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„Zostaliśmy zanurzeni 
w Jego śmierć...,  
abyśmy i my wkroczyli 
w nowe życie”
(Rz 6,3–4)

Tajemnica paschalna, czyli tajemnica przejścia Jezusa 
ze śmierci do życia, od krzyża do Zmartwychwstania, 
uobecnia się w naszym życiu przez sakrament chrztu 
świętego. Chrzest święty sprawia, że zostajemy zanurzeni 
w śmierci Chrystusa. Wtedy właśnie nasze serca zostają 
oczyszczone ze zmazy grzechu pierworodnego i wszyst-
kich grzechów osobistych. Chrzest jednocześnie spra-
wia, że zmartwychwstajemy do nowego życia, wkraczamy 
w nowe życie, w życie wiary, nadziei i miłości.
W 1050. rocznicę chrztu Polski życzę wszystkim para-
fianom i czytelnikom „U Źródeł” głębokiego przeżycia 
świąt paschalnych. Niech wspomnienie Paschy Chrystu-
sa będzie stale obecne w Waszym życiu, w przechodze-
niu ze śmierci grzechu do nowego życia w Chrystusie.
W radości ze Zmartwychwstania Chrystusa i naszego 
chrztu

ks. Proboszcz Krzysztof Skowroński

Chrzest  
– zanurzenie w śmierć 
i zmartwychwstanie 
Chrystusa

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczy-
tać, że „Chrzest święty jest fundamentem całego życia 
chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritu-
alis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakra-
mentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu 
i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami 
Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i sta-
jemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakra-
mentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213). 
Widzimy zatem, że to wydarzenie, przez które stajemy 
się chrześcijanami, jest podstawowym doświadczeniem 
naszego życia. Zbliża się 1050. rocznica Chrztu Polski. 
Zobaczmy zatem, co kryje się w znaku chrztu, co nosimy 
w sobie jako dar od Boga.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrztu udzie-
lano przez zanurzenie. Do dziś możemy spotkać taki 
sposób chrzczenia, choć najczęściej spotykamy skrom-
ną formę – przez polanie głowy wodą. O zanurzeniu 
wspomina Katechizm Kościoła Katolickiego: „Jest na-
zywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez 
który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: 
zanurzyć, pogrążyć; zanurzenie w wodzie jest symbolem 
pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z któ-
rej powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe 
stworzenie (2 Kor 5,17; Ga 6,15)”. Taki znak chrzcielny 
pokazuje nam niezwykłą rzeczywistość, w którą wcho-
dzi człowiek przez dar chrztu. Przez to zanurzenie 
każdy z nas jest również zanurzony w śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa. Człowiek jest niejako wszcze-
piony w Zbawiciela. Każdy z nas został przez chrzest 
przyobleczony w Chrystusa. To nie jest tylko jakieś 
pokropienie... Chrzest jest zanurzeniem w Chrystusa. 
To niezwykła więź ze Zbawicielem, to nowy wymiar 
łączności człowieka z Bogiem.
O sakramencie chrztu możemy powiedzieć bardzo wie-
le. Właściwie całe nasze życie jest po to, abyśmy coraz 
głębiej poznawali nasze obdarowanie w tym wydarze-
niu oraz byśmy coraz pełniej odpowiadali na tę łaskę 
swoim nowym życiem. Zauważmy, że w znaku zanu-
rzenia chrzcielnego ukryta jest głęboka symbolika bi-
blijna. Wody dla Żydów były siedliskiem złych duchów, 
śmierci. Przecież człowiek, który wpada pod wodę, topi 
się. I to jest znak dla nas, że chrzest jest utopieniem 
starego człowieka, człowieka grzechu, człowieka buntu 
wobec Boga. Chrześcijanin to taki człowiek, w któ-
rym stary człowiek umarł wraz ze swoimi grzechami.  
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Teraz jest nowym stworzeniem, które żyje w nowy 
sposób w świętości, miłości. Chrześcijanin jako nowy 
człowiek ma żyć w naśladowaniu Chrystusa, jego po-
stawy pełnej wybaczenia i ofiary. Chrystus modlił się 
na krzyżu za swoich prześladowców, za swoich opraw-
ców. Również chrześcijanin tak jak Chrystus ma wyba-
czać i modlić się za swoich wrogów. Jezus oddał swoje 
życie za nas, my też mamy oddawać życie za drugiego. 
Głęboka symbolika chrztu tłumaczy nasze powołanie 
do ciągłego nawracania się i proszenia Boga, abyśmy 
potrafili kochać tak jak On, aby Chrystus przemieniał 
nas mocą swojego Ducha i uzdalniał nas do podobnej 
miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajem-
nie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, 
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie na-
zywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy-
ście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczy-
łem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc 
wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek 
Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście 
się wzajemnie miłowali” ( J 15, 12–17).

