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Życie parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu

Życzenia wielkanocne
Na koniec Wigilii Paschalnej pozdrawiamy się słowami: „Chrystus
zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał”. Warto, aby to radosne
wezwanie uczynić nie tylko pozdrowieniem kierowanym do naszych
krewnych i znajomych, ale także naszym życiem, które ma wyrażać
prawdę, że Chrystus Zmartwychwstały pokonał grzech, śmierć, dał
nam życie wieczne i zmartwychwstanie.
Nasze życie ma być paschalne na wzór Jezusa, to znaczy ma być cią‑
głym przechodzeniem ze śmierci do życia: ze śmierci grzechu do ży‑
cia w łasce, ze smutku do radości, z rozpaczy do nadziei, z egoizmu
do miłości. Dzięki Chrystusowi Zmartwychwstałemu jest to możliwe.
Trzeba tylko zaangażować się bardziej w życie z Nim i dla Niego.
Życzę wszystkim parafianom i czytelnikom „U Źródeł” głębokiego
przeżycia świąt wielkanocnych. Niech wspomnienie Paschy Chry‑
stusa będzie stale obecne w Waszym życiu. Warto odprawiać naszą
paschę w życiu i dzielić się jej owocami z każdym napotkanym czło‑
wiekiem.
„Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał”.
ks. proboszcz Krzysztof Skowroński

Odnowiona Droga Krzyżowa
Krzyżu święty, nade wszystko,
drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
rozkoszny owoc nosiło...
W naszym kościele tuż przed rozpoczę‑
ciem Wielkiego Postu pojawiła się od‑
nowiona Droga Krzyżowa. Ksiądz Pro‑
boszcz zlecił renowację firmie rodzinnej
p. Daniela Nowackiego, która była wyko‑
nawcą prac remontowych we wnętrzu na‑
szej świątyni. Jako pierwszą odnowieniu
została poddana stacja szósta: „Weronika
ociera twarz Jezusowi”. Wykonał ją prób‑
nie najmłodszy syn p. Daniela, Dawid.
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Stacja pojawiła się w naszym kościele i przyczyniła
się do zapoznania się parafian ze stylem, jaki będą
miały inne stacje. Szybko znaleźli się także
ofiarodawcy, którzy bardzo często chcieli
zrefundować renowację konkretnej stacji.
Krótko po odnowieniu szóstej stacji nagle
zmarł Dawid Nowacki, o którym bardzo
pięknie napisała pani Aleksandra Koła‑
czyk w ostatnim numerze „U Źródeł”:
Cieszyliśmy się wspólnie z 23-letnim Dawidem, najmłodszym synem p. Nowackiego, jej
autorem z efektu, jaki osiągnął przekształcając gips w alabaster. 30 sierpnia dowiedzieliśmy się o jego nagłej śmierci. Dzieliliśmy ból
z rodziną. Poznaliśmy ich jako wybitnych
fachowców zaangażowanych całym sercem
w pracę, ale także jako prawdziwych chrze-

ścijan, trwających w wierze i ufności
pośród dramatycznych doświadczeń. Odtąd umęczona twarz
Jezusa, otarta przez Weronikę na naszej parafialnej
VI Stacji będzie miała dla
nas rysy Dawida. Dzieło
dokończyli jego bracia.
Pani Aleksandra Ko‑
łaczyk na moją proś‑
bę podała następujący,
fachowy opis: Drogę
Krzyżową stanowią reliefy wykonane w formie gipsowych odlewów.
Scena z drogi na Golgotę
zobrazowana w spokojnym, klasycznym stylu,
zamknięta jest w ramie
ozdobionej kolumienkami, dekoracyjnym zwieńczeniem
z krzyżem na szczycie. Całość nawiązuje do klasycystycznej formy architektonicznej. Konserwacja
polegała na dokładnym oczyszczeniu reliefu
z powłok farby emulsyjnej, którą była w historii kilkakrotnie odnawiana oraz wykończeniu powierzchni farbą akrylową w dwóch
odcieniach bieli. Na koniec dodano złocenia.
Szczególnego znaczenia płaskorzeźbom nadaje delikatne złocenie na koronie cierniowej
w wizerunku Pana Jezusa...
Myślę, że wiele osób zadaje sobie pyta‑
nie o owe złocenia na koronie cierniowej.
Czyżby chodziło o pewien efekt dekora‑
cyjny? Na pewno nie. Mamy tutaj do czy‑
nienia z głęboką myślą teologiczną, która
jest zawarta również w krzyżu w prezbi‑
terium naszego kościoła. Wizerunek Pana
Jezusa na naszym krzyżu
ma złoconą koronę, ponadto pozło‑
cone są także gwoździe. Wskazuje
to na pewien paradoks, z jednej
strony Chrystus na krzyżu
bardzo cierpiał, z drugiej
zaś ten krzyż jest prze‑
cież miejscem zwycięstwa
Zbawiciela. Jest to krzyż
chwalebny,
zwycięski.
Dlatego w starożytno‑
ści Pan Jezus był przed‑
stawiany na krzyżu jako
Król, który „panuje” z tro‑
nu krzyża lub jako kapłan
w ozdobnych szatach,
który składa ofiarę Ojcu
Przedwiecznemu z sa‑
mego siebie. Takie przed‑

