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Słowo wstępne

DRODZY PARAFIANIE, CZYTELNICY „U ŹRÓDEŁ”

Przed nami kolejne Święta Paschalne, czyli wielkanoc-
ne. Warto jeszcze raz uświadomić sobie, że trwają one 
trzy dni: od wieczora Wielkiego Czwartku do zachodu 
słońca Niedzieli Zmartwychwstania. W te dni Triduum 
Paschalnego nie tylko wspominamy wydarzenia sprzed 
2000 lat, ale w liturgiach tych Świętych Dni „tu i teraz” 
doświadczamy Paschy, czyli przejścia Jezusa ze śmierci 
do życia i w naszym życiu.
Po tych świętych dniach, które są jedną wielką uroczysto-
ścią, następuje okres paschalny, czyli wielkanocny. Trwa 
on 50 dni, aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
Okres wielkanocny pokazuje nam jedno: to, co celebruje-
my w czasie Triduum Paschalnego, dzieje się codziennie. 
W czasie każdej Eucharystii, nie tylko raz w roku. Dzieje 
się codziennie i codziennie możemy tego doświadczyć. 
Pascha Jezusa jest obecna w naszym życiu, gdy uczest-
niczymy w różnych liturgiach. Jezus pod osłoną znaków, 
słów i gestów wyzwala nas z grobu grzechów i daje nowe 
życie wiary, nadziei i miłości.
Wszystkim parafianom, czytelnikom naszego czasopi-
sma, życzę, aby tegoroczne Święta Wielkanocne przeżyć 

świątecznie, to znaczy do wieczora Wielkiego Czwart-
ku skończyć konieczne prace, przygotowania i z od-
nowionym sercem w sakramencie pokuty i pojednania 
rozpocząć Święty czas. Trzy dni paschalne to NIE-
DZIELA trwająca trzy dni. Świętujmy tę WIELKĄ 
NIEDZIELĘ poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bo-
żego, wyciszenie, post świąteczny i przede wszystkim 
przez uczestnictwo w liturgiach.
Niech Jezus cierpiący, ukrzyżowany, pogrzebany i zmar-
twychwstały będzie dla Was wzorem, abyście szli Jego 
śladami. Niech łaski WIELKIEJ NOCY spłyną na Was 
obficie. Niech radość i pokój Zmartwychwstania trwają 
w Waszych sercach. Zapewniam o codziennej pamięci 
w Eucharystii, bowiem zanurzam każdego i każdą z Was 
w kielichu zbawienia na ołtarzu, aby Jezus zaniósł Was 
Ojcu w niebie.

W jedności duchowej i modlitewnej
Ks. proboszcz Krzysztof Skowroński
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Duchowość

To dzięki męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa 
możliwe jest i nasze 
zmartwychwstanie. 
O tej wielkiej tajemnicy 
wiary Kościół 
co roku przypomina 
nam w szczególny 

sposób poprzez liturgię Wielkiego Tygodnia, 
a w szczególności: Wielkiego Czwartku, 
Wielkiego Piątku i Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego wraz z „matką wigilii” – Wigilią 
Paschalną w Wielką Noc.

WIELKI CZWARTEK

Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wie-
czerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, podczas 
której świętujemy ustanowienie dwóch sakramentów 
świętych: Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia koncentru-
je się wokół ołtarza, a tabernakulum jest puste. Chry-
stus daje nam także przykład miłości i pokornej służ-
by, umywając swym uczniom nogi. Na koniec liturgii 
Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do kaplicy 
adoracji – tzw. ciemnicy. Od tego momentu milkną or-
gany i dzwonki oraz dzwony na kościelnych wieżach, aż 
do chwili uroczystego odśpiewania Gloria w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI PIĄTEK

