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u źródeł
Życie parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu

Słowo wstępne

DRODZY PARAFIANIE, CZYTELNICY „U ŹRÓDEŁ”
W tym roku obchodzimy
450 rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki. Episkopat
Polski wybrał tego świętego
na przewodnika w naszej
wędrówce duchowej przez
cały rok 2018. Jest on również od 90 lat patronem naszej winiarskiej parafii. Św.
Stanisław Kostka miał przeczucie nadchodzącej śmierci.
Miesiąc przed śmiercią dzielił się tym doświadczeniem
z przyjaciółmi. W dniu 10 sierpnia 1568 roku zachorował. Jak mówią liczne przekazy miał poprosić Matkę
Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżyć już w niebie.

W niedługim czasie od tej modlitwy stan jego zdrowia
się pogorszył. Poprosił więc o spowiedź. Przyjął Komunię Świętą i sakrament chorych.
Wpatrując się w świętego Stanisława Kostkę, życzę wszystkim na te Święta Paschalne i czas wielkanocny łaski dojrzałości duchowej, abyśmy na każdym etapie naszej pielgrzymki do niebieskiego domu karmili się, jak św. Stanisław
Kostka, pokarmem na życie wieczne. Jezus obiecuje: „Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Niech Msza Święta, Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu
będą zawsze przeżywane przez nas jako Pamiątka śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. JEZUS ŻYJE!

Numer „U Źródeł”, który
trzymają Państwo w rękach,
jest pierwszym, w którym
wprowadzamy pewne modyfikacje. Charakter publikowanych treści nie ulega
zmianie, jednak będą one
teraz prezentowane w stałych działach tematycznych.
W Duchowości nasi kapłani
będą kierować do nas krótką
naukę na temat wiary, religijności, liturgii; we Wspólnocie
będziemy przybliżać grupy parafialne, których w naszej
parafii jest ponad 30, a także prezentować świadectwa

wiary naszych parafian; jak zawsze będzie można poznać
mało znane fakty z historii w dziale Z archiwum, a o sprawach bieżących przeczytamy w dziale Z życia parafii.
Ponadto, każdy numer będzie w dużej części koncentrował się wokół jednego tematu. W tym numerze jest
to Eucharystia – podstawa naszego życia chrześcijańskiego, którą w szczególny sposób przeżywamy podczas
okresu wielkanocnego. Mamy nadzieję, że tak zaprezentowane treści przybliżą drogim Parafianom tę ogromną
tajemnicę, a także przyczynią się do budowania naszej
parafialnej wspólnoty. Życzymy przyjemnej lektury.

W jedności
Ks. prob. Krzysztof Skowroński

W imieniu zespołu redakcyjnego
Maciej Waraczewski
redaktor naczelny

SAKRAMENT JEDNOŚCI
Tyle już wiemy o Eucharystii, tyle już doświadczyliśmy
łask dzięki Jezusowi Eucharystycznemu. Co jeszcze powiedzieć o Najświętszym Sakramencie? Warto pogłębić
jeden aspekt, który jest bardzo ważny w naszym życiu
chrześcijańskim.
Co czyni w nas Jezus Eucharystyczny?
Pewien niewierzący filozof powiedział: „człowiek jest tym,
co je”. Chodziło mu o to, że człowiek jest tylko materią.
Nieświadomie jednak powiedział coś bardzo ważnego
o skutku przyjmowania Komunii Świętej. Jezus w Komunii Świętej przemienia nas w siebie. Jest to rzecz niezwykła, ale tak właśnie jest. Pan Jezus w mowie eucha-
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Duchowość
rystycznej powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie
spożywa, będzie żył przeze Mnie” ( J 6, 56–57). „Skutkiem
właściwym Eucharystii – mówi św. Tomasz z Akwinu
– jest przemienienie człowieka w Boga: jego przebóstwienie”. My nie przemieniamy Jezusa w nas, jak to się dzieje
ze zwykłym pokarmem, gdy go przyjmujemy, lecz przez
Eucharystię, to my jesteśmy przemienieni w Niego.
Św. Albert Wielki mówi: „za każdym razem, kiedy dwie
rzeczy jednoczą się – zwycięża silniejsza. To, co silniejsze przemienia w siebie, to co słabsze. I dlatego, ponieważ
pokarm ów posiada siłę większą niż ten, kto go spożywa,
pokarm ten przemienia w siebie – w Jezusa – tego, kto go
spożywa”.
Nie zachodzi tu zjednoczenie fizyczne, lecz zjednoczenie
naszej osoby z uwielbionym ciałem Chrystusa obecnego
w Eucharystii. Jesteśmy z Nim jednego ciała rzeczywiście, ale w innym sensie, mistycznym.
Wobec tej niezwykłej rzeczywistości może warto się modlić po Komunii Świętej słowami: „Już nie ja żyję, ale żyje
we mnie Chrystus. Niech odtąd moje myśli będą Twoimi
myślami, niech moje słowa będą Twoimi słowami, niech
moje oczy patrzą na rzeczywistość i ludzi Twoimi oczami, niech moje serce odczuwa to, co Ty odczuwasz, niech
moje ręce i nogi czynią wiele dobra, tak jak Ty czyniłeś,
niech już nie ja żyję, ale żyj we mnie Ty”.
Eucharystia jednak nie powoduje jedynie przemiany poszczególnych chrześcijan w Chrystusa, lecz jako prawdziwy SAKRAMENT JEDNOŚCI powoduje także
jedność między ludźmi, wspólnotę wśród braci Jezusa
i braci jedni dla drugich, tworzy rodzinę dzieci Bożych.
Przejmują mnie zawsze w tym temacie słowa pieśni, którą śpiewamy podczas Eucharystii:
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
Bardzo znamienna jest również modlitwa kapłana
po przeistoczeniu, w której prosi pokornie, „aby Duch
Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało
i Krew Chrystusa”.
Przed przyjęciem Komunii Świętej słyszymy słowa: Ciało
Chrystusa i odpowiadamy: Amen. To nie tylko wyznanie
wiary, że oto Jezus, ale też wskazanie na skutek Komunii
Świętej. Eucharystia tworzy Kościół – Mistyczne Ciało
Chrystusa, buduje wspólnotę, jednoczy, cementuje nas
w rodzinę chrześcijańską.
Eucharystia to sakrament jedności. Ważne, aby zrozumieć, że nie ma bezpośredniej jedności człowieka z człou źródeł