Postawa Chrystusowej miłości może nam się wydawać 
niemożliwa do wypełnienia. Ale chrześcijanin to ten, 
który umarł z Chrystusem, a Zbawiciel przecież zwycię-
żył śmierć. Dlatego człowiek ochrzczony może czynić to, 
co dla świata wydaje się śmiercią: może wybaczać wro-
gowi, trwać w małżeństwie mimo trudności, przyjmować 
chorobę i cierpienie z głębokim przekonaniem o łączeniu 
się z cierpiącym Panem, może nie złorzeczyć tym, którzy 
go skrzywdzili... Katechizm przypomina nam w punkcie 
1227: „Według św. Pawła Apostoła człowiek wierzący 
ma przez chrzest udział w śmierci Chrystusa, zostaje 
z Nim pogrzebany i powstaje z martwych: My wszyscy, 
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystu-
sa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem 
przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem 
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe 
życie (Rz 6, 3–4)”.
Zaufajmy zatem Bogu i pozwólmy prowadzić się Jego 
łasce, abyśmy pełnili to, do czego zostaliśmy wezwa-
ni przez łaskę chrztu św., abyśmy żyli w sposób święty 
i trwali w miłości, jakiej uczy nas Jezus Chrystus.

ks. Krzysztof Makosz
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Testimonium baptismi (świadec-
two/metryka chrztu) jest dokumen-
tem, który potwierdza przyjęcie 
chrztu św. Dokument stanowi wypis 
z ksiąg metrykalnych (parafialnych). 
Na formularzu oprócz imienia i na-
zwiska osoby ochrzczonej podana jest 
data i miejsce urodzenia, data chrztu 
św., imiona i nazwiska rodziców oraz 
rodziców chrzestnych, nazwa parafii, 
w której osoba została ochrzczona. 
Na niektórych metrykach widnieje 
także rok i numer zapisu w księdze 
metrykalnej. Świadectwo uwierzy-
telnia podpis proboszcza lub innej 
upoważnionej osoby duchownej oraz 
pieczęć parafii, podana jest także 
data wystawienia dokumentu.
W zbiorach rodzinnych zachowało się 
kilka oryginalnych świadectw chrztu 
należących do antenatów autorki. Do-

kumenty były wystawiane w różnych 
okresach niezbyt odległej, aczkolwiek 
skomplikowanej historii ziemi wiel-
kopolskiej i jej mieszkańców.
Najstarszy wypis z ksiąg parafialnych 
(ex libris metr. parachiae) pochodzi 
z 1903 roku, z czasów zaboru pru-
skiego. Formularz, którego rubryki 
wydrukowano w trzech językach (ła-
cina, polski, niemiecki) wypełniono 
w parafii św. Jakuba w Żabnie Wlkp. 
(Parochiae Żabnensis). Zapis w księ-
gach z 1877 roku (data chrztu) jest 
w języku łacińskim, zapis na formu-
larzu częściowo w języku niemiec-
kim, a częściowo w języku łacińskim. 
Świadectwo chrztu uwierzytelnia 
podpis osoby duchownej oraz pie-
częć parafii. Metrykę sporządzono 
w związku z planowanym ślubem 
kościelnym.