W Wielki Piątek wspominamy mękę, ukrzyżowanie 
i śmierć naszego Pana. W tym dniu, zgodnie ze starożytną 
tradycją, nie sprawuje się Eucharystii. Wnętrze kościoła 
pozbawione jest wszelkich ozdób, ołtarz pozostaje „goły”, 
co symbolizuje odarcie Jezusa z wszelkiej godności, aby nas 
odkupić. Na początku liturgii, kapłan ubrany w ornat kolo-
ru czerwonego, symbolizującego cierpienie i wylaną krew, 
a także królewską godność Chrystusa, upada na twarz 
przed ołtarzem. Sama liturgia Wielkiego Piątku składa się 
z 4 części. Liturgia słowa ukazuje nam cierpiącego Jezusa, 
a kończy ją rozbudowana modlitwa powszechna w intencji 
wszystkich ludzi, gdyż Jezus umarł za każdego. Drugą czę-
ścią jest przejmująca adoracja krzyża, w czasie której z wiarą 
pragniemy przyklęknąć i ucałować stopy Jezusa ukrzyżo-
wanego. Trzecim elementem liturgii Wielkiego Piątku jest 
Komunia Święta. Na koniec kapłan przenosi Najświętszy 
Sakrament do „Grobu Bożego”, abyśmy modląc się przy 
nim, mogli rozważać mękę, ale także oczekiwać na radość 
zmartwychwstania Jezusa.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę adorujemy Chrystusa pogrzeba-
nego – tajemnicę grobu. Także w tym dniu Kościół 
nie sprawuje Eucharystii. Wraz z nastaniem wieczo-
ru rozpoczyna się celebracja Wigilii Paschalnej, która 
jest wprowadzeniem w radość Niedzieli Wielkanoc-
nej. Ważnym znakiem tej liturgii jest ciemność, która 
symbolizuje moc śmierci. Tą ciemność ma rozproszyć 
światło wnoszonego uroczyście do świątyni paschału 
– świecy symbolizującej Chrystusa Zmartwychwstałego, 
obecnego pośród nas. Od tej świecy paschalnej odpa-
lamy nasze świeczki na znak, że chcemy przyjąć, a na-
stępnie innym nieść światło Chrystusa. Po wniesieniu 
paschału kapłan odśpiewa uroczyste Orędzie Wielka-
nocne – Exultet. Obficie zastawiony Stół Słowa Boże-
go przypomina nam w skrócie całą historię zbawienia, 
której punktem kulminacyjnym jest przyjście na świat 
Syna Bożego i Jego ofiara krzyżowa. Po odśpiewaniu 
radosnego Alleluja, słuchamy Ewangelii obwieszczającej 
nam cud Zmartwychwstania. Trzecią część Wigilii Pas-
chalnej stanowi liturgia chrzcielna, w czasie której zosta-
je poświęcona woda, a następnie z zapalonymi świecami 
w dłoniach wszyscy odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. 
Wielką Noc, najważniejszą ze wszystkich nocy, kończy 
procesja rezurekcyjna, w czasie której niesie się figurę 
Chrystusa, ale już Zmartwychwstałego.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Święte Triduum wieńczy Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego. W tym dniu uroczyście śpiewamy Sekwencję 
Wielkanocną Victimae Paschali Laudes: „Niech w święto 
radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień 
swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojed-
nał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy...”.
Jezus przerzucił na nowo most, zniszczony przez grzech 
Adama i Ewy, po którym możemy kroczyć ku Bogu 
i wejść do radości nieba. Święte Triduum Paschalne 
ma nam uzmysłowić, że „tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne” ( J 3,16). Fakt ten sprawia, że pełni ufności sami 
możemy oczekiwać naszego zbawienia, które wysłużył 
dla nas Chrystus. Całe Triduum Paschalne ukierun-
kowuje nas na fakt Odkupienia. Dla chrześcijan życie 
nie kończy się wraz ze śmiercią na ziemi. Jest to tylko 
etap, który zadecyduje o naszym dalszym życiu. „Gdy 
zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest 
tylko częściowe” (1 Kor 13,10).

ks. Adrian Kurczewski

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
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Wspólnota

Caritas znaczy miłość, która obej-
muje wszystkich przez dzieła, akcje 
i placówki rozsiane na terenie naj-
pierw parafii, archidiecezji, całego 
kraju i wreszcie świata. Tworzymy 
jedną wielką rodzinę, bo jak mówi ks. 
dyrektor: „Bóg jest miłością, miłość 
ta porusza się na dwóch nogach. Jed-
ną z nich jest miłość do Boga, a dru-
gą miłość do ludzi. Rób wszystko, 
abyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu 
aż do samego Boga”.