wiekiem. Dopiero w Chrystusie, przez Komunię Świętą
jesteśmy jedno. NIE ROZRYWAJMY WIĘC CIAŁA
CHRYSTUSA. Można czasem jednym niedobrym słowem rozerwać to, co sakrament złączył, a wtedy grzeszymy przeciw Eucharystii. Kto sieje niezgodę, grzeszy
przeciwko Eucharystii. Uważajmy więc, by łaska płynąca
z Eucharystii znalazła nasza wolę uległą i byśmy nie dopuszczali się niczego, co godzi w jedność z naszymi braćmi i siostrami, a przez to jest przeciwne Najświętszemu
Sakramentowi.
Co robić, aby wykorzystać łaskę jedności płynącą z Eucharystii i nie rozrywać Ciała Chrystusa?
Przede wszystkim starać się o jedność i zgodę przed Eucharystią, w czasie i po Mszy Świętej.
PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ. Jezus w Ewangelii mówi:
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar
swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź
się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim
w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę,
powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni
grosz”. (Mt 5, 23–26).
Warto przed Mszą Świętą przepraszać się wzajemnie,
przebaczać w sercu urazy, starać się pojednać z naszymi
bliźnimi.
W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ. Podczas Mszy Świętej możemy się jednoczyć z tymi, którzy w prezbiterium
spełniają różne funkcje liturgiczne i z każdym obecnym
na liturgii. Szczególnym momentem jednoczenia się
może być słuchanie Słowa Bożego i homilii kaznodziei.
Często wyłączamy się z tego momentu albo zamiast
słuchać do końca zaczynamy osądzać, wewnętrznie krytykować. To nie jest miłość, która jest sercem jedności
z każdym wiernym obecnym na Eucharystii.
PO MSZY ŚWIĘTEJ. Przed wejściem do pewnego kościoła w Indiach znajduje się napis: „Tutaj wchodzisz, aby
kochać Boga”. Wychodząc z kościoła wierni czytają napis:
„Wychodzisz stąd, aby kochać bliźnich”. Msza Święta nie
jest tylko po to, aby mnie było dobrze, ale po to, aby
innym było dobrze, aby innych kochać, służyć im, jednoczyć się w ich radościach i smutkach.
W naszej kaplicy św. Michała Archanioła pod ołtarzem
umieszczono ikonę umycia nóg, aby nam przypominała,
że Eucharystia zobowiązuje przede wszystkim do służby,
umywania nóg. Jezus ten gest uczynił podczas Eucharystii mówiąc: „dałem wam przykład, abyście i wy tak
czynili”.
Eucharystia to SAKRAMENT JEDNOŚCI Z BOGIEM I BLIŹNIMI. Zróbmy wszystko, aby nigdy
o tym nie zapomnieć, ale żyć jednością przed Mszą Świętą, w czasie i po Eucharystii.
Ks. prob. Krzysztof Skowroński
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Wczesna Komunia Święta
– świadectwo wiary
Jestem mężem i ojcem trójki dzieci.
Razem z żoną jesteśmy szczęśliwymi rodzicami córki i dwóch synów.
Wszystkie nasze dzieci – mające obecnie 8, 10 i 12 lat – zostały
ochrzczone w parafii pw. Św. Stanisława Kostki i tutaj też przystąpiły do wczesnej Komunii Świętej.
A było to tak...
Kilka lat temu byliśmy młodymi
rodzicami z trójką małych dzieci,
a nasze życie duchowe znajdowało
się w rozsypce. Jako niedzielni „katolicy”, uczęszczaliśmy do kościoła
„walcząc” z małymi smykami, które
czuły się tam zagubione, znudzone,
niezauważone i niepotrzebne. Przez
wiele miesięcy każde nasze wyjście
na niedzielną Mszę Świętą przeradzało się w horror z naszymi dziećmi w rolach głównych. To był płacz,
kopanie, bunt przy ubieraniu się,
wymówki, granie na zwłokę i różne
inne dziecięce wymysły. Wszystko
to wprowadzało nas, a szczególnie
moją żonę, delikatnie mówiąc w fatalny nastrój na resztę niedzielnego
dnia.
Przez parę lat przeżywaliśmy różne
problemy natury duchowej i materialnej, rodzinnej i małżeńskiej,
o których szerzej może będzie okazja opowiedzieć innym razem. Jednak dzięki życzliwości bliskich nam
osób, opiece Bożej, naszym Aniołom Stróżom i modlitwie otrzymaliśmy rozmaite łaski, które przyprowadziły nasza rodzinę z powrotem
do Kościoła. Znowu poczuliśmy
się rodziną. Zaczęliśmy z żoną regularnie korzystać z sakramentu
pokuty i Eucharystii. Zaznaliśmy
we wspólnocie parafialnej rodzinnego klimatu i mieliśmy wrażenie,
że wróciliśmy z jakiejś dalekiej podróży. W niedługim czasie, nasz
najstarszy syn został ministrantem
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i jego służba przy ołtarzu jeszcze
bardziej przybliżyła nas do Jezusa.
O możliwości przystąpienia dzieci do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii, moja
żona dowiedziała się od znajomej.
Pomysł, żeby posłać nasze szkraby
w takim trybie do Pierwszej Komunii, podsunęła również mnie i przyznam szczerze, że na początku nie
wiedziałem co mam o tym myśleć.
Jednak zdecydowaliśmy się na pójście w tym kierunku, chociaż nasze
młodsze dzieci miały wtedy dopiero
5 i 7 lat. Uznaliśmy, że jeśli św. Jan
Paweł II też zachęcał, aby posyłać
dzieci do wczesnej Komunii Świętej,
to chyba najlepiej wiedział, co dla
człowieka jest najlepsze. Zgłosiliśmy się do księdza proboszcza i ku
naszemu zadowoleniu przyjął całą
trójkę.
Przygotowania do wczesnej Komunii Świętej trwały równolegle dla
naszych dzieci i dla nas, rodziców.
W mojej ocenie, okazały się one
niebywałą okazją do naszego wzrostu w wierze, wzmocnienia naszego
małżeństwa i pogłębienia wiedzy
na tematy wiary czy religii. Do dzisiaj
pamiętamy konkretne i bardzo praktyczne spotkania z naszym księdzem
proboszczem, podczas których przechodziliśmy także formację duchową.
Dowiadywaliśmy się na nich o tym,
jak ważna jest postawa rodziców wobec każdej sprawy na tym świecie,
że jesteśmy chcąc nie chcąc pierwszymi „autorytetami” czy wzorcami
dla naszych dzieci, chociaż należy
sobie zdawać sprawę, że kiedyś jako
dorosłe odejdą od nas i rozpoczną
własne życie. Uświadomiliśmy sobie jak ważna jest komunia z żywym
Chrystusem i że objęcie wszystkiego rozumem nie jest najważniejsze,
a wręcz niemożliwe. Mogliśmy też