Formularz o takim samym układzie 
rubryk, z którego jednak już usunięto 
objaśnienia w języku niemieckim, był 
stosowany także w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego, w wolnej 
Polsce. Przykładem może być kolej-
na metryka chrztu św. z 1926 roku 
wystawiona przez kościół św. Mar-
cina w Poznaniu, wyciąg pochodzi 
z ksiąg kościelnych z 1916 roku. Do-
kument, który wypełniono w języku 
łacińskim, został opatrzony podpi-
sem wikariusza i pieczęcią parafii. 
Metrykę sporządzono w związku 
z przystąpieniem do Pierwszej Ko-
munii Świętej.
Kolejne dwie archiwalne metry-
ki chrztu św. pochodzą z Westfalii, 
z Niemiec, dokąd rodzina z podpo-
znańskiego Kórnika i Żabna wy-
emigrowała w latach 80. XIX wieku. 
Jedno ze świadectw zostało wysta-
wione w 1922 roku i stanowi wypis 
z ksiąg metrykalnych pochodzących 
z 1905 roku. Natomiast drugi do-
kument został wypisany odręcznie 
na zwykłej kartce z nieco grubszego 
papieru i poświadcza akt chrztu św. 
z 1909 roku. Obie metryki, sporzą-
dzone w języku niemieckim, wysta-
wiono w kościele katolickim Lieb-
frauen w Hamborn, w Niemczech. 
W tym kościele odprawiano msze św. 
dla Polaków oraz wszelkie kościelne 
uroczystości związane z polską tra-
dycją religijną. Po powrocie rodziny 
do Polski, do Poznania, metryki zo-
stały przetłumaczone na język polski 
i odnotowane w księdze metrykalnej 
parafii poznańskiej.
Z okresu II wojny światowej, z 1943 
roku, pochodzi wyciąg z rejestru 
chrztu św. (Auszug aus dem Tau-
fregister) wystawiony tym razem 
przez niemiecką instytucję świecką 
– Der Landrat des Kreises Schro-
da – (Landrat Okręgu Środa). Do-
kument wystawiony na formularzu 
drukowanym jest spisany w języku 
niemieckim w oparciu o księgę pa-
rafialną z 1847 roku kościoła kato-
lickiego w Gieczu. Oryginał zapisu 
w księdze parafialnej jest sporządzo-
ny w języku łacińskim. Za dokonane 
tłumaczenie na język niemiecki zo-
stała pobrana opłata podana na for-
mularzu. Wypis został potwierdzony 
podpisem urzędnika państwowego, 

Testimonium baptismi
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Ojciec Święty Franciszek 8 grudnia 
2015 roku otworzył Rok Miłosier-
dzia, który będzie trwał do 20 li-
stopada 2016 roku. W okresie Nad-
zwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 
Biskup Rzymu Franciszek wydał 
bullę papieską zatytułowaną „Mise-
ricordiae vultus”, a dotyczącą uzy-
skania odpustu w okresie tegoż Jubi-
leuszu. Każdy wierny może uzyskać 
odpust zupełny zarówno dla siebie, 
jak i dla osoby zmarłej. Aby uzyskać 
odpust zupełny należy spełnić cztery 
stałe warunki: przystąpić do sakra-
mentu pokuty (trwać w stanie ła-
ski uświęcającej); przyjąć Komunię 
Świętą; odmówić modlitwę według 
intencji Ojca Świętego; wykluczyć 
przywiązanie do wszelkiego grzechu 
(nawet lekkiego).
Każdy wierny może uzyskać odpust 
zupełny, odbywając pielgrzymkę 
do Drzwi Świętych, które zosta-
ły otwarte w Bazylikach papieskich 
w Rzymie, a także w każdej Katedrze 
oraz w kościołach wyznaczonych 
przez Biskupa Diecezjalnego. Papież 
Franciszek zaznacza, że: „Ważne jest, 
aby ten moment był połączony przede 
wszystkim z Sakramentem Pojedna-
nia i uczestnictwem we Mszy Świę-
tej oraz refleksją nad miłosierdziem. 
Konieczne będzie, by celebracjom 
towarzyszyło wyznanie wiary i mo-
dlitwa za mnie – mówi papież – oraz 
w intencjach, które noszą w sercu dla 
dobra Kościoła i całego świata”.
Archidiecezja Poznańska oprócz 
Kościoła Katedralnego wyznaczyła 