Mam na imię Dorota. Już od naj-
młodszych lat lubiłam pomagać tym, 
którzy tego najbardziej potrzebują: 
ludziom chorym, niepełnospraw-
nym, ubogim i tym, którzy czują się 
samotni. Swoją przygodę z Caritas 
rozpoczęłam po parafialnych reko-
lekcjach wielkopostnych w 2002 r. 
Ojciec rekolekcjonista w swoich 
naukach zwrócił uwagę na miłość 
Boga i drugiego człowieka. I wtedy 
odkryłam, że Bóg powołuje mnie do 
służenia potrzebującym. Później śp. 
ks. Michał Maciołka zaproponował 
mi prowadzenie Parafialnego Zespo-
łu Caritas.
Obecnie jest około 10 wolontariu-
szek. Wśród nas są również osoby, 
które już sił nie mają, ale mają inne 
zadania: modlą się, proszą o łaski nie-
ba dla nas, abyśmy mogły jak najdłu-
żej służyć Panu Bogu i człowiekowi. 
Praca jest różna i trwa przez cały rok. 
Polega na przygotowaniu, myśleniu, 
poszukiwaniu, komu i w czym moż-
na pomóc, jak odnaleźć drogę, jak 
zaplanować pomoc itd.
Dzięki Opatrzności udaje się nam 
wiele rzeczy załatwić, trzeba jednak 
nieraz dużo cierpliwości i wytrwa-
łości, ale jest też dużo wdzięczności 
i miłości. Czujemy, że nie jesteśmy 
same: oprócz pomocy z nieba otrzy-
mujemy pomoc od ludzi, naszych 
parafian i nie tylko. Wspierają nas 
w transporcie, chętnie włączają się 
w różne akcje przez nas prowadzo-
ne. Odczuwamy wielką życzliwość, 
choć i zdarzają się osoby, które za-

rzucają nam, że pomagamy też oso-
bom, które nie chodzą do kościoła. 
Trzeba wówczas spokojnie wytłu-
maczyć, że Caritas to organizacja, 
która dba o każdego bliźniego. Jest 
od tego, by nieść pomoc duchową 
i taką zwyczajną, materialną, w po-
staci jedzenia czy wykupu leków. 
Wśród potrzebujących jest dużo 
osób samotnych, takich, którym nie 
starcza pieniędzy na leki, na opał, 
trzeba je wspomóc, drobną kwotę 
dołożyć do opłaty za prąd. Jedną 
z najpiękniejszych akcji jest „akcja 
serduszek miłości ” w okresie Ad-
wentu. Ludzie sami się dopytują, 
kiedy będą serduszka. W ciągu kil-
ku lat istnienia akcji zdarzyło się, 
że było więcej osób obdarowujących 
niż potrzebujących. Coraz większym 
powodzeniem cieszą się świąteczne 
spotkania osób samotnych: w okre-
sie Bożego Narodzenia (w dzień 
Wigilii) czy w Niedzielę Wielka-
nocną podwieczorek wielkanocny. 
„W domu, przy pustym stole, byłoby 
smutno. Tu jest duch świąt, wolimy 
być tu niż same w domu – podkre-
śliła jedna z uczestniczących w spo-
tkaniu kobiet. – Jestem wzruszona, 
to już czwarte takie spotkanie”. Każ-
dego roku przy pomocy przyjaciół, 

darczyńców i wolontariuszy stara-
my się sprawić, by tego dnia nikt 
nie był sam.
Oto niektóre z dzieł jakie prowadzi-
my, nie sposób wymienić wszystkich, 
nie o to przecież chodzi.
Siły i moc czerpiemy z Euchary-
stii, pogłębiamy naszą wiarę, miłość 
do Boga i do drugiego człowieka. 
Myślę, że tak naprawdę to my więcej 
otrzymujemy od podopiecznych, niż 
oni od nas. Wszak „więcej radości 
jest w dawaniu niż w braniu”.
Doświadczyłam cierpienia i wiem, 
że trzeba umieć je zaakceptować. 
Ono może dotknąć każdego z nas, 
może przyjść dziś, jutro, za pięć czy 
dziesięć lat. Chrystus najlepiej poka-
zuje nam, jak mamy znosić cierpienie. 
Trzeba trwać w Nim i nie poddawać 
się. Towarzyszenie chorym nauczyło 
mnie, że trzeba kochać osoby, które 
cierpią i być jeszcze bliżej nich. Wie-
lu podopiecznych nauczyło mnie, 
że trzeba walczyć do końca i mocno 
wierzyć Panu Bogu, całkowicie od-
dać się w Jego ręce.
Często spotykam się z pytaniem: 
po co to robisz? Odpowiadam, że zo-
stałam powołana do służenia tym, 
którzy mnie potrzebują, których nie 
można zostawić i pominąć. Trzeba 
wyciągnąć rękę do potrzebujące-
go, bezdomnego, chorego i pomóc. 
W każdym z nich odnajdujemy sa-
mego Chrystusa. Każdego dnia ta 