stawienie męki Chrystusa może nam
pomagać w przeżywaniu trudności
i zmagań. Droga Krzyżowa
staje się obrazem naszych
zmagań życiowych, któ‑
re przecież mają jeden cel,
zwycięstwo dzięki Jezusowi
Chrystusowi. Pan Jezus po‑
wiedział przecież: Jeśli ktoś
chce iść za Mną – niech się
zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje (Łk
9,23). Miłość zaprowa‑
dziła Chrystusa na krzyż.
Jeśli chcemy być podobni
do Niego w miłości, mamy
naśladować Go także
w Jego ofierze z siebie,
pamiętając, że jest to droga do zwycięstwa. W tym
sensie możemy nawet pragnąć krzyża, ponieważ
kiedy od krzyża uciekamy, jest to często dro‑
ga do grzechu. Jeśli natomiast naśladuje‑
my Pana w Jego przyjmowaniu krzyża,
jeśli niejako towarzyszymy Jemu w Jego
Drodze Krzyżowej, wtedy mamy rów‑
nież udział w Jego zwycięstwie! Nie
chodzi tu jednak o jakieś cierpiętnic‑
two czy chore szukanie cierpienia, ale
o przyjmowanie trudów naszego życia
z zaufaniem do Boga i umiejętność od‑
krywania wartości w ofiarowaniu Panu
nie tylko naszych wielkich cierpień,
ale nawet najmniejszych krzyżyków
naszego życia (chociażby był to krzyż
naszych obowiązków codziennych lub
krzyż wynikający z naszego stanu życia).
Każdy z nas niesie w swoim życiu pe‑
wien krzyż. Pamiętajmy o tym, że jest
on drogą do zwycięstwa. Zawsze
możemy w każdym cierpie‑
niu jednoczyć się z Chrystu‑
sem, który wypełnił wolę
Ojca, zwyciężając cierpienie
i śmierć i dając nam nadzieję,
że za krzyżem czeka chwała
Zmartwychwstania!
ks. Krzysztof Makosz
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Golgoty Jasnogórskie
Droga Krzyżowa na wałach Jasnej
Góry oraz współczesna Golgota
Jerzego Dudy‑Gracza nad Kapli‑
cą Matki Bożej mają niewątpliwie
swój odrębny charakter, modlitew‑
ny wymiar. Każda jest artystycz‑
nie czy architektonicznie inna, ale
wszystkie prowadzą do tego samego
– do przejścia wytyczoną, choć trud‑
ną drogą ku jednemu celowi – ku
Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Droga Krzyżowa na wałach
Jasnej Góry
Idea ufundowania nowej Drogi
Krzyżowej, usytuowanej na zewnątrz
świątyni, została podjęta z okazji
wielkiego jubileuszu roku 1900, a jej
inicjatorem był o. Euzebiusz Rejman,
ówczesny przeor klasztoru. Monu‑
mentalne stacje, odlane w brązie,