kościoły, które otrzymały przywilej 
Drzwi Świętych. W Poznaniu można 
udać się do następujących świątyń:
Bazyliki:
kościół Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. 
Stanisława Biskupa – Fara Poznań-
ska – ul. Klasztorna 11
Sanktuaria Pańskie:

kościół Bożego Ciała – ul. Strze- •
lecka 40
kościół Miłosierdzia Bożego – os.  •
Jana III Sobieskiego 116
kościół Najświętszej Krwi Pana  •
Jezusa – ul. Żydowska 34
kościół Przemienienia Pańskiego  •
– ul. Długa 1/2
kościół Zwiastowania Pańskiego  •
– Sanktuarium Świętości Życia 
– ul. Bolesława Leśmiana 2a

Sanktuaria Maryjne:
kościół Matki Bożej w Cudy  •
Wielmożnej Pani Poznania – ul. 
Franciszkańska 2
kościół Matki Bożej Różańcowej  •
– ul. Warpińska 22–24

Sanktuaria świętych 
i błogosławionych:

kościół św. Józefa Oblubieńca  •
NMP – ul. Działowa 25
kościół bł. Sancji Szymkowiak – ko- •
ściół św. Rocha – ul. Św. Rocha 10

Kościoły całodziennej adoracji:
kościół Matki Bożej Różańcowej  •
– Ojcowie Dominikanie – ul. Ko-
ściuszki 97/99
kościół św. Franciszka Serafickie- •
go – Ojcowie Franciszkanie – ul. 
Garbary 22

u dołu widnieje pieczęć z godłem III 
Rzeszy. Autorce nie jest znany po-
wód wystawienia niniejszej metryki.
Ostatni prezentowany wypis z ksiąg 
parafialnych pochodzi z okresu po-
wojennego, z 1955 roku. Na kartecz-
ce wielkości pocztówki przygotowa-
no na maszynie do pisania skromny 
druczek AD SACRA w języku ła-
cińskim. Druczek, który wypełniono 
odręcznie w oparciu o księgę chrztów 
z 1948 roku (Lib. Bapt.), zawiera imię 

i nazwisko osoby chrzczonej oraz daty 
urodzenia i chrztu św. Dokument zo-
stał uwierzytelniony podpisem osoby 
duchownej oraz pieczęcią kościoła.
Wymienione metryki chrztu św. sta-
nowią obecnie ciekawy materiał hi-
storyczny, w tle można dostrzec okres 
wojny, emigrację i przesiedlenia, zna-
ki danego czasu. Dokumenty są także 
cenną rodzinną pamiątką. Były za-
wsze starannie przechowywane i za-
wsze ważne dla ich właścicieli, nie-

zależnie od tego, na jakim formularzu 
i w jakim języku zostały sporządzone. 
Świadczyły o przynależności do ro-
dziny chrześcijańskiej, przypominały 
o wytrwaniu w wierze. Metryki chrztu 
św. zostaną zaprezentowane na wy-
stawie, która zostanie zorganizowana 
w kwietniu br. w Domu Parafialnym 
na Winiarach.