Parafialny zespół Caritas
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Wspólnota

działalność sprawia mi wiele radości. 
Największą nagrodą jest dla mnie 
uśmiech drugiego człowieka, jego 
obecność i proste słowo: „Dobrze, 
że jesteś ”.
„Kimże jest człowiek”? To pytanie 
nabiera wagi, kiedy stawia je ktoś 
zmagający się z życiowymi doświad-
czeniami. Takich ludzi spotyka się 
w Caritas. Tych, którzy stoją pod 
ścianą z powodu ubóstwa, choroby, 
starości, nałogów i innych drama-
tów. Aby wytrwać w trudnościach, 
trzeba uwierzyć we własne człowie-
czeństwo. Odpowiedzią na pytanie 
o człowieczeństwo są członkowie 
Caritas, którzy dyżurują w parafial-
nych zespołach, chodzą z pomocą 
do osób samotnych. Jednych i dru-
gich łączy siła – CARITAS – czyli 
bezinteresowna miłość, czujna, cier-
pliwa, odważna.
Caritas jest zbiorem niezliczonych 
ludzkich historii, o których nikt ni-
gdy się nie dowie... W tych historiach 
kryją się odpowiedzi na najważniejsze 
pytania, jakie zadaje sobie człowiek.
Miłosierdzie, rozumiane jako od-
powiedź na w niczym niezasłużoną 
miłość Boga, kochającego Ojca
do każdego z nas, możemy realizować 
w naszym codziennym życiu, będąc 
bliźnim dla drugiego człowieka.
Nie jest łatwo być miłosiernym, bo 
zawsze wiąże się to z mniejszym lub 
większym krzyżem, często

z rezygnacją z samego siebie, ze swo-
jej wygody, ale dzięki miłosierdziu 
możemy zmienić świat na lepszy 
dla wszystkich, bo na końcu tej dro-
gi czeka zmartwychwstanie. Ciężko 
jest wartościować uczynki miłosier-
dzia, bowiem każdy człowiek został 
stworzony przez Boga jako niepo-
wtarzalna, wyjątkowa osoba
i w związku z tym odczuwa inne po-
trzeby. Najistotniejsze zatem wydaje 
się, by pozostać otwartym
na działanie Ducha Świętego, który 
z pewnością wskaże odpowiednią 
formę posługi w stosunku do spotka-
nego bliźniego. Trzeba też otworzyć 
się na osoby, które często w swoich 
prośbach pozostają wyciszone, za-
wstydzone czy wycofane, aby do-
strzec, w jaki sposób możemy im 
pomóc. Często jest tak, że to co dla 
jednej osoby jest zupełnie bezwar-
tościowe, dla innej oznacza wielkie 
szczęście. Wbrew pozorom w dzi-
siejszym świecie, w pogoni za pienią-
dzem i dobrami materialnymi, dużo 
większego znaczenia nabiera tak 
prosta rzecz jak wysłuchanie tego, 
co drugi człowiek ma do powiedze-
nia, co go boli, a co sprawia radość.
W tym roku mija 20 lat działalności 
w naszej parafii CARITAS. Dlatego 
życzmy sobie, by Ewangelia zawsze 
była kompasem, drogowskazem 
w naszych działaniach, a także, by 
wspólnota o otwartych umysłach 

i sercach stale wzrastała, zarówno 
w liczbie jak i w miłości, aby nigdy 
nie zabrakło zapału
do działania, aby każdy z tworzących 
to nasze dzieło otrzymał łaskę peł-
nego wykorzystania swoich talentów 
i przekazywania ich innym.
Niech naczelną zasadą działania 
zawsze będzie miłość – najpierw 
miłość do Boga, a potem miłość 
do człowieka.
Dziękujemy wszystkim życzliwym 
osobom, które wspierają naszą po-
sługę.
I Ty też możesz pomóc, jeśli:

masz wolny czas •
chcesz podzielić się wypracowa- •
nym dobrem – posiadasz środki 
finansowe, którymi chcesz po-
dzielić się z potrzebującymi
możesz użyczyć samochodu •
chcesz podzielić się pomysłami,  •
które ułatwią naszą pracę
masz używaną odzież w dobrym  •
stanie i chcesz ją podarować innym

Wdzięczni będziemy osobom o do-
brym sercu, wrażliwym na ludzką biedę 
i dysponującym chwilą wolnego czasu, 
które zgłoszą swój akces do pracy spo-
łecznej w naszym zespole na zasadach 
wolontariatu. Dyżur pełnimy w środy 
i piątki w godz. 16:00–18:00 (czer-
wiec, lipiec i sierpień tylko w środy). 
Za wszystko z całego serca BÓG 
ZAPŁAĆ.