usłyszeć więcej na temat modlitwy,
jak bardzo jest ważna w kontakcie
z Panem Bogiem i że zawsze dociera do nieba. Modlitwa nigdy nie
trafia w próżnię, jest bowiem zawsze
wysłuchana, nawet jeśli wydaje nam
się inaczej. W pamięć zapadły mi
też cenne wskazówki na temat form
modlitwy, od uwielbienia począwszy,
przez dziękczynienie i przeproszenie,
a na prośbach skończywszy. Człowiek z reguły na modlitwie koncentruje się na prośbach, a więc na swoich potrzebach, a gdzie uwielbienie,
przeproszenie Pana Boga za słabości
i podziękowanie za łaski? Wszystko,
ale to wszystko, zawdzięczamy Panu
i modląc się warto o tym pamiętać.
Sprawy oczywiste, takie jak ciągłe
nawracanie się chrześcijanina, dążenie do oczyszczenia, oświecenia oraz
zjednoczenia z Chrystusem w Komunii, wybrzmiały dla nas na nowo.
Zdaliśmy sobie sprawę również,
że jesteśmy tylko słabymi grzesznikami, nad którymi Pan Bóg się lituje
i że ofiara Jego Syna nie jest daremna, trzeba umieć za nią dziękować,
ale też z niej czerpać. Przekonaliśmy
się, że Pierwsza Komunia Święta,
mimo trendów współczesnego świata, to przeżycie w wymiarze przede
wszystkim duchowym, a nie rodzinnym, towarzyskim, materialnym czy
jeszcze jakimś innym.
Przy okazji naszych spotkań związanych z wczesną Komunią Świętą, nawiązaliśmy kilka wspaniałych
przyjaźni z rodzicami innych dzieci.
Utrzymujemy je do dzisiaj. Dostaliśmy w tym czasie również propozycję wstąpienia do Wspólnoty Świętej
Rodziny.
Jak nietrudno się domyślić, na uroczystość Komunii naszych dzieci zaprosiliśmy rodzinę, no i się zaczęło...
Zostaliśmy zarzuceni argumentami
u źródeł

Wspólnota
na „nie”, że przecież nikt tak nie robi,
posyłać do jakiejś „wczesnej Komunii” takie małe dzieci, że to jakieś
wymysły, a na pewno jest tam jeszcze „drugie dno” i najpewniej liczymy na „kumulację prezentową” dla
trojga dzieci naraz i tym podobne.
Oczywiście najgłośniej krzyczeli ci,
którzy akurat rzadziej pojawiają się
w kościele, ale mieli za to najwięcej
do powiedzenia. Nasze wyjaśnienia i polemika na niewiele się zdały, skończyło się awanturą i zapadła
niezręczna cisza na kilka miesięcy.
Na szczęście, z czasem okazało się,
że „to może jednak nie tak strasznie
z tą wczesną Komunią”, że to my źle
odebraliśmy te argumenty, że to niecodzienna sytuacja i w końcu nikt
z rodziny już nie widział problemu.
W miarę jak następowały kolejne
miesiące, nie poznawaliśmy naszych
dzieci, które chętnie uczestniczyły w tych przygotowaniach i pod
koniec prawie ośmiomiesięcznego okresu trwania zajęć, nie mogły
się doczekać następnego spotkania.
Czas upływał szybko, ale pracowicie
i z każdym tygodniem byliśmy coraz
bliżej uroczystości. W końcu nastąpił
dzień pierwszej spowiedzi świętej.
Nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak
te małe, często pięcio- i sześcioletnie
dzieci, podchodzą do konfesjonału
i ze spokojem jednają się z Panem
Bogiem.
W końcu nadszedł ten najważniejszy dla dzieci i dla nas rodziców
dzień wczesnej Pierwszej Komunii
Świętej, który pamiętam jako jedno
z najwspanialszych przeżyć, jakich
doznałem w życiu duchowym.
Można być „letnim” chrześcijaninem
i stać bezużytecznie niczym piękny
jacht na środku jeziora w bezwietrzną pogodę, ale to do niczego nie
prowadzi. Dopiero łaska wiary jest
jak wiatr wiejący w jego żagle, dający
siłę i pełną energię do poruszania się.
My, jako małżeństwo, rodzice i jako
rodzina, po wczesnej Pierwszej Komunii naszych dzieci doznaliśmy
tego podmuchu wiatru w żagle.
Może raz wieje mocniej, a raz słabiej,
ale wiemy, że jest i zawsze możemy
na niego liczyć.
u źródeł

Wiara to łaska, to dar, który człowiek otrzymuje, jednak docenia
go dopiero wtedy, kiedy zda sobie
sprawę, że doświadczył tego błogosławieństwa. W przypadku naszej rodziny – głęboko w to wierzę
– z tytułu przystąpienia naszych
dzieci do wczesnej Komunii Świętej i przyjmowania Ciała i Krwi
Pana Jezusa, wypływa wiele dobra
i różnych łask, za które powinniśmy
Panu Bogu dziękować. Dla dalszego

rozwoju duchowego człowieka trzeba być aktywnym, dlatego staramy
się uczestniczyć w różnych rekolekcjach, spotkaniach wspólnoty, korzystać z sakramentów świętych, modlić
się rodzinnie, ale też indywidualnie,
uczestniczyć w życiu parafii, czytać
prasę i literaturę katolicką. Panie
Boże, prowadź!
Chwała Panu.
Marek Rząsa
parafia pw. św. Stanisława Kostki
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W służbie „przed tak wielkim Sakramentem”
Nadzwyczajni szafarze Eucharystii to dojrzali mężczyźni, którzy nie posiadając święceń kapłańskich, pomagają
kapłanom w rozdawaniu Komunii Świętej. Biskupi diecezjalni powołują mężczyzn w wieku 35–65 lat, którzy muszą
odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i szacunkiem wśród duchowieństwa i wiernych. Służą
oni w zgromadzeniu eucharystycznym, a posługę podejmować mogą tylko na terenie swojej diecezji.
W archidiecezji poznańskiej szafarze są ustanawiani
od 1999 roku. Kandydat na szafarza powinien znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się
do Kościoła i Eucharystii oraz musi ukończyć studium
przygotowawcze dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Świętej. Obecnie formacja tych osób odbywa się systematycznie raz na kwartał. Każde spotkanie składa się
z adoracji Najświętszego Sakramentu, wykładu uzupełniającego wiadomości z teologii, liturgii, nauki społecz-