Opracowała: 
Wacława Małecka

Poznań

Miłosierdzie Kościoła  
– czyli jak uzyskać odpust zupełny

kościół Świętego Krzyża – ul.  •
Częstochowska 16
kościół Świętej Rodziny – ul. Pro- •
mienista 131
kościół św. Ojca Pio z Pietrelciny  •
w Poznaniu – ul. Wańkowicza 2a

Osoby chore, starsze, samotne, które 
z różnych powodów nie będą mo-
gły udać się do Drzwi Świętych, 
mogą uzyskać odpust zupełny po-
przez przyjęcie Komunii Świętej 
lub uczestniczenie we Mszy Świętej 
i w modlitwie wspólnotowej – rów-
nież za pośrednictwem rożnych 
środków przekazu. Osoby, które nie 
będą miały okazji przyjęcia Komu-
nii Świętej, mogą uzyskać odpust 
zupełny mając duszę wolną od przy-
wiązania do jakiegokolwiek grzechu 
i budząc w sobie intencję spełnienia 
zwykłych warunków.
Więźniowie, którzy mają ograniczo-
ną możliwość wychodzenia, mogą 
uzyskać odpust zupełny według słów 
Ojca Świętego – więźniowie, którzy 
„będą przechodzili przez drzwi swo-
jej celi, kierując myśli i modlitwę 
do Ojca, niech za każdym razem 
ten gest oznacza dla nich przejście 
przez Drzwi Święte”. Więźniowie, 
którzy nie będą mogli przyjąć Ko-
munii Świętej, mogą uzyskać odpust 
zupełny mając duszę wolną od przy-
wiązania do jakiegokolwiek grzechu 
i budząc w sobie intencję spełnienia 
zwykłych warunków.
W Roku Miłosierdzia każdy wierny 
wykonując jeden lub kilka uczynków 
miłosierdzia co do ciała i co do duszy 
także może uzyskać odpust zupełny, 
spełniając jednocześnie stałe warun-
ki uzyskania odpustu.

dk. Oscar Neyman
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50 lat temu, w 1966 roku przeżywa-
liśmy w naszej parafii uroczystość 
millenijną chrztu Polski. Ówczesny 
proboszcz ks. Stefan Igliński posadził 
przed kościołem Dąb Tysiąclecia, 
a w grudniu tegoż roku miała miej-
sce konsekracja Dzwonu Tysiąclecia. 
I to właśnie wtedy zabrzmiała pięk-
na pieśń „Z wieży kościelnej hal, głos 

dzwonu niesie w dal wesołą pieśń...” 
w wykonaniu chóru parafialnego, 
którego założycielem, dyrygentem 
i opiekunem był ks. Janusz Piotrow-
ski. Bardzo szybko do dwugłosowe-
go wówczas chóru dołączyli chłopcy 
i kolejne uroczystości uświetniał już 
czterogłosowy, ponad stuosobowy 
zespół.

Wielka przygoda 
z muzyką

Dzisiaj, po 50 latach z rozrzewnie-
niem wspominamy tamte chwile, 
chwile wielkiej, wspaniałej przygody 
z muzyką. Nie tylko wspólna praca, 
wymagająca niejednokrotnie poko-
nania „różnych pokus”, ale i zabawa, 
w której dane nam było mieć swój 
udział, połączyły nas na zawsze. 
Mimo że przyszedł czas rozłąki, 
kiedy to wchodząc w dorosłe życie, 
opuszczaliśmy nasze Winiary, ni-
gdy nie zapomnieliśmy tamtych lat 
i tego, co nas łączyło. I znajdujemy 
okazje, aby w mniejszych lub więk-
szych grupach znów się spotykać.
50. rocznica założenia chóru, któ-
ra przypada w tym roku, zapewne 
jest piękną okazją do wspomnień. 
W niedzielę 11 września, na mszy 
św. o godzinie 15.00 w naszym wi-
niarskim kościele będziemy modlić 
się w intencji opiekunów chóru 
i chórzystów. Serdecznie zapraszamy 
na tę mszę św.
W albumie „Winiary jakie pamięta-
my” temat „rozśpiewanej parafii” ma 
swoje miejsce. Zdajemy sobie jed-
nak sprawę, że nie został on w pełni 
wyczerpany, dlatego zwracamy się 
z prośbą o podzielenie się z nami 
uzupełniającymi informacjami. Może 
pojawią się nowe fotografie, ciekawe 
wspomnienia, które pozwolą usatys-
fakcjonować tych wszystkich, którzy 
przyczynili się do tego, aby winiarską 
parafię nazywać „rozśpiewaną para-
fią”. Pragniemy zaznaczyć, że myśli-
my nie tylko o zespołach kościelnych, 
ale również świeckich, np. szkolnych, 
zespole „Gędźba”. Wszyscy przecież 
byliśmy i jesteśmy „jedną wielką ro-
dziną” Parafii św. Stanisława Kostki 
na Winiarach.
Mamy nadzieję, że zrodzi się kolejna 
wystawa z cyklu „Winiary jakie pa-
miętamy”.