Dorota Niedrich 

Podwieczorek wielkanocny
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Słowo wstępneWspólnota

W listopadzie miała miejsce para-
fialna pielgrzymka do Ziemi Świę-
tej. Podążaliśmy śladami Jezusa 
– od Nazaretu do Emaus. Tydzień, 
który spędziliśmy w Izraelu, był 
pięknym czasem, pełnym ducho-
wych przeżyć, w którym oprócz 

Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej

Moim pragnieniem było po raz kolej-
ny stanąć na Ziemi Świętej i stąpać śla-
dami Jezusa. Ułatwiła mi to parafialna 
pielgrzymka do Ziemi Świętej zorga-
nizowana z wielkim zaangażowaniem 
przez naszego proboszcza ks. Krzysz-
tofa Skowrońskiego. Trasa pielgrzym-
ki wiodła od Nazaretu, przez Betlejem, 
Jerozolimę aż do Emaus Nicopolis, 

możliwości odwiedzenia najważ-
niejszych miejsc związanych z ży-
ciem Pana Jezusa, mogliśmy do-
świadczyć ogromnej życzliwości 
i miłości od drugiego człowieka. 
Każdy z uczestników przeżył ten 
czas w inny sposób, każdego do-

tknęło co innego, ale to, co nie-
wątpliwie wszystkich łączyło, to po-
czucie, że tworzymy prawdziwą 
wspólnotę.
Chcąc przedstawić wszystkim czy-
telnikom, jak ta pielgrzymka wyglą-
dała, publikujemy dwa świadectwa.

gdzie Zmartwychwstały Pan towarzy-
szył w drodze dwóm uczniom. Naszą 
grupę pilotowała pani Teresa z ruchu 
Focolari, wspaniała przewodniczka, 
szlachetna osoba, którą zawsze będę 
nosić w moim sercu.
Codzienną Eucharystią, Słowem 
Bożym i komentarzami ubogaca-
li nas nieustannie ks. proboszcz 
Krzysztof i ks. Michał Tomiak. Pa-
nowała wspaniała rodzinna atmos-
fera, jednocząca nasze serca modli-
twą i wzajemną miłością.
Każde zwiedzane miejsce promie-
niowało świętością Jezusa, Jego 
Matki i św. Józefa, wyzwalając w nas 
ogromne przeżycia.
Niezapomnianymi pozostaną rejs 
stateczkiem po Jeziorze Galilejskim 
w promieniach słońca, gdy przy 

wciąganej na maszt biało-czerwonej 
fladze odśpiewaliśmy hymn Polski, 
oraz spontaniczne spotkanie z piel-
grzymami z Chin w Ain Karem, 
gdzie wspólnie odmówiliśmy „Oj-
cze Nasz”, a kapłani razem udzielili 
nam błogosławieństwa Bożego.
Dla uczestniczki Kręgu Biblijnego 
pielgrzymowanie „śladami Jezusa” 
stało się cennym wzbogaceniem wie-
dzy i duchowości biblijnej, określanej 
jako piąta Ewangelia.
Życzę wszystkim parafianom, aby 
spotkała ich taka okazja i pragnienie 
odwiedzenia Ziemi Świętej, przeży-
cia początków chrześcijaństwa śla-
dami Jezusa, Jego apostołów i kolej-
nych pokoleń chrześcijaństwa.

Urszula
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Słowo wstępneWspólnota

Wiele razy słyszałam, że Ziemia 
Święta jest piątą Ewangelią. Dziś już 
rozumiem, co to znaczy. Tam „czyta 
się” Ewangelię wszystkimi zmysła-
mi: wzrokiem (miejsca, układ prze-
strzenny, geografia terenu, roślinność, 
budownictwo), słuchem (mieszające 
się języki lokalne i całego świata, 
bicie dzwonów kościołów i nawoły-
wanie do modlitwy muezinów przez 
megafony minaretów, miałczące 
wszędobylskie koty, gwar tłumów 
pielgrzymów, plusk fal Morza Śród-
ziemnego i Jeziora Galilejskiego, 
śpiew ptaków), węchem (roślinność, 
gleba, przyprawy i olejki na arabskim 
targowisku, płonące świece w ko-
ściołach), smakiem (cytrusy, banany 
i daktyle prosto z drzewa, pita bę-
dąca dodatkiem do każdego dania, 
chałwa i inne lokalne przysmaki, 
słona woda Morza Martwego), do-
tykiem (rośliny, drzewa, skalne groty, 
miejsca święte naszej wiary: Golgota, 
Grób Pański, grota narodzin Jezusa, 
Maryi i Jana Chrzciciela, woda Je-
ziora Galilejskiego, Jordanu, Morza 
Martwego)...