Stacja V
„(...)Trzeba było upokorzenia, strachu
przed obcymi, samotności wśród
swoich, aby pod ciężarem krzyża zobaczyć sponiewierany Chleb Życia”
Golgota Jasnogórska Jerzego
Dudy‑Gracza
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powstawały kilkanaście lat. Grupy
rzeźbiarskie wykonał polski artysta
Pius Weloński, a wysokie kamienne
cokoły wynoszące figury architekt
Stefan Szyller. Prace zostały ukoń‑
czone w 1913 roku. Stacje Drogi
Krzyżowej na wałach Jasnej Góry,
na tle drzew parku przyklasztornego,
są ukazane realistycznie, w sposób
naśladowczy ukazują Mękę Chry‑
stusa, stwarzają poczucie uczestnic‑
twa w rozgrywającym się niegdyś
wydarzeniu i pozwalają skupić się
na sacrum. Ten sposób obrazowania
stanowi, że Droga Krzyżowa na wa‑
łach jest ważnym elementem poboż‑
nych praktyk i cieszy się nieustającą
popularnością pątników przybywają‑
cych do sanktuarium.
W 2000 roku, tak jak sto lat temu
z okazji Jubileuszu Chrześcijaństwa
i przełomu stuleci, w tym przypad‑
ku nawet tysiącleci, zrodziła się myśl
o wykonaniu całkowicie współczesnej
Golgoty. Interpretacji tematu podjął
się wybitny polski malarz Jerzy Du‑
da‑Gracz. Niezwykła Golgota po‑
wstała w 2001 roku i przybrała formę
osiemnastu dużych obrazów tablico‑
wych o wymiarach 185 x 117 cm (je‑
dynie stacja XII – Umieranie – jest
większa – 185 x 234 cm). Czterna‑
ście obrazów przedstawia tradycyjne
stacje nabożeństwa, a dodatkowe
cztery ukazują paschalne wydarzenia
ewangeliczne, które artysta zatytuło‑
wał „Jezus Zmartwychwstaje”, „Jezus
ukazuje się Apostołom”, „Jezus uka‑
zuje się w Galilei”, „Wniebowstąpie‑
nie do Częstochowy”.
Wzorem dawnych malarzy Jerzy
Duda-Gracz umieścił na jednym
z obrazów także siebie, jakże zna‑
miennie, pomagającego dźwigać
krzyż Chrystusowi.
W wypowiedzi na temat Golgoty Ja‑
snogórskiej artysta wyjaśnił, że usiłuje
dzisiaj, w dobie cywilizacji obrazko‑
wej, pokazać i unaocznić sens Ofiary
Chrystusowej. Jednak ten cykl nie
jest historią obrazkową sprzed 2000
lat. Ta Golgota jest dzisiaj, teraz

i tutaj, w katolickiej Polsce, staje się
wędrówką Chrystusa po polskich
drogach, przedstawia świat ludzi
realnych, nieco przerysowanych,
którzy jak autentyczni świadkowie
towarzyszą Jezusowi w Jego drodze
na Golgotę. Jesteśmy tam i my, nasi
święci, od wczesnośredniowieczne‑
go św. Stanisława począwszy, a na
wyniesionych na ołtarze przez pa‑
pieża Jana Pawła II męczennikach
XX wieku skończywszy, są weterani
wojen, powstańcy, księża, więźnio‑
wie obozów koncentracyjnych, dzie‑
ci, dorośli, starcy, chromi i zdrowi,
całe nasze społeczeństwo. Golgota
Jasnogórska jest osobistą, przejmu‑
jącą refleksją artysty. Budzi ogromne
emocje. Obrazy te można zaakcep‑
tować lub odrzucić, ale nie sposób
o ich zapomnieć. Z pewnością nikt
nie przejdzie obok nich obojętnie.
Duda‑ Gracz dzieło swego życia po‑
stanowił złożyć na Jasnej Górze jako
osobisty dar wotywny, dar swego ser‑
ca i talentu.
Miejmy nadzieję, iż Golgota Jasnogórska Jerzego Dudy-Gracza będzie
dla przyszłych pokoleń dobrym znakiem czasu – signum temporis – naszej
bolesnej, trudnej współczesności, bezsprzecznie pełnej jednak nadziei i Miłości Bożej (O. Jan Golonka OSPPE
– Kurator Zbiorów Sztuki Wotyw‑
nej).
Alleluja! Jezus Żyje, lecz Jego Gol‑
gota się nie kończy. Dalej jest Drogą
przez Zmartwychwstanie, odnawia‑
jąc Księgę Genesis, staje się Duchem
Bożym unoszącym się nad ludzkimi
„wodami”. Twarz Chrystusa to jedy‑
na widoczna twarz, choć ludzi jest
wielu. Chrystus w każdym człowie‑
ku jest Nowym Adamem, Pierwszym
i Ostatnim Człowiekiem, jest każ‑
dym z nas i w każdym z nas. W Jego
Zmartwychwstaniu spełnia się Idea
Boskości. Jezus wychodzi z nas, a my
wchodzimy w Niego.
Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego.
( J, 20,17))
Wacława Małecka
Poznań, kwiecień, 2017 roku

