
14.02 i 15.02 Akcja Katolicka zbierała ofi ary na odno- •
wienie krzyża misyjnego oraz krzyży w parafi alnej i wi-
niarskiej przestrzeni publicznej z okazji 1050 rocznicy 
Chrztu Polski, którą będziemy obchodzili w 2016 roku.

Zostali ochrzczeni
(1.01.2015 – 22.03.2015)

Stanisław Andrzej Kapała
Tomasz Grzegorz Synowiec
Jacek Biernacki
Jan Łukasz Krynicki
Mikołaj Kościelski
Nela Kaźmierczak
Lena Linde
Szymon Nawrot
Artur Zbyszko Roszak
Jakub Piotr Pokora
Antoni Maciej Najdek
Zuzanna Antonina Armanowska
Hanna Natalia Skrzypczyk
Mateusz Meller
Maksymilian Meller

Odeszli do Pana
(1.01.2015 – 22.03.2015)

Genowefa Pietz
Alfred Ratajczak
Krystyna Kubiak
Leonard Garba
Franciszek Przywecki
Jan Mensfeld
Mariola Kucharska
Grażyna Firlik
Kazimierz Szymkowiak-

-Marchwicki
Danuta Anus
Urszula Sobolewska
Jerzy Tryniak
Eugenia Nowak
Marian Dondajewski
Halina Kmieciak

Anastazja Wołowicz
Paweł Pioch
Stanisław Orłowski
Stanisław Piechociński
Teresa Izydorczyk-Białończyk
Beata Urban-Lubawska
Joanna Stróżyk
Jan Gluma
Bronisław Liniarski
Remigiusz Arentowski
Ryszard Tomczak
Gertruda Janiszczak
Lucyna Michałowska
Romuald Ciesielczyk
Anna Jankowiak
Stefan Sobczak
Władysława Walkowska
Bernard Zys
Edmund Kosz

Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w dniach 18.02– •
20.02 w kaplicy św. Michała Archanioła przeżywaliśmy 
40-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu.
20.02 z okazji XX-lecia działalności świetlicy socjote- •
rapeutycznej „Światełko” została odprawiona Msza św. 
pod przewodnictwem ks. Biskupa Grzegorza Balcer-
ka w kaplicy św. Michała Archanioła. Później odbyło 
się spotkanie w sali DA dla przybyłych gości i osób 
współpracujących z oratorium.

Marzec
W dniach 8.03–11.03 studenci przeżywali swoje re- •
kolekcje pod hasłem „Masz to jak w banku...”, które 
poprowadził ks. prob. Grzegorz Zbączyniak.
19.03 została odprawiona uroczysta Msza św. w inten- •
cji mężczyzn naszej parafi i.
19.03 w kaplicy szpitala MSW odbyła się uroczysta  •
Msza św. ku czci św. Józefa, którą odprawił ks. prał. 
Michał Maciołka.
W Wielkim Poście kaznodzieją pasyjnym podczas  •
Gorzkich Żali był ks. prob. Jacek Stawik. Rekolek-
cje dla parafi an w dniach 21.03–25.03 przeprowadził 
ks. Roberto Saltini z Dzieła Maryi, czyli Ruchu Foco-
lari. Temat rekolekcji: Czy Bóg jest daleki?
25.03 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego pod- •
czas Mszy św. wieczornej kilkadziesiąt osób przystą-
piło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
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Msze Święte

W niedziele:
700, 800, 930

945 w kaplicy (dla małych dzieci)
1100 (z udziałem dzieci)
1230, 1500

1700 (z udziałem młodzieży)
1830, 2000 (akademicka)

W lipcu i sierpniu:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1830, 2000

W dni powszednie:
700, 800, 1830

Sakrament pokuty

Podczas każdej Mszy świętej
Pierwszy piątek miesiąca:
700 – 1915

Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Rok szkolny: 
poniedziałek–sobota godz. 730–800

Lipiec–sierpień: 
poniedziałek – sobota godz. 730–800, 1800–1830

I Czwartek miesiąca: 1730–1830 i 1915–2015

Pozostałe czwartki: 1730–1830

I Piątek miesiąca: 830–1830

9 maja – całodzienna adoracja parafi alna

Nabożeństwo ku czci św. Antoniego 
– wtorek po Mszy św. o godz. 800

Nabożeństwo ku czci św. Józefa 
– wtorek po Mszy św. o godz.1830

Nowenna do Matki Bożej Ucieczki Grzesznych 
– środa godz. 800 i po Mszy św. o godz. 1830

Różaniec – środa godz. 1800

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
– I piątek po Mszy św. o godz. 800 i o godz. 1830

Do Niepokalanego Serca NMP – I sobota miesiąca: 
645 lub 830 – medytacja różańcowa; 
730 – różaniec wynagradzający.

Nabożeństwo Fatimskie 
maj – sierpień: godz. 2000, 
wrzesień – październik: godz. 1830

Nabożeństwo za zmarłych parafi an – 2 poniedziałek 
miesiąca o godz. 1630 w kaplicy św. Michała Archanioła.

Biuro parafi alne

Poniedziałek: 1600–1800

Wtorek: 900–1100

Środa: 900–1100, 1600–1800

Czwartek: 900–1100

Piątek: 1600–1800

Tel.: 61 823 35 87
Mail: biuro@stanislawkostka.pl

www.stanislawkostka.pl

Nr parafi alnego konta bankowego
35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA W KOŚCIELE 
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Wystawa „Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem naszej wiary”
Akcja Katolicka zaprasza mieszkańców Winiar do odwiedzin wystawy „Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem naszej 
wiary”. Otwarcie wystawy odbędzie się w Niedzielę Palmową w dniu 29.03.2015 roku w Bibliotece Parafi alnej 
po Mszy św. o godz. 800 Ekspozycję będzie można oglądać w niedzielę 29.02.2015 i 12.04.2015 w godzinach 
900–1400. Wystawa składa się między innymi z krucyfi ksów lub ich fotografi i, obrazów towarzyszących winiarskim 
rodzinom. Zaprezentowane zostaną również krzyże z winiarskiej przestrzeni sakralnej i publicznej. Organiza-
torzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w tworzenie wystawy i wyrażają przekonanie, że idea ekspozycji 
„Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem naszej wiary” stanie się okazją do dawania świadectwa wiary dla całej wspólnoty 
parafi alnej.