Wymiar duchowy pielgrzymowa-
nia jest na pewno dla każdego inny. 
To, co jest najgłębszym przeżyciem 
i wewnętrznym poruszeniem, za-
chowam dla siebie. Powiem tylko, 
że dla mnie osobiście najważniejszy-
mi miejscami były Wieczernik, Grób 
Pański, Emaus oraz Galilea – każde 
z tych miejsc w inny sposób. Chcę 
się natomiast podzielić jeszcze in-
nym wymiarem naszej pielgrzymki. 
Jest to doświadczenie budowania ko-
munii, jedności, braterstwa między 
nami. „Przykład idzie z góry” – tak 
się mówi i tak rzeczywiście było. 
„Z góry” – czyli od organizatorów 
(pielgrzymka parafialna współorga-
nizowana była z Ruchem Focolari), 
którzy niejako „zarażali” nas swoim 
przykładem życia Ewangelią. Wśród 
naszej 44-osobowej, bardzo zróż-
nicowanej grupy, panowała atmos-
fera życzliwości, wzajemnej troski 
o drugiego, szczególnie słabszego, 
wrażliwości na potrzeby drugiego 
– jednym słowem, staraliśmy się żyć 
miłością wzajemną. W tym miejscu 
nie może zabraknąć z mojej strony 

OGROMNEGO DZIĘKUJĘ dla 
naszej pani przewodnik – Teresy. 
Serce, jakie wkładała, prowadząc nas 
informacyjno-historycznie-ducho-
wo przez ten wyjątkowy tydzień, jest 
nie do opisania.
Był to dla mnie czas jedynych w swo-
im rodzaju rekolekcji. Za to, co naj-
ważniejsze, co wydarzyło się w sercu 
i za to, że mogłam to przeżyć w tym 
czasie i z tymi ludźmi – Bóg niech 
będzie uwielbiony!

Kinga
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Słowo wstępneZ archiwum

Artysta-plastyk, budowniczy gro-
bów pańskich Edmund Jurdziński 
wspominał: „Kiedy zaczynałem 
projektowanie i budowanie gro-
bów, zainteresowanie parafian tym, 
co robię, było ogromne. Ludzie 
w tamtych czasach chcieli zobaczyć 
coś więcej niż tylko tradycyjny grób. 
Chcieli w grobie Chrystusa odna-
leźć znak czasów, w których przy-
szło im żyć.”
Edmund Jurdziński budował gro-
by pańskie w kościele pw. św. Sta-
nisława Kostki na poznańskich 
Winiarach w latach 1949–1979. 
Pierwszy grób pański z 1949 roku 
symbolizował krętą i ciężką drogę 
Kościoła w państwie socjalistycz-
nym. W roku milenijnym – 1966 
– z grobu niczym z polskiej zie-
mi wyrastał tysiącletni dąb, który 
w koronie tworzył krzyż. W 1962 r. 
na rozpoczęcie Soboru Watykań-
skiego II jako motto umieszczono 
słowa papieża Jana XXIII: „Oj-
cze, zachowaj ich, aby byli jedno”, 
a w centrum grobu – wizerunek 
Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
Szczęśliwie, w parafialnych archiwa-
liach zachowała się dokumentacja 
ikonograficzna prac plastycznych 
Edmunda Jurdzińskiego. Na szcze-
gólną uwagę zasługują trójwymia-
rowe projekty wzorowane na sceno-
graficznych modelach scenicznych. 
Archiwum parafialne planuje w oko-
licach odpustu we wrześniu 2019 
roku zorganizować monograficzną 
wystawę prac plastycznych Edmun-
da Jurdzińskiego.
W dziele budowy grobów pań-
skich, żłóbków i innych dekoracji 
Edmunda Jurdzińskiego zastąpiło 
z powodzeniem młodsze pokolenie 
artystów-plastyków: Stefan Boro-
wiak i Aleksandra Rybarczyk–Ko-
łaczyk, która w latach 2013 – 2018 

Groby pańskie w kościele 
pw. św. Stanisława Kostki

Grób Pański z lat 1966–1967 na tle wystawy z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski.
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Słowo wstępneZ archiwum

zaprojektowała nową, interesującą 
aranżację wnętrza naszej winiarskiej 
świątyni.