To był dzień, który dał nam Pan!
W sobotę 25 marca w uroczystość
Zwiastowania NMP wolontariat
hospicyjny, działający od ośmiu lat
w naszej parafii, przeżywał szczegól‑
ny czas – Wielkopostny Dzień Sku‑
pienia. Do wspólnej modlitwy zapro‑
siliśmy wolontariuszy z siostrzanych,
przyparafialnych grup hospicyjnych
naszej Archidiecezji, a także z Ho‑
spicjum św. Jana Kantego, które było
inspiracją i pomocą w tworzeniu
tych wspólnot. Na nasze zaprosze‑
nie odpowiedziało około 60 osób
na czele z nestorem ruchu hospicyj‑
nego w Polsce, ks. kap. Ryszardem
Mikołajczakiem. Po powitaniu gości
i zawiązaniu wspólnoty, rozpoczęli‑
śmy adorację Krzyża św. Następnie,
za sprawą rozważań ks. Ryszarda, to‑
warzyszyliśmy Panu Jezusowi i Jego
Matce w Drodze na Golgotę... Przy
kolejnych stacjach podążaliśmy za
cierpiącym Jezusem, a słowa kapłana
pomagały nam odkrywać Jego umę‑
czoną, zbolałą twarz w naszych pod‑
opiecznych, chorych i umierających.
Był to czas, w którym mogliśmy
sami sobie odpowiedzieć na pytania:
dlaczego podejmuję tą posługę? Dla
kogo to robię? Ciekawym aspek‑
tem tych rozważań był przytaczany

co kilka stacji moment umierania
patrona naszej parafii, św. St. Kostki.
Nigdy dość obrazów odchodzenia
do wieczności osoby świętej – ileż
możemy z tego zyskać dla siebie!...
Ponieważ w kaplicy św. Michała nie
ma stacji Drogi Krzyżowej, ks. Ry‑
szard zachęcił nas do wynikającego
z potrzeby serca, trwania w pozycji
klęczącej tuż przy Krzyżu naszego
Pana... Zachęta była owocna – szcze‑
gólnie dlatego, że opiekun naszej
parafialnej wspólnoty, ks. Krzysztof
Makosz jako pierwszy klęknął przed
Ukrzyżowanym Mistrzem.
Po modlitwie na Anioł Pański ze‑
szliśmy do salki, gdzie czekał na nas
ciepły posiłek i herbata. Był to też
czas na wspólne rozmowy i wymia‑
nę cennych doświadczeń. Następnie
powróciliśmy do Kaplicy i poprzez
adorację Najświętszego Sakramen‑
tu poprowadzoną przez ks. dk. Pio‑
tra, sakrament pokuty i pojednania,
przygotowaliśmy się do przeży‑
cia Eucharystii – najważniejszego
punktu naszego spotkania. Pod‑
czas Mszy św. homilię wygłosił ks.
Krzysztof. Podzielił się w niej swo‑
im hospicyjnym doświadczeniem,
spotkaniami

z umierającym człowiekiem, który
z pokojem serca i niemal z uśmie‑
chem na ustach wyznał mu: „Jestem
szczęśliwy!” Prawie niewiarygodne,
ale trzeba dodać, że chory i jego
rodzina korzystali z pomocy ho‑
spicyjnej. Po wykonaniu czynności
pielęgnacyjnych i podaniu leków
kapłan udzielił mu Sakramentu Po‑
kuty i Namaszczenia chorych. Niech
nie dziwi więc nas, że po przyjęciu
Pana Jezusa w Komunii św. nasz
podopieczny, mimo zbliżającej się
śmierci, był po prostu szczęśliwy...
Po zakończeniu Mszy św. i odmó‑
wieniu Koronki do Miłosierdzia
Bożego, żegnając się dziękowaliśmy
sobie za ten czas spędzony wspól‑
nie na poszukiwaniu prawdy o Bogu
i sobie samym, na doświadczaniu bli‑
skości Boga i drugiego człowieka...
E.D.
Wspólnota Wolontariuszy Hospicyj‑
nych zaprasza osoby, pragnące odpo‑
wiedzieć na słowa zachęty Pana Jezu‑
sa, który przypowieść o Miłosiernym
Samarytaninie kończy słowami: „Idź
i ty, czyń podobnie”. Spotykamy się
w każdy czwarty poniedziałek mie‑
siąca po wieczornej Mszy św. w salce
Domu Parafialnego. Zapraszamy!

Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego
25 marca obchodzimy uroczy‑
stość Zwiastowania Pańskiego. Jest
to również Dzień Świętości Ży‑
cia, w którym szczególnie myślimy
o tym, jak wielkim darem jest ludz‑
kie życie i pamiętamy o tych dzie‑
ciach, które są w niebezpieczeństwie
zagłady. Wszyscy, dla których przy‑
szłość takich dzieci nie jest obojętna,
w uroczystość Zwiastowania mają
możliwość włączenia się w dzieło
Duchowej Adopcji dziecka poczęte‑

go. Inicjatywa tej modlitwy powstała
po objawieniach w Fatimie i stała
się odpowiedzią na wezwanie Mat‑
ki Bożej do modlitwy różańcowej.
Duchowa Adopcja dziecka poczę‑
tego jest 9-miesięcznym objęciem
modlitwą jednego dziecka zagrożo‑
nego śmiercią. Modlitwę tą zanosi
się do Boga przez wstawiennictwo
Maryi.
Natomiast Dzień Świętości Życia
został ustanowiony w Polsce w 1998

roku w odpowiedzi na wezwanie
Jana Pana II . W encyklice Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca
1995 r) pisał:
proponuję, (...) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia
(...) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym
udziale wszystkich członków Kościoła
lokalnego. Jego podstawowym celem jest
budzenie w sumieniach, w rodzinach,
u źródeł
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w Kościele i w społeczeństwie świeckim
wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej
kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać,
jak wielkim złem jest przerywanie
ciąży i eutanazja, nie należy jednak
pomijać innych momentów i aspektów
życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej.
W naszej parafii w tym roku mo‑
dlitwę za dziecko poczęte podję‑

ły 83 osoby (w tym 58 w sobotę na
Mszy św). Jest to piękne świadectwo
tego, że tyle osób jest wrażliwych
na ludzką krzywdę. Jest również przy‑
kładem tego, że można ofiarować coś
zupełnie bezinteresownie. Nikt bo‑
wiem nie wie, jakie dziecko adopto‑
wał. Tutaj na ziemi, nie można więc
oczekiwać żadnej formy wdzięczności
czy podziękowania. Ale może kiedyś
w Niebie każdy usłyszy od swojego
adoptowanego dziecka: dziękuję, uro‑
dziłem się dzięki Twojej modlitwie...

Jednak taka adopcja jest niewątpliwie
przykładem miłości samarytańskiej.
Każda osoba adoptująca podarowuje
coś najcenniejszego, modlitwę oraz
swój czas spędzony na niej, dla ko‑
goś, kogo nie zna. Wszystko to jednak
w imię miłości do Boga i drugiego
człowieka i przekonania, że każde ży‑
cie ma wielką wartość, bo jak pisał Jan
Paweł II: Każde życie, nawet najmniej
znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość
przed oczami Boga.
AD

Krystyna Czelny-Rypińska (1929–2016)
historyk sztuki, muzealnik, kustosz Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu
Jana Pawła II
Zapiski biograficzne prezentowane
na łamach „U Źródeł” odnotowałem
w oparciu o spisane wspomnienia
naszej parafianki śp. Krystyny Czel‑
ny-Rypińskiej odnalezionych ostat‑
nio w parafialnym archiwum oraz
rozmów przeprowadzonych z jej
małżonkiem Stanisławem w lutym
2017 roku.
Krystyna Czelny urodziła się 1 stycz‑
nia 1929 roku w Trembowli na Kre‑
sach Wschodnich Rzeczypospoli‑
tej w rodzinie lekarza wojskowego
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Stanisława, matki Ireny Bonuss de
Behar Valva. Beztroskie dzieciń‑
stwo spędziła na kresach, a następ‑
nie w Rabce, malowniczo położonej
pomiędzy Beskidem Wyspowym
a Gorcami. Czas II wojny światowej
to aresztowanie ojca, kapitana Armii
Krajowej, osadzonego w niemieckim
obozie KL Auschwitz, gdzie w cha‑
rakterze pielęgniarza starał się rato‑
wać współwięźniów poddawanych
zbrodniczym pseudonaukowym za‑
biegom doktora Mengele. Po dra‑
matycznych przejściach
rodziny Czelny, po po‑
wrocie z obozu, ojciec
Krystyny dostał posadę
lekarza w Inowrocła‑
wiu–Kr z esz owic ach.
Wędrując z rodzicami
po Polsce, Krystyna po‑
znała w Krakowie, przy‑
szłego męża, Stanisława
Rypińskiego, rodowitego
poznaniaka, utalento‑
wanego muzyka. W Po‑
znaniu ukończyła studia
na UAM na kierunku
historia sztuki, podję‑
ła pracę w wielu insty‑
tucjach
kulturalnych,
m.in.: w Biurze Wystaw
Artystycznych, Muzeum
Literackim
Henryka
Sienkiewicza, Pracow‑
ni Ignacego Kraszew‑
skiego, znajdujących się