nej Kościoła, opieki paliatywnej itd. oraz czasu osobistych rozmów, wymiany doświadczeń. Szafarze co roku
odnawiają gotowość dalszej posługi podczas uroczystej
Eucharystii, której przewodniczy ks. abp Stanisław Gądecki.
Początkowo wspólnoty parafialne przyjmowały służbę nadzwyczajnych szafarzy z dużą ostrożnością, jednak ocena kilkuletniej ich obecności w naszej parafii
jest bardzo pozytywna. Posługa ta stanowi dużą pomoc
w udzielaniu Komunii Świętej w niedziele i święta. Jest
to też ogromnie ważna posługa dla chorych i starszych
wiernych, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii
w każdą niedzielę.
Funkcja nadzwyczajnego szafarza jest dla pełniących ją
mężczyzn nie tylko okazjonalną posługą, lecz czymś,
co przekłada się na całe ich życie. Podkreślają to sami
szafarze, służący w naszej parafii.

Czym jest dla mnie posługa nadzwyczajnego szafarza
Komunii Świętej?
Po pierwsze – jest to dla mnie towarzyszenie. Bycie
z człowiekiem chorym, odizolowanym – jak z trędowatym
z Ewangelii. Choroba odcina od innych ludzi i by nie koncentrować się w niej na sobie i swoim cierpieniu, potrzeba
nie tylko wiary, ale i obecności drugiej osoby. To jak prośba,
byś poszedł z kimś kilka kroków na drodze do wieczności.
Spotykasz się z człowiekiem tylko na chwilę, ale to przypomina ci, że jest poza murami mieszkania świat tętniący
życiem. I to jest radosne spotkanie. Sam doświadczyłem
tego podczas mojej choroby.
Po drugie – jest to dla mnie radość. Tak. Wiesz, że jesteś
komuś potrzebny, ktoś czeka na twoje odwiedziny. Przynosisz od Kościoła najpiękniejszy Dar, część Jego samego.
Możesz Go w drodze adorować, rozmawiać z Nim, modlić się, dyskutować – jak uczniowie w drodze do Emaus.
Na końcu patrzysz, jak staje się częścią drugiego człowieka – „a On okazywał, jakoby miał iść dalej”.
Po trzecie – jest to odpowiedzialność, służba. Odpowiadam
za to, by wierni mogli przyjmować co niedzielę Euchary-

stię bez względu na stan zdrowia. Zobowiązuję się do tego
przez każdy kolejny rok w którym, na moją prośbę, zostaje
mi przedłużona posługa nadzwyczajnego szafarza.
Po czwarte – jest to wspólnota. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale jeśli będzie taka możliwość, przyjdź choć raz
do kościoła, w którym gromadzą się szafarze nadzwyczajni: gdy usłyszysz śpiew płynący z tysiąca męskich
gardeł, zrozumiesz. Nawet na arcybiskupie (co sam niejednokrotnie podkreślał) robi to wrażenie.
Po piąte i najważniejsze – jest to powołanie. Wiem, że nie
jestem go godny, ale jak wyłożył mi to kiedyś nasz opiekun archidiecezjalny: „Skoro Kościół przez proboszcza
ciebie wybrał, to czego jeszcze potrzebujesz?”
Podczas tych ponad 10 lat posługi chodziłem z Panem
Jezusem do wielu osób. Do jednych tylko na chwilę: złamana noga, problemy z kręgosłupem, a innych
odprowadzałem do końca drogi. Każdy był inny, ale
uśmiech na widok Hostii, nawet przez cierpienie, był
ten sam – radosny.
Tomasz Pajewski

Nazywam się Mariusz Juszczak. Mam 48 lat, jestem mężem Małgosi – która również posługuje w naszej parafii,
tworząc piękny klimat muzyczny na Mszach o 9.45 dla małych dzieci – i ojcem czwórki dzieci: Dominiki, Agnieszki,
Jacka i Wojtka. Pochodzę z pięknej miejscowości Prudnik,
do Poznania przyjechałem w 1995 r. Moja służba przy
ołtarzu trwa już z małymi przerwami 40 lat, a szafarzem
jestem od 2008 roku. Od samego początku mojej posługi uderzyło mnie spotkanie ze spojrzeniem osób, które
przyjmują Komunię Świętą w domu, a przede wszystkim
w szpitalu. Bardzo oczekują one spotkania z Panem Jezusem, rozmów, przytulenia, dobrego słowa. Ich tęskno-

ta widoczna jest w oczach, łzach płynących ze szczęścia,
często to przejmujący widok – chore, rozmodlone osoby,
szczęśliwe ze spotkania z Panem. Oprócz pozytywnych
odczuć przeżywam też swoisty niepokój. Jest on związany
z pewnym obciążeniem i zobowiązaniem moralnym. Muszę być coraz lepszy, doskonalszy. Nie mogę spotkanych
ludzi zrażać swoją postawą. Życie z tą świadomością nie
jest łatwe. Człowiek ciągle upada i powstaje. Chciałbym
jak najlepiej wykonywać swoją posługę. Moja żona i rodzina znoszą to w duchu pokory, co szczerze podziwiam i za
co jestem im wdzięczny. Proszę wszystkich o modlitwę.
Mariusz Juszczak
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Wspólnota