Jerzy Jan Miller

Archiwum Parafialne dziękuje Pań-
stwu Irenie Turońskiej i Jackowi 
Walczakowi za przekazanie cennych 
materiałów źródłowych. Jednocześnie 
apelujemy o przekazywanie do Archi-
wum wszelkich materiałów o nawie-
dzeniu w różnych okresach Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej w naszej 
parafii lub parafii na terenie Pozna-
nia.

Grób Pański w latach 1962–1965. Przed monstrancją sylwetka Bazyliki 
św. Piotra w Rzymie (motyw nawiązujący do czasu  
Soboru Watykańskiego II).

Ciemnica wielkopostna w latach  
1990–1993 – ostatnia realizacja  

plastyczna Edmunda Jurdzińskiego.

Poniżej podobny apel z archiwalne-
go wydania „U Źródeł”.
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Z życia parafii

Kryzys czytelnictwa w Polsce, gwałtowny spadek aktywno-
ści czytelniczej dosięgnął również w ostatnim okresie naszą 
bibliotekę parafialną. Ksiądz Proboszcz zamierza podjąć 
próbę ożywienia czytelnictwa wśród winiarskich parafian 
poprzez realizację nowego modelu organizacyjnego i pro-
gramowego biblioteki parafialnej. Biblioteka w nowej for-
mule winna stać się parafialną książnicą wyspecjalizowaną 
w klasycznej i współczesnej literaturze religijnej.
Nasza biblioteka powinna stać się otwartym forum dla 
spotkań autorskich, okolicznościowych wystaw, debat 
na tematy związane z życiem Kościoła i Ojczyzny. Bi-
blioteka będzie wyposażona w sprzęt informacyjny, au-
diowizualny, co usprawni jej codzienne funkcjonowanie. 
Ażeby sprostać wszystkim wyzwaniom współczesnego 

Biblioteka parafialna w nowej formule
bibliotekarstwa, w terminie do końca sierpnia 2020 roku 
planuje się dokonanie gruntownej modernizacji pomiesz-
czenia bibliotecznego.
Oczekując na „nową bibliotekę” zachęcamy już dziś do ko-
rzystania ze skromnego księgozbioru, nie odkładając od-
wiedzin w bibliotece parafialnej na czas emerytury.
Są książki, które dodają siły – podczas jednego z ostat-
nich widzeń z żoną rotmistrz Witold Pilecki powiedział: 
„Kup koniecznie książkę Tomasza a Kempis O naślado-
waniu Chrystusa i czytaj dzieciom fragmenty – to Ci da 
siłę”. Istnieje też takie obiegowe powiedzenie: „Kto czyta, 
żyje podwójnie”.

Jerzy Jan Miller

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu odbyły się w naszej 
parafii rekolekcje „W mocy Bożego Ducha”. Wygłosił je 
dla nas ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu. Rekolekcje trwa-
ły od Środy Popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu 
i oparte były na kerygmacie (gr. kerygma, keryssein – głosze-
nie, przepowiadanie), które Ksiądz Rekolekcjonista określił 
jako „jądro Ewangelii”. Pochyliliśmy się więc nad Bożą mi-
łością wobec nas, rozmyślaliśmy też nad naszą grzesznością, 
zainspirowani świadectwami zaproszonych osób. Wszyscy, 
którzy poczuli w sercu wezwanie, mogli zawierzyć swoje 
życie Jezusowi (po raz pierwszy lub po raz kolejny) poprzez 
indywidualną, uroczystą deklarację złożoną z ręką na Pi-
śmie Świętym. Prosiliśmy też o Ducha Świętego dla siebie 
nawzajem w modlitwie wstawienniczej, kładąc ręce na ra-
mionach sąsiadów w ławce. Poczucie wspólnoty niewątpli-
wie budował także gest wzajemnego nałożenia rąk powtó-
rzony w trakcie Komunii Świętej. W czasie rekolekcji była 
odmawiana modlitwa różańcowa oraz codziennie odby-
wała się adoracja Najświętszego Sakramentu (w czwartek 
przy udziale Wspólnoty Miłosierdzia Bożego). Każdego 
dnia przed Mszami Świętymi z naukami rekolekcyjnymi 
była też okazja do pojednania się z Bogiem w sakramencie 
pokuty.
Wejście w okres Wielkiego Postu poprzez udział w re-
kolekcjach pozwolił nam nie tylko przypomnieć sobie 
najważniejsze prawdy dotyczące wiary i zbawienia, ale 
przede wszystkim pomógł odpowiednio nastroić nasze 
serca do przeżywania tego wyjątkowego czasu w roku 
liturgicznym, w którym Pan zaprasza nas do przemiany 
naszego życia i bliższej relacji z Nim.