W imieniu organizatorów,
Ewa Burchard

Zdjęcia chóru parafialnego:
Powyżej – 18.12.1966r.
Obok – 02.09.1968r.



 u źródeł  7

Wydarzenia 2016

Styczeń:

6 I w uroczystość Objawienia Pańskiego w sali DA  •
tradycyjnie odbyło się spotkanie opłatkowe dla człon-
ków wspólnot i grup duszpasterskich naszej parafii.

11 I w kaplicy św. Michała Archanioła odbył się wy- •
kład dra Jacka Pulikowskiego pt. „Szczęście w mał-
żeństwie”.
W niedzielę 17 I gościliśmy przedstawicieli wspólno- •
ty L'Arche, którzy dzielili się doświadczeniem służby 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz zebrali 
ofiary na tę szlachetną działalność.
24 I w naszym kościele odbył się koncert kolęd w wy- •
konaniu chóru z Wrześni pod kierunkiem Adama Ko-
rzeniowskiego.
25–30 I grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii udała  •
się wraz z ks. Tomaszem Tarczyńskim i wychowaw-
cami do Kotliny Kłodzkiej na wyjazd rekolekcyjno-
wypoczynkowy.
31 I pożegnaliśmy wikariusza ks. Szymona Czarna- •
siaka.

Luty:

1 II rozpoczął pracę w naszej parafii ks. wikariusz Mi- •
chał Tomiak.
Od 10 do 12 II odbyła się 40 godzinna adoracja  •
na rozpoczęcie Wielkiego Postu w kaplicy św. Micha-
ła Archanioła.
11 II przeżywaliśmy z chorymi Światowy Dzień Cho- •
rego podczas Mszy św. z udzieleniem sakramentu na-
maszczenia oraz na wspólnym spotkaniu przy kawie.
Od 15 do 18 II w naszym kościele odbyły się rekolek- •
cje dla mężczyzn prowadzone przez wspólnotę „Przy-
mierze wojowników”.
W naszym kościele pojawiła się tablica, na którą można  •
wpisać datę swojego chrztu świętego. Jest to element 
naszego przygotowania się do dziękczynienia Bogu za 
dar chrztu w Wigilię Paschalną w roku świętowania 
1050. rocznicy chrztu Polski.

Od 28 II do 2 III odbyły się Wielkopostne Rekolekcje  •
Akademickie, które poprowadził o. Piotr Kropisz SJ 
– Duszpasterz Akademicki w Gdańsku.
Została przeprowadzona renowacja obrazu Matki Bo- •
żej Częstochowskiej z kaplicy św. Michała Archanio-
ła.
Pod koniec miesiąca rozpoczęły się prace przygotowu- •
jące do malowania wnętrza naszej świątyni.

Marzec:

9 III ks. prof. Paweł Bortkiewicz wygłosił w naszym ko- •
ściele wykład pt. „Małżeństwo projekt Boga dla czło-
wieka: równość, różnorodność, komplementarność”.
Parafialne Rekolekcje Wielkopostne pt. „Prześwietlić  •
swoje serce” poprowadził ks. dr Tadeusz Czakański 
z Katowic. Rekolekcje trwały w dniach 12–16 III.