Eucharystyczny Ruch Młodych
Nie każdy wie, że od kilku lat w naszej parafii działa
wspólnota dla dzieci, która skupia się wokół sakramentu
Eucharystii. Warto poznać ją bliżej.
Czym jest Eucharystyczny Ruch Młodych?
Eucharystyczny Ruch Młodych jest międzynarodowym
ruchem katolickim, który swoimi korzeniami sięga roku
1914. Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes stwierdzono potrzebę utworzenia dla
dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Jezuita o.
Bessier’s w roku 1916 zakłada dla dzieci Krucjatę Eucharystyczną, której pierwsze oddziały powstały we Francji. W naszym kraju pierwsze koło tej organizacji powstało w Pniewach 1 stycznia 1925 r. Założyła je matka
Urszula Ledóchowska. Krucjata stale rozwijała się, tak
że w 1939 r. w Polsce osiąga liczbę około 200 tysięcy
członków – niestety II wojna światowa przerwała jej dalszy rozwój, a w powojennych czasach socjalizmu i komunizmu zakazano jej działalności. Od roku 1960 Krucjata
Eucharystyczna w Europie Zachodniej zaczyna pracować w nowym stylu i przybiera nazwę „Eucharystyczny
Ruch Młodych”.
Jaki jest cel ERM-u?
Eucharystyczny Ruch Młodych gromadzi w parafiach
dzieci i młodzież, i wychowuje ich na przyjaciół Chrystusa Króla ukrytego w Eucharystii. Młodzi, wypełniając obowiązki członka ERM-u, podejmują pracę nad
sobą, przekraczają swoje słabości, uczą się ofiarności,
modlitwy oraz odpowiedzialności za Kościół. W życiu
duchowym każdego członka ERM-u ważną rolę odgrywa Modlitwa Codziennego Ofiarowania, która jest
modlitwą woli. Wszystko co przeżywamy i co wykonujemy w ciągu całego dnia zostaje połączone z Jezusem
– z Nim i dla Niego. Dzięki Modlitwie Ofiarowania,
Eucharystii, sakramentowi pojednania oraz rachunkowi sumienia wzrastamy w Duchu, łączymy się z ofiarą
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Jezusa – to wszystko jest realizacją naszej pięknej misji
każdego dnia.
Jak przebiega formacja w ERM?
Formacja naszego Ruchu skoncentrowana jest wokół
Jezusa Eucharystycznego. Dzieci uczą się być wiernymi poddanymi i naśladowcami Chrystusa. Zewnętrzną
oznaką tej przynależności są żółte chusty i krzyżyk. Formacja obejmuje dzieci od I Komunii Świętej do końca
gimnazjum/kl. VIII.
Jakie są zasady Eucharystycznego Ruchu Młodych?
Wyróżnić można cztery podstawowe zasady ERM-u:
Żyj Mszą Świętą! (sercem Ruchu jest Eucharystia)!
Czytaj Ewangelię! Kochaj bliźnich! Bądź trzynastym
apostołem!
Jak częste są spotkania członków ERM?
Budowanie wspólnoty jest ważnym czynnikiem, ponieważ dzieci uczą się prawidłowych relacji, poświęcenia,
ofiarności, poznają wartość osobistych rozmów z Jezusem ukrytym w Hostii, uczą się ofiarności na rzecz innych ludzi. Dwa spotkania w miesiącu mają charakter
formacyjny, jedno spotkanie to adoracja Najświętszego
Sakramentu, jedno spotkanie koncentruje się wokół sakramentu pokuty oraz służby liturgicznej podczas Eucharystii i nabożeństw. Oprócz formacji organizujemy
spotkania i wyjazdy rekreacyjne, a raz w roku wyjeżdżamy na rekolekcje nad morze.
Kiedy i gdzie odbywają się spotkania ERM w naszej
parafii?
Spotkania wspólnoty ERM, odbywają się w poniedziałki
w Szkole Podstawowej nr 27, a w piątki i niedziele w kościele Św. St. Kostki.
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Z archiwum

Zofia Kossak-Szczucka
(1890–1968)

Okolicznościowe wspomnienie o życiu i twórczości wybitnej pisarki Zofii Kossak w 50. rocznicę jej śmierci jest tylko symbolicznym hołdem
oddanym dla wyjątkowego dorobku
literackiego, heroicznego i szlachetnego życiorysu.
Przypomnienie często zapomnianego dorobku Z. Kossak-Szczuckiej
zostało podyktowane także w kontekście patrona naszej parafii św. Stanisława Kostki. Przecież już w 1926
roku napisała barwną powieść pt.
„Z miłości”, gdzie przedstawia osobowość Stanisława Kostki dążącego
uparcie do świętości. Otrzymaliśmy
fascynujący portret bohatera, którego Bóg przywołuje do zaszczytnej
służby.
Zofia Kossak urodziła się w 1890 r.
w utalentowanej rodzinie: jej ojciec
był bratem bliźniaczym malarza
Wojciecha Kossaka, a kuzynkami
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
(poetka) i Magdalena Starzewska
znana jako „Samozwaniec”. Słynna
saga rodu Kossaków zapisana przez
Z. Kossak w trylogii „Dziedzictwo”,
jest wzruszającym świadectwem
przywiązania do wartości, jakimi są
Ojczyzna i Rodzina. Na Wołyniu
pisarka osobiście boleśnie doświadcza okresu walk rewolucyjnych w latach 1917–1918. W słynnej powieści
„Pożoga” (1922), przedstawiając dra-
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mat ludzkich losów, dochodzi do kapitalnego stwierdzenia: „dla mnie
osobiście podstawową cechą rządów
bolszewickich jest ani terror ani jaskrawość, ale jałowość i nuda. Nuda
granicząca z obłędem, coś co można
określić tylko słowem posucha beznadziejna, bezlitosna, zabijająca powoli wszystko, co żyje...”.
Jej pomnikowa powieść „Krzyżowcy” zdobyła rozgłos i uznanie w skali
światowej, atrakcyjnie przedstawiając
chrześcijańską wizję świata, w którym wszelkie zło pochodzi od człowieka, zaś wszelkie dobro od Boga.
Fascynacja starożytnością i średniowieczem, poparta pielgrzymką Z.
Kossak do Ziemi Świętej, zaowocowała książką „Na pielgrzymim szlaku” – naturalnym przewodnikiem
po „piątej ewangelii”, kolebce naszej
cywilizacji.
Ze względu na pokaźny dorobek
pisarski, w okresie międzywojennym Zofia Kossak-Szczucka często
uznawana była przez część opinii za
następczynię Kraszewskiego i Sienkiewicza w dziedzinie powieści historycznej.
W czasie okupacji niemieckiej pisarka była aktywna w ruchu oporu
i konspiracyjnym życiu kulturalnym.
Redaguje pierwsze pismo podziemne „Polska żyje”, z jej inicjatywy zostaje utworzona tajna organizacja
katolicka „Front Odrodzenia Polski”
(1941), kontynuująca dzieło Akcji
Katolickiej. Jako pierwsza głośno
zaprotestowała przeciw obojętności
na gehennę Holokaustu. Tworzy
wyjątkową w skali Europy organizację „Radę Pomocy Żydom” (krypt.
„Żegota”). Jak Dobraczyński pisał
o niej: „mało kto zrobił tak wiele
dla Żydów i jak mało kto otrzymał
za ogromne bohaterstwo tak nikłe
dowody uznania”.
Aresztowana pod nazwiskiem Szatkowska, jest brutalnie przesłuchiwana, trafia do Oświęcimia, gdzie ginie
jej syn Tadeusz. Przed wyrokiem