w strukturze Biblioteki Raczyńskich.
Warto podkreślić, iż Krystyna obok
studiów uniwersyteckich doskonaliła
w konserwatorium muzycznym swoje
talenty śpiewacze.
Znaczącym okresem w życiu Kry‑
styny był czas wyjątkowej pracy
w Rzymie. W czasie gdy małżonek
Stanisław przebywał od początku lat
80. na kontrakcie jako muzyk w or‑
kiestrze Teatro dell Opera di Roma,
szczęśliwym zbiegiem okoliczności
Krystyna poznała we Włoszech ks.
Ksawerego Sokołowskiego, dyrek‑
tora Domu Polskiego Pielgrzyma,
który zaproponował jej opracowanie
dokumentacji inwentaryzacyjnej da‑
rów, jakie otrzymywał Papież Jan Pa‑
weł II w czasie swojego pontyfikatu.
W dniu 15 września 1982 roku
rozpoczęła pracę w Domu Polskim
w Rzymie odwiedzinami w kaplicy
MB Częstochowskiej, polecając Jej
to wyjątkowe zadanie. Podjęcie się
tak poważnego wyzwania wymagało
specjalistycznej wiedzy i umiejętno‑
ści oraz głębokiej wiary, towarzyszą‑
cej Krystynie przez całe życie. Dary
będące przedmiotem muzealnej in‑
wentaryzacji były często unikatowy‑
mi dziełami sztuki: obrazy, rzeźby,
medale, prace rzemiosła artystycz‑
nego, sztuki ludowej, różańce wyko‑
nane z obozowego, łagrowego chle‑
ba, paramenta itp. Na każdym darze
obok osobowych informacji o dar‑
czyńcy, znajdowały się również de‑

dykacje odwołujące się do literatury,
jak również „pisane od serca”. Jedną
z dedykacji zaczerpniętej od Cypria‑
na Kamila Norwida: bo piękno na to
jest, by zachwycało do pracy – praca,
by się zmartwychwstało, Krystyna
zamieściła na pierwszej stronie księ‑
gi inwentaryzacyjnej rozpoczyna‑
jąc żmudne opracowywanie licznie
zgromadzonych obiektów.
Wielość, różnorodność zbiorów, ich
symboliczna wyjątkowość, świadczy‑
ła o miłości i hołdzie do papieża Jana
Pawła II. Jak pisała we wspomnie‑
niach Krystyna, przez wiele darów
z Polski przewijała się nutka smutku,
czasami rozpaczy, cierpienia – jakby
żywe odbicie losów narodu polskiego.
Z wielką pasją, pokorą przez całe
dni, z przerwą na sjestę, prowadzi‑
ła konsekwentnie inwentaryzację
darów, które otrzymywał Papież.
Udało się sprowadzić z Polski stan‑
dardowe księgi muzealne, pozwala‑
jące na profesjonalne skatalogowanie
zbiorów. Krystyna rozpoczynając sa‑
modzielną, pionierską pracę w Rzy‑
mie, zapoczątkowała późniejsze zin‑
stytucjonalizowanie przedsięwzięcia
dokumentującego całokształt dzie‑

dzictwa pontyfikatu Jana Pawła II.
W latach 1983–87 Krystyna konty‑
nuowała rozpoczęte prace w ramach
Polskiego Instytutu Kultury Chrze‑
ścijańskiej, Ośrodka Dokumentacji
Pontyfikatu Jana Pawła II. W Rzy‑
mie wraz z małżonkiem nawiązała
przyjaźnie z wieloma osobami, np.
s. sercanką Katarzyną Stępień, do‑
minikaninem, o. Konradem Hejmo,
ks. prał. Zdzisławem Peszkowskim,
utrzymywali serdeczne kontak‑
ty z polonią i środowiskami mu‑
zycznymi Włoch. Na zakończenie
wspomnień, zapisanych w styczniu
2000 roku Krystyna napisała: Ilekroć
wspominam pobyt w Rzymie, w Domie Polskim i pracę w ośrodku, ogarnia
mnie wzruszenie. Cieszę się, że choć
część moich umiejętności zdobytych
przez lata pracy, mogły się przyczynić
do rozwoju placówki muzealnej u zarania jej powstania. Trud ten dane mi
było ofiarować pięknej idei: Naszemu
Wielkiemu Rodakowi, Ojcu Świętemu,
Janowi Pawłowi II. Traktuję moją posługę tamże za największe wydarzenie
w pracy zawodowej historyka sztuki.
Raz jeszcze pragnę powtórzyć – niezbadane są drogi Opatrzności Bożej