11 III o godz. 20.00 przeżyliśmy w naszej Parafii nie- •
zwykłą Drogę Krzyżową, której kolejne stacje prezen-
towane były przez obraz rysowany piaskiem i muzykę 
jazzową.

18 III kilkadziesiąt osób wyruszyło na Ekstremalną  •
Drogę Krzyżową z naszego kościoła. Trasa miała swój 
koniec na Polach Lednickich.



Zostali ochrzczeni: 
(27.12.2015 – 12.03.2016)

Amelia Musiał
Julia Joanna Guźniczak
Karol Stanisław Ogrodnik
Antonina Wójcik
Borys Bączkowski
Jerzy Ziętkiewicz
Aleksandra Deja
Antonina Zalewska
Daniel Wojnowski

Odeszli do Pana: 
(17.12.2015 – 12.03.2016)

Helena Łukasik

Urszula Olszyńska
Stanisław Piekarski
Andrzej Jakubowski
Piotr Woźniak
Janusz Brażka
Stanisław Dohnal
Genowefa Pachcińska
Krystyna Woytyla
Kazimiera Stefaniak
Krzysztof Nawrot
Kazimierz Drzymała
Tadeusz Świątek
Adam Andrzej Świątek
Marianna Szewluk
Zofia Staniewska
Andrzej Byczyński
Urszula Muszkieła

Aleksander Kołaczkowski
Franciszka Orlikowska
Gertruda Zalewska
Wojciech Cebulski
Ludwika Frelichowska
Henryk Lisiak
Jan Bender
Aleksandra Brodarczyk
Genowefa Lein
Roman Machowiak
Kazimierz Berent
Jerzy Brommer
Bożena Zofia Bocian
Krzysztof Józef Pietrzak
Teresa Nowak
Józef Rosiak

„Gdzie chrzest, tam nadzieja”

Centralne Uroczystości Jubileuszu  
1050-lecia Chrztu Polski

14–15–16 kwietnia 2016 roku

CZWARTEK – 14.4.2016 – GNIEZNO – OSTRÓW LEDNICKI
godz. 11.00–13.00 Konferencja Episkopatu Polski, Seminarium Duchowne w Gnieźnie •
godz. 14.45 Celebracja Jubileuszowa, Ostrów Lednicki, podziękowanie za Chrzest Polski •
godz. 17.00 Eucharystia, Katedra Gnieźnieńska •
godz. 20.00 Prezentacja filmu o Chrzcie Mieszka I, Instytut Kultury Europejskiej •
Czuwanie modlitewne w Poznańskiej Farze w obecności Obrazu Nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej:  •
godz. 21:00 Apel Jasnogórski i Czuwanie Maryjne, godz. 24:00 Pasterka Maryjna

PIĄTEK – 15.4.2016 – POZNAŃ
godz. 9.00–11.00 Konferencja Episkopatu Polski, Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki •
godz. 12.00 Uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego, Międzynarodowe Targi Poznańskie – Sala Ziemi:  •
Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jubileuszowe „Oratorium 966.pl”
godz. 15.45 Procesja Maryjna z Fary do Katedry Poznańskiej •
godz. 17.00 Eucharystia, Katedra Poznańska •

SOBOTA – 16.4.2016 – POZNAŃ
godz. 9.00 Konferencja Episkopatu Polski, Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki •

INEA STADION W POZNANIU
godz. 10.00 Świętowanie Jubileuszowe „Gdzie chrzest, tam nadzieja” •
godz.10.50 OFICJALNE, UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ŚWIĘTOWANIA JUBILEUSZOWEGO •
godz. 14.00 Eucharystia z chrztem dorosłych i posłaniem •
godz. 19.00. Koncert jubileuszowy, musical „Jesus Christ Superstar” (spektakl realizowany przez Teatr Muzyczny  •
w Poznaniu, wystawiony na INEA Stadion)