śmierci ratują ją działania państwa
podziemnego. Po wyjściu z Pawiaka
angażuje się w czasie powstania warszawskiego, ratując wiele starszych,
niedołężnych osób. Przeżywa śmierć
matki – sama owija w prześcieradło
matkę i grzebie w ziemi własnymi
rękami.
Całe życie i twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej przepojone są żarliwą polskością. We fragmencie
książki pt. „Noc błogosławiona
i wielka” znajdziemy barwny opis
Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia – mamy
tu między innymi zapis: „wszystko,
co niebo dotychczas zesłało, proroctwa, dziwy i cuda, objawienie
i wcielenie, było przygotowaniem
momentu, gdy śmierć zostanie pożarta w zwycięstwie a następnie
zmartwychwstanie”.
Dzisiaj, wczytując się w piękne książki Zofii Kossak-Szczuckiej, z radością i nadzieją wierni z poznańskich
Winiar oczekują na największe święta chrześcijaństwa – Wielkanoc.
Zofia Kossak-Szczucka zapytana
15 grudnia 1967 r., na kilka miesięcy przed śmiercią, o swoje życiowe
osiągnięcia, odpowiedziała: „Według mojego osobistego mniemania
osiągnięcia mam następujące: praca
w konspiracji i przeżycie Oświęcimia.
Z tego ostatniego wyszłam w najgorszej formie fizycznej, ale najlepszej duchowej. Pomoc uzyskana dla
kraju, gdy pracowałam w Londynie
jako delegatka PCK. Dziesięcioletnia praca z mężem na angielskiej farmie. Pozostanie sobą mimo ciężkich
warunków. Błogosławieństwo Boże
w postaci wspaniałych, kochających
dzieci i wnuków, wiernej przyjaźni
wielu serc – nie mogę tego wszystkiego uznać za osiągnięcia, bo to nie
moja zasługa. Jako ostatnie osiągnięcie – ufam, że uproszę o dobrą
śmierć”.
Zofia Kossak–Szczucka zmarła
9 kwietnia 1968 roku. Ciało wielkiej
pisarki zostało pochowane na cmentarzu w Górkach Wielkich w Beskidzie Śląskim.
Jerzy Jan Miller
u źródeł

Z życia parafii

Wizytacja Biskupa
W dniach 10–11 lutego w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna,
którą przeprowadził ks. biskup Grzegorz Balcerek. Było to ważne wydarzenie, nie tylko dla naszej parafii, ale
również dla księdza Biskupa. Kilkakrotnie podkreślał on, że patrząc
na ludzi, budynek kościoła, teren parafii, wraca pamięcią do czasów, gdy
pełnił tu posługę proboszcza.
Sobota i niedziela były czasem, gdy
obecność ks. Biskupa była najbardziej
widoczna, jednak w rzeczywistości
wizytacja rozpoczęła się już wcześniej. W poniedziałek 5 lutego ks.
bp Grzegorz odwiedził dwa zakony
– Siostry Pasterki oraz Siostry Maryi Niepokalanej. Przyszedł z wizytą
również do parafialnego przedszkola
Boża Radość, a także przedszkola
prowadzonego przez Siostry Maryi
Niepokalanej. We wtorek odwiedził
trzeci zakon mieszczący się na terenie naszej parafii – Siostry Urszulanki
SJK, a także Oratorium Światełko.
W czwartek ks.Biskup odprawił Mszę
Św. dla chorych szpitala MSWiA.
W homilii skierowanej do chorych
mówił, jak ważne jest w tej sytuacji jednoczenie się z Chrystusem
i oddawanie Jemu tego, co trudne.
Bardzo mocno również wybrzmiały
słowa Biskupa, że Jezus nigdy nie zostawia nas samych w naszej biedzie.
W chwili doświadczania trudności
i załamania, z pewnością są to słowa
pozostawiające nadzieję.
W sobotę ks. Biskup spotkał się
z katechetami, nową Radą Parafialną i Ekonomiczną, a także z przedstawicielami grup duszpasterskich.
Na tym spotkaniu ks. bp Grzegorz
dziękował za obecność i gotowość służenia Kościołowi. Podkreślił, że każdy parafianin powinien
być otwarty na drugiego człowieka
i swoją postawą ewangelizować. To
jest zadanie i wyzwanie dla każdego
chrześcijanina.
Po spotkaniu ks. Biskup odprawił
Mszę Św. w szpitalu wojewódzkim
u źródeł

przy ul. Juraszów, a także udał się
do chorych leżących w szpitalu.
Niedziela 11 lutego była Światowym
Dniem Chorego. Na Mszy o godz.
9.30 został udzielony sakrament
chorych. Ks. Biskup w szczególny
sposób dziękował nadzwyczajnym
szafarzom Komunii Świętej za ich
posługę. Dzięki ich obecności osoby, którym zdrowie nie pozwala
na uczestnictwo we Mszy Świętej,
mają możliwość przyjęcia Jezusa
Eucharystycznego, z którym szafarze udają się do nich w niedzielę.
Jest to piękna posługa na rzecz osób
słabszych i chorych. Biskup w szczególny sposób zaznaczył także obecność w naszej parafii wspólnoty Wolontariuszy Hospicyjnych. Przed laty
była to pierwsza grupa duszpasterska
w naszej diecezji, której ideą była pomoc osobom w stanie terminalnym,
a także ich rodzinom. Czasem wystarczy obecność, rozmowa i czas
poświęcony drugiemu – to tak niewiele, a dla tych rodzin jest to pomoc
nieoceniona.
O godz. 11.00 bp Grzegorz był
na Mszy Świętej dla dzieci. W swo-