Wydarzenia
Styczeń:
•• Z inicjatywy parafian w styczniu ukazał się śpiewnik
„Winiarsie kolędowanie”. Śpiewnik był bardzo po‑
mocny przy wspólnym, parafialnym kolędowaniu.
•• W niedzielę 29.01 po Mszy św. o godz. 12.30 odbył
się koncert kolęd w wykonaniu chóru „Soli Deo” z Su‑
chego Lasu.
•• Od stycznia można zauważyć kolejne zmiany w na‑
szym kościele. W prezbiterium zamontowano nowe
ławy, kupiono również dwa nowe, zamykane konfe‑
sjonały, a także zamontowane odnowione stacje drogi
krzyżowej. Nasza świątynia z miesiąca na miesiąc staje
się coraz piękniejsza.

– tego ja doświadczyłam. Po wypeł‑
nieniu swej misji w Rzymie Kry‑
styna wróciła do Polski, do swoich
przerwanych obowiązków zawodo‑
wych. Teraz mogła poświęcić więcej
czasu rodzinie, ukochanej córce Kin‑
dze, wnuczce Agnieszce, które z po‑
wodzeniem rozwijały swoje talenty
malarskie.
W czerwcu 2016 roku Krystyna po‑
ważnie zachorowała. Była otoczona
troskliwą opieką męża Stanisława,
rodziny, przyjaciół i posługą dusz‑
pasterską. W dniu 27 grudnia 2016
roku w samo południe odeszła w po‑
koju do Domu Pana.
Jesteśmy dumni, wdzięczni, że z na‑
szej winiarskiej wspólnoty parafialnej
wywodził się szlachetny człowiek,
Krystyna Czelny-Rypińska, zawsze
wierna Kościołowi i Ojczyźnie, z po‑
święceniem dokumentująca w okre‑
sie rzymskim swojego życia, „nie‑
typowy pomnik”, budowany przez
ludzi całego świata, którzy twórczo‑
ścią, dziełami, darami wyrażali mi‑
łość, przywiązanie do ukochanego
św. Jana Pawła II.
Jan Jerzy Miller

łudniami natomiast był czas zimowego szaleństwa
na nartach. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i pełni
nowej energii na kolejny semestr nauki.
•• W drugim tygodniu ferii propozycją dla młodzieży
były spotkania pt. „Kostka na ferie”. Każdego dnia
młodzież miała zapewnione jakieś atrakcje. Były
wspólne wyjścia do Muzeum Walk Niepodległościo‑
wych, na kręgle, do Jump Areny a także gry planszowe
w naszym duszpasterstwie.
•• 25 lutego odbył się Dekanalny Turniej Ministrancki
w piłce nożnej. Reprezentacja ministrantów z naszej pa‑
rafii zajęła pierwsze miejsce.

Luty:
•• W czasie ferii zimowych młodzież gimnazjalna oraz
licealna wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Michałem
wyjechała w góry na „Narty z Jezusem”. Był to czas
wspólnej modlitwy, Eucharystii oraz wypoczynku.
Młodzież zapoznawała się również z dokumentem
papieża Franciszka „Misericordia et misera”. Popo‑
u źródeł