Agnieszka Kowal

Rekolekcje wielkopostne  
„W mocy Bożego Ducha” 6–10 marca 2019
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Z życia parafii

Styczeń

5 stycznia po Mszy św. o godz. 18.30 w naszym ko- •
ściele wystąpił Poznański Chór Chłopięcy pod dy-
rekcją Jacka Sykulskiego. Był to występ w ramach XI 
Poznańskiego Kolędowania.

6 stycznia po Mszy św. o godz.11.00 odbył się koncert  •
kolęd scholi dziecięcej.

20 stycznia niedzielną homilię głosił ks. Jerzy Ranke,  •
proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegło-
wach.

W dniach 21–25 stycznia odbyły się w naszej parafii  •
Ferie u Kostki. Było wspólne pochylanie się nad Sło-
wem Bożym, wyjście na kręgle, gry planszowe i spor-
towe – słowem radosne spędzanie drugiego tygodnia 
ferii.

W dniach 25–27 stycznia, podczas Światowych Dni  •
Młodzieży w Panamie, nasza parafia łączyła się du-
chowo z Ojcem Świętym i wszystkimi pielgrzymami. 
Wśród wydarzeń w parafii odprawiona została Msza 

św. w łączności z Ojcem Świętym, droga krzyżowa 
w intencji młodzieży świata, a także wspólne spędza-
nie czasu w DM.

27 stycznia po Mszy św. o godz.20.00 odbył się kon- •
cert kolędowy Chóru Kameralnego Hibike działające-
go przy Zakładzie Japonistyki UAM.

Luty

7 lutego ks. abp Stanisław odwiedził Kolegium Aka- •
demickie św. Stanisława Kostki na Winiarach. Blisko 
dwie godziny rozmawiał ze studentami o ich życiu, 
studiach i wspólnocie domu, w którym żyją. Wspól-
nie pomodlił się w domowej kaplicy, gdzie wszystkich 
pobłogosławił. Na koniec Arcybiskup zwiedził całe 
Kolegium Akademickie, posłuchał gry na perku-
sji, opowiedział o swoich wrażeniach na temat tego 
wszystkiego, co zobaczył i nagrał video z pozdrowie-
niami dla całej społeczności Duszpasterstwa Akade-
mickiego Winiary.

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

WYDARZENIA  c.d.

11 lutego obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień  •
Chorego. Z tej okazji o godz. 9.30 odprawiona została 
Msza św. w intencji chorych, podczas której można 
było przystąpić do sakramentu chorych. Po Euchary-
stii odbyło się spotkanie przy kawie.

11 lutego podczas Mszy św. o godz. 18.30 zostały  •
poświęcone Ikony Matki Bożej Orantki, wykonane 
na warsztatach pisania ikon w naszej parafii

17 lutego odbył się balik karnawałowy dla dzieci  •
po Mszy o 9.45.

29 lutego w kościele ks. proboszcz poświęcił obraz św.  •
Urszuli Ledóchowskiej i wygłosił z tej okazji okolicz-
nościowe kazanie.

Marzec

Od Środy Popielcowej rozpoczęła się 40-godzinna  •
ado racja Najświętszego Sakramentu.

W dniach 6-10 marca odbyły się rekolekcje wielko- •
postne, które wygłosił ks. Szymon Stułkowski, rektor 
ASD w Poznaniu. Rekolekcje były dla parafian dosko-
nałym wprowadzeniem w Wielki Post. Ks. Szymon 
pochylił się nad tematyką kerygmatu.

W dniach 22–23 marca odbyły się wyjazdy reko- •
lekcyjne dla młodzieży przygotowującej się do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież wraz  
z ks. Łukaszem oraz animatorami pojechała do Pusz-
czykowa.

20 marca nasza parafia uczestniczyła w inicjatywie  •
Kościołów stacyjnych. Intencją modlitwy na ten dzień 
była prośba o nowe powołania zakonne. Od godz. 17.30 
było wystawienie Najświętszego Sakramentu i modli-
twa koronką do Miłosierdzia Bożego, natomiast po 
Eucharystii odbyła się wspólna Droga Krzyżowa.

25 marca na Mszy św. o godz. 18.30 parafianie podjęli  •
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Kwiecień

12 kwietnia po Mszy św. o godz.18.30 odbyła się Dro- •
ga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

Z życia parafii