im słowie skierowanym do najmłodszych tłumaczył znaczenie i symbolikę swojego herbu, a na koniec
pobłogosławił ich.
Na Mszy o godz. 12.30 ks. Biskup
wygłosił homilię, w której zachęcał
każdego parafianina do apostolstwa
wszędzie tam, gdzie kapłani nie dotrą – wśród osób, które słabną w wierze. Biskup zwrócił też uwagę na to,
jakim bogactwem naszej parafii jest
obecność 8 tabernakulów. Myślę,
że ich ilość była dużym zaskoczeniem dla wielu osób.
Podczas Mszy Świętej ks. Proboszcz
zdał również sprawozdanie z tego,
co zmieniło się w parafii od ostatniej
wizytacji, którą przeprowadził ks. arcybiskup Stanisław Gądecki.
Na koniec przedstawiciele Rady
Duszpasterskiej i Ekonomicznej
podziękowali ks. Biskupowi za wygłoszone słowo, modlitwę i za czas
wizytacji, jednocześnie zapewniając
o naszej modlitwie.
Podczas homilii i spotkań z Biskupem otrzymaliśmy wiele wartościowych słów. Jednym z owoców
wizytacji byłoby, gdybyśmy te słowa
potrafili realizować w naszym życiu
i w ten sposób dawać przykład naszej
przynależności do Chrystusa.
Agata Dziwirek
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ESM 2017/2018
Dnia 27.12. 2017 roku grupa 25 osób
z naszej parafii spotkała się na Eucharystii w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia na os. Sobieskiego. Po
wspólnie przeżytej Mszy Świętej
i spakowaniu bagaży do autokarów,
ruszyliśmy na kolejne Europejskie
Spotkanie Młodych. Spotkania organizowane są przez wspólnotę braci z małej wioski we Francji, Taizé.
Głównym ich celem jest modlitwa
o jedność chrześcijan rozproszonych
po całym świecie. Co roku zimowe
spotkania organizowane są w innym
mieście Europy. Ostatnie miało miejsce w Bazylei, niewielkim mieście
położonym na styku trzech państw:
Szwajcarii, Niemiec i Francji.
Kiedy dotarliśmy do punktu przyjęcia Polaków, napotkaliśmy na małe
komplikacje. Większość z nas liczyła na miejsce w grupie pracy.
Część z nas chciała zaangażować się
w oprawę muzyczną modlitw. Niestety okazało się, że wszystkie miejsca są już zajęte. Nieco tym faktem
zasmuceni udaliśmy się do parafii,
w których mieliśmy zostać rozlokowani do rodzin. Grupa 10 osób trafiła do parafii luterańskiej. Po bardzo

10

serdecznym powitaniu przez gospodarzy ciepłą herbatą i pysznymi
wypiekami, zostaliśmy przydzieleni
do rodzin. Każdy pielgrzym udający
się na ESM liczy tylko na kawałek
podłogi, żeby mógł rozłożyć karimatę. Dlatego grupa 4 dziewczyn
była bardzo mile zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że ich gospodyni odstępuje im swoje służbowe
mieszkanie.
ESM w Bazylei rozpoczęło się
28 grudnia wieczorną modlitwą.
Każdy następny dzień zbudowany
był według stałego porządku. Rano,
w parafiach, do których zostaliśmy
przydzieleni, odbywały się modlitwy
z kanonami z Taizé. Po nich spotykaliśmy się w grupach międzynarodowych i rozmawialiśmy o propozycjach
brata Aloisa na rok 2018. Czasami
pojawiały się inne tematy dotyczące
naszej religii. Spotkania w grupach
dzielenia pozwalają dowiedzieć się
w jakim stopniu religia jest praktykowana w innych państwach. Na przykład we Francji 1–2 osoby wierzące
w klasie to bardzo dużo...
Po spotkaniach w grupkach, mieliśmy trochę czasu wolnego na zwie-

dzanie miasta. Koło godziny 13
w rożnych kościołach odbywały się
modlitwy południowe, w czasie których jeden z braci wygłaszał krótkie
rozważanie. Później miały miejsce
różne warsztaty i spotkania z ciekawymi osobami. Podczas wieczornej
modlitwy brat Alois wygłaszał swoje
rozważania. To, co mnie – i myślę,
że wiele innych osób – najbardziej
dotyka podczas modlitw, to moment
ciszy. Nie jest on długi, trwa jakieś 10
minut. Jednak takich chwil w życiu
codziennym nam wszystkim bardzo
brakuje. Każdy z nas ma mnóstwo
obowiązków, tyle spraw do załatwienia... A te 10 minut kompletnej ciszy
sprawia, że zapominamy o nich, skupiamy się na modlitwie, dostrzegamy
obecność Jezusa.
Nieco inaczej wygląda dzień 31 grudnia. Tego dnia nie ma warsztatów,
zamiast nich są spotkania w grupach
narodowych. Podczas tegorocznego
spotkania Polaków byliśmy świadkami zaręczyn Kacpra i Oli, mieliśmy
możliwość zadania pytań biskupowi
Solarczykowi, a na koniec uczestniczyliśmy w Mszy Świętej. Podczas
ostatniej modlitwy wieczornej brat
Alois ogłasza, gdzie odbędzie się
następne ESM. Wszyscy zawsze
czekają na ten moment w napięciu.
Dużym zaskoczeniem była dla nas
informacja, że kolejne ESM odbędzie się w Madrycie, ponieważ dwa
lata temu spotkanie miało miejsce
w Walencji.
W noc sylwestrową o godzinie 23:00
rozpoczęło się modlitewne czuwanie w intencji jedności chrześcijan.
Chwilę przed północą wyszliśmy
z kościoła, by wspólnie powitać Nowy
Rok. Później przeszliśmy do sali,
gdzie odbyło się święto narodów.
Każda narodowość miała za zadanie
pokazać coś charakterystycznego dla
swojego kraju. Najczęściej są to tańce, ponieważ wszyscy mogą się zaangażować w naukę czegoś nowego
i świetnie się bawić.
Ostatniego dnia najważniejszym
punktem jest obiad noworoczny
z goszczącymi nas rodzinami. Wspólne gotowanie, jedzenie i sprzątanie
po obiedzie sprawia dużo radości
u źródeł

Z życia parafii
i pozostawia cudowne wspomnienia.
Po posiłku musieliśmy pożegnać się
z naszymi gospodarzami i udać się
na miejsce zbiórki. Tutaj niestety
wystąpiły małe problemy. Autobusy,
którymi mieliśmy dojechać na parking autokarów, okazały się przepełnione i nie było w nich dla nas miejsca. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy

zdążymy. Z pomocą przyszła nam
jakaś starsza pani, która poprosiła
kierowcę jednego z autobusów jadących w przeciwnym kierunku, żeby
zawiózł nas prosto do celu. I dzięki
temu udało nam się dotrzeć na czas
na miejsce zbiórki.
Nieco zmęczeni, ale za to bardzo
szczęśliwi i zadowoleni z wyjaz-

du, udaliśmy się w drogę powrotną
do Polski. Część z nas już zauważyła
owoce tego wyjazdu, reszta niedługo na pewno też je odkryje, a osoby,
które poznaliśmy podczas tego wyjazdu, na długo pozostaną w naszej
pamięci.
Michalina Downar