7

Marzec:
•• Na rozpoczęcie Wielkiego Postu, w dniach 1–3 marca
przeżyliśmy w parafii 40-godzinną adorację Najświęt‑
szego Sakramentu w kaplicy św. Michała Archanioła.
•• Podczas tegorocznych kazań pasyjnych słowo głosił ks.
Przemysław Tyblewski.
•• W dniach 12–14 marca studenci naszej parafii wzięli
udział w rekolekcjach akademickich. Rekolekcje po‑
prowadził dominikanin o. Maciej Soszyński.
•• Od połowy marca ruszyła w naszej parafii nowa ini‑
cjatywa „mamy mamy”. W każdą środę młode mamy
spotykają się, by wspólnie spędzić czas, wesprzeć się
i podzielić swoimi przemyśleniami.
•• 25 marca Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych
zorganizowała dzień skupienia. Zaproszenie było
skierowane do wszystkich wolontariuszy działających
na terenie archidiecezji. Podczas spotkania była Droga
Krzyżowa prowadzona przez ks. Ryszarda Mikołajcza‑
ka, adoracja Najświętszego Sakramentu, czas na spo‑
wiedź, wspólna Eucharystia, a także Agapa, podczas
której uczestnicy mogli wymienić się doświadczenia‑
mi i przeżyciami z wolontariatu.

•• 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zo‑
stało podjęte w naszej parafii dzieło Duchowej Ad‑
opcji Dziecka Poczętego. Podczas Mszy św. o godz.
18.30 modlitwę na czas 9 miesięcy podjęło 58 osób.
•• W piątek, 31 marca o godz. 20.00 odbyła się w naszej
świątyni szczególna Droga Krzyżowa z udziałem po‑
znańskiego Chóru Polihymnia Akademii Wychowa‑
nia Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego po batutą
Tomasza Dzięcioła. Na organach grał nasz organista
Rajmund Pietrzak. Zamiast rozważań zostały wyko‑
nane piękne utwory muzyczne, dla których tłem była
prezentacja zdjęć naszej parafialnej drogi krzyżowej.

Kwiecień:
•• W dniach 2–5 kwietnia odbyły się parafialne rekolek‑
cje wielkopostne, które prowadził o. Sławomir Badyna,
benedyktyn.
•• W piątek 7 kwietnia odbyła się parafialna Droga Krzy‑
żowa ulicami naszej parafii.

Zostali ochrzczeni:

Odeszli do Pana:

Marcin Robert Kuźmiński
Sebastian Filip Fiedler
Stanisław Filip Pietrowicz
Alicja Helena Kapała
Pola Victoria Grobelna
Józefina Zmuda
Viktor Antoni Vergin
Tymoteusz Wętły
Jakub Piersiala
Karolina Anna Krupa
Marta Domagalska
Konstancja Maria Świtoniak
Julia Patrycja Cieślik
Helena Maria Szyniszewska
Maurycy Witold Kayser
Franciszek Jan Śmiałkowski
Jan Sawikowski
Aniela Anna Wilczyńska
Martyna Marzena Nowak
Emilia Zuzanna Łuczak
Marianna Sioda

Piotr Chlebowski
Mirona Cecylia Wojtczak-Widłak
Daniela Wojciechowska
Eugeniusz Jarota
Kazimiera Durda
Irmina Kaszub
Teresa Poprawska
Zofia Gancarz
Andrzej Marian Czyżykowski
Zofia Posała
Andrzej Skrzydlewski
Krystyna Chlebowska
Jadwiga Zalewska
Stanisław Breś
Wlademar Jaworski
Genowefa Degórska
Grażyna Jokś
Irena Bączkowska
Alicja Korczyńska
Monika Antczak
Jan Dembiński
Edmund Pietrzak
Zofia Hoffmann
Władysława Adamczyk
Stefan Górczyński
Irena Maria Rymont
Zofia Misiaczyk
Krzysztof Potera

(11.12.2016 – 10.04.2017)

Zawarli związek małżeński:
(11.12.2016 – 10.04.2017)

Antoni Stanisław Mileszko
i Barbara Maria Kassner
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(10.12.2016 – 09.04.2017)

Janina Ziętek
Zygmunt Cylka
Czesław Rutkowski
Agata Czerniak
Paweł Tomczak
Mirosława Andrzejczak
Felicjan Kupka
Krystyna Rypińska
Cezary Staszkiewicz
Janina Mucha
Regina Postaremczak
Tadeusz Jankowiak
Jan Jędrzejczak
Danuta Kozakiewicz
Anna Górczyńska – Smura
Jerzy Tomkowiak
Elżbieta Łukaszewicz
Hanna Toboła
Halina Nabiałek – Dziaduch
Ireneusz Jerzy Flieger
Lidia Stefania Ciorga
Alina Krystyna Stefaniak
Stanisława Kruszka
Radosław Urbaniak
Cyryla Gołaszewska
Stanisław Leśnik
Maria Karolczak
Alojzy Grygier
Stanisław Rajczak
Genowefa Przybyłek