Ferie w Gliczarowie
Ferie szkolne to doskonała okazja, aby
wypocząć, oderwać się od codziennej
rutyny i spędzić czas w ciekawy sposób. Jednak przede wszystkim jest
to dobry moment, by zastanowić się
nad swoim życiem, pogłębić relację
z Bogiem, poświęcić Mu więcej swoich myśli, niż wtedy, gdy jesteśmy
pod presją codziennych spraw i obowiązków. Taką okazję miało 31 osób
(z naszej parafii i nie tylko), które
wraz z ks. Michałem Tomiakiem
pojechało na młodzieżowe rekolekcje zimowe, organizowane corocznie
przez ojców sercanów w Gliczarowie
Górnym, w samym centrum ośnieżonych Tatr.
Rekolekcje odbywały się w dniach
10–17-go lutego. Każdy dzień podzielony był na dwie części – stricte rekolekcyjną, modlitewną, oraz
sportową – czyli jazdę na nartach czy
snowboardzie. Taki podział pozwalał
zarówno na codzienną Eucharystię,
modlitwę i refleksję, jak i na wykorzystanie w pełni możliwości, jakie
dawały tamtejsze stoki. Każdy dzień
rozpoczynał się wspólnym odmówieniem jutrzni, a kończył Apelem
Jasnogórskim i dziesiątką różańca. W tym roku bowiem rekolekcje
podjęły głównie tematykę maryjną,
zgodnie z sercańskim pozdrowieniem Vivat cor Jesu! Per cor Mariae!
(łac. Niech żyje serce Jezusa! Przez
serce Maryi!). Dni nie były jednak
monotonne, upłynęły bardzo szybko
(zdaniem niektórych, zbyt szybko),
ponieważ codziennie działo się coś
innego, były podejmowane nowe
u źródeł

treści, nowe działania – np. praca
w grupach dyskusyjnych czy Droga
Krzyżowa. Dla wielu uczestników
szczególnym przeżyciem był czas
spowiedzi, zaplanowany na Środę
Popielcową, który pozwolił im dobrze rozpocząć tegoroczny Wielki
Post. Nasza młodzież chętnie angażowała się także w oprawę muzyczną
Mszy Św. odprawianych w miejscowym pięknym, drewnianym kościele.
Oprócz tego, wyjazd był doskonałą
okazją do pogłębienia istniejących
już przyjaźni i zawarcia nowych znajomości z osobami z różnych miejsc
Polski, uczył współpracy, punktualności i obowiązkowości. Nie można też nie wspomnieć o przepięknych widokach (Gliczarów Górny

jest jedną z najwyżej położonych
miejscowości w kraju!) i padającym
praktycznie codziennie śniegu, który
sprawiał, że warunki do jazdy były
fantastyczne.
Jako jedna z uczestniczek tegorocznych (jak i zeszłorocznych) rekolekcji zimowych, mogę z całą pewnością
polecić je wszystkim młodym (rekolekcje przewidziane są dla młodzieży w wieku 13–19 lat), chcącym
rozwijać swoją wiarę i skorzystać
z zimowych atrakcji. Liczba osób,
jakie w tym roku zdecydowały się
na wyjazd świadczy, że na pewno tak
spędzony tydzień nie będzie czasem
straconym.
Agnieszka Pelc
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WYDARZENIA
STYCZEŃ
•• 7 stycznia w DA odbyło się parafialne kolędowanie.
Wspólne śpiewanie kolęd było połączone z przedstawieniem w wykonaniu dzieci.
•• Odbył się Kurs na ceremoniarza, który prowadził ks.
Adam Piekenhagen – diecezjalny duszpasterz służby
liturgicznej. W spotkaniach wzięło udział 12 ministrantów.

•• Na początku Wielkiego Postu mieliśmy możliwość
uczestnictwa w 40-godzinnej adoracji.
•• 15 lutego odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Poznania – od Fary Poznańskiej do placu Adama Mickiewicza. Drodze Krzyżowej przewodniczył arcybiskup
Stanisław Gądecki. Nasi parafianie aktywnie uczestniczyli w tym nabożeństwie, niosąc krzyż do ostatniej
stacji.
•• W pierwszym tygodniu ferii zimowych młodzież z naszej parafii wzięła udział w rekolekcjach organizowanych przez ojców sercanów w Gliczarowie Górnym.

•• 13 stycznia po Mszy o godz. 15 odbył się koncert kolęd w wykonaniu chórzystów LO nr VIII oraz Wyższej Szkoły Bankowej.
•• 23 stycznia ruszył drugi cykl warsztatów pisania ikon.

LUTY
•• 3 lutego w sali DA Teatr Droga wystawił przedstawienie „Słowo i słówko”. Spektakl jest oparty na świadectwie dziennikarza André Frossarda.
•• 4 lutego na Mszy o godz. 9.30 nowi członkowie Rady
Parafialnej i Ekonomicznej złożyli przysięgę sumiennego wypełniania służby parafii na obecną 4-letnią
kadencję.

•• W drugim tygodniu ferii zimowych uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum mieli okazję wspólnego
spędzenia czasu w ramach spotkań „Kostka na ferie”. W ramach spotkań młodzież oglądała film,
była na kręglach i integrowała się przy grach plan
szowych.
•• 28 lutego nasza parafia była wyznaczona jako kościół
stacyjny miasta Poznania. Przewodnią intencją na ten
dzień była modlitwa o nowe powołania zakonne.

MARZEC
•• W dniach 18–21 marca odbyły się parafialne rekolekcje wielkopostne, które wygłosił O. Wiesław Nazaruk
OMI.
•• W dniach 10–11 lutego odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzał biskup Grzegorz Balcerek.

•• 23 marca odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej
parafii.

Wydaje zespół redakcyjny przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu: ks. Radosław Rakowski (opieka duszpasterska), Maciej Waraczewski (red. naczelny), Agata Dziwirek, Agnieszka Kowal, Jerzy Jan Miller, Lechosław
Szymański, Kinga Waliszewska, Joanna Wawrzyniak, Ewa Waliszewska (korekta), Piotr Kowalski (zdjęcia).

