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Słowo wstępne

Nie chcemy 
wspólnoty kanapowej

Jedną z najprężniej działających i z pewnością najliczniejszych grup w naszej 
parafii jest Duszpasterstwo Akademickie. Nie sposób w jednym numerze 
opisać wszystkich jego działań, najróżniejszych spotkań i wydarzeń, które 
jego członkowie organizowali lub w których brali udział, ale niech to wydanie 
„U Źródeł” stanowi choć próbę przybliżenia Parafianom tej bogatej wspól-
noty, a także zachętę do włączenia się w działania Duszpasterstwa Akade-
mickiego Winiary.

W imieniu redakcji
Maciej Waraczewski
redaktor naczelny

Wspólnota jest sprawą fundamentalną. Wszystkich – mło-
dych i starszych – dotyka samotność. Wspólnota jest miej-
scem, gdzie możemy zaspokoić naszą potrzebę kochania 
drugiego człowieka i bycia przez niego kochanym. Tyl-
ko i wyłącznie prawdziwe i głębokie przeżycie wspólno-
ty może wypełnić tę pustkę, którą odczuwamy wracając 
do mieszkania po dniu pracy czy zajęć na uczelni.
W Duszpasterstwie Akademickim na Winiarach młodzi 
ludzie mają wiele możliwości bycia we wspólnocie. Oaza 
ma swoje spotkania w środy, we wtorki odbywają się próby 
zespołu muzycznego, który śpiewa na niedzielnej Mszy 
Świętej o 20:00. W poniedziałki spotyka się „Dwunast-
ka” i „Ósemka”, w czwartki – wspólnota postakademicka 
„Głodni Życia”, w piątek są katechezy przedmałżeńskie 
albo planszówki. Każdy znajdzie więc coś dla siebie i nie 
trzeba się obawiać, że są to jakieś zamknięte grupy. Moż-
na się odnaleźć w każdej z nich, w każdej można czytać 
Słowo Boże i wzrastać we wspólnocie.
Uważam, że podstawą jest także wybór stałej godziny nie-
dzielnej Mszy Świętej. Dlaczego? Ponieważ ten Kościół, 
wspólnotę, tworzą konkretne osoby – ktoś kiedyś musiał 
go wybudować, ktoś go sprząta, ktoś układa kwiaty, ktoś 
otwiera drzwi, ktoś przygotowuje oprawę muzyczną, ktoś 
włącza światła, ktoś przygotowuje wino, wodę i hostię... 
To wszystko funkcje, które muszą być wykonane, by Eu-
charystia mogła zaistnieć, a im bardziej się nimi dzieli-
my i w nie włączamy, tym aktywniej tworzymy Kościół 
i uczymy się tworzyć wspólnotę. Jeśli tylko przychodzę 
na Eucharystię, gdy wszystko jest już gotowe, odbieram 
„usługę” i wracam do domu – nie należę do wspólnoty. 
Będąc we wspólnocie mam nie tylko brać, muszę też coś 
robić, coś z siebie dać.
Często jest tak, że kiedy dzieci są małe i chodzą na Mszę 
Świętą dziecięcą, to każemy im nosić dary, głośno śpiewać, 

podchodzić na kazaniu do ołtarza i dialogować z księdzem, 
a kiedy już trochę podrosną – mają siedzieć cicho w ławce 
i już w nic się nie angażować. Tak wychowujemy i tak two-
rzymy Kościół. Zupełnie niepotrzebnie, bo właśnie po to 
wychowujemy dzieci, żeby już jako studenci robili to samo, 
a potem by poszli do swoich parafii i żeby brali w nich 
odpowiedzialność za wspólnotę. Wierzę w to, że w przy-
szłości nie będzie już różnicy między duszpasterstwem 
młodych a duszpasterstwem starszych – że starsi tak samo 
mogą być ministrantami, tak samo mogą czytać, śpiewać... 
Kościół to nie jest zabawa dla dzieci.
Przychodzimy do wspólnoty, aby wzrastać i ubogacać 
się duchowo. To nic trudnego ani strasznego – po pro-
stu być na spotkaniu czy na Eucharystii. Nie wymaga się 
od nas od razu, żebyśmy wszystko musieli robić. Na po-
czątku przede wszystkim bądźmy i uczmy się, ale w koń-
cu przyjdzie taki naturalny moment, w którym trzeba 
przestać żyć tylko dla siebie, ale zacząć żyć również dla 
drugich. Często myślimy, że właśnie dzięki temu, że ktoś 
coś za nas zrobi, obsłuży nas, będziemy szczęśliwsi. Nie 
będziemy szczęśliwsi! Człowiek jest szczęśliwy właśnie 
wtedy, gdy jest coś w stanie zrobić. Jest szczęśliwy, gdy 
widzi, że jego życie nie jest beznadziejne, tylko uważa je 
za spełnione. Dlaczego? Bo służy innym, a nie jest wpa-
trzony tylko w siebie. Człowiek zawsze się boi, że jest 
niegotowy, aby przeczytać czytanie, niegotowy, aby śpie-
wać psalm, niegotowy, żeby umyć kubki po spotkaniu 
w salce, niegotowy, żeby zrobić cokolwiek, bo przecież 
w końcu to inni to wszystko za niego zrobią. Ale niestety 
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Duchowość

Kościół skończy się, jeśli wszyscy nie będziemy się bra-
li do roboty. Będzie wprawdzie nadal istniał w naszych 
sercach, ale to będzie tylko świadomość obecności Boga, 
a zabraknie doświadczenia wspólnoty. Oczywiście, każde 
zaangażowanie łączy się z cierpieniem – Jezus też żył 
dla drugich i umarł na krzyżu. Prawdziwa miłość łączy 
się z cierpieniem, ale jednocześnie dzięki niemu osiągana 
jest pełnia życia.
Każdemu studentowi, młodemu człowiekowi chcę po-
wiedzieć – nie interesuje nas duszpasterstwo kanapowo-
kawkowe, beznadziejne. Interesują nas tylko ambitni lu-
dzie, którzy chcą dać coś z siebie.

ks. Radek Rakowski
duszpasterz akademicki

DA kiedyś...
W latach 1989–1993 uczestniczyłam w życiu Duszpa-
sterstwa Akademickiego na Winiarach, we wspólnocie 
studentów „Przemienienie”. Jego opiekunem był ks. 
Marcin Węcławski, którego nazywaliśmy Ojcem. Na 
drugim roku studiów zamieszkałam z siostrą w akade-
miku przy ul. Piątkowskiej (wtedy Obornickiej). Ona już 
uczestniczyła w spotkaniach wspólnoty. Ja pierwszy rok 
spędziłam w DA przy kościele św. Rocha. Zmiana za-
mieszkania spowodowała moje przeniesienie się do DA 
Winiary. Najpierw były to środowe spotkania modlitew-
ne Odnowy w Duchu Świętym. Działy się tam wielkie 
rzeczy! Po raz pierwszy w życiu doświadczyłam bliskości 
Pana Boga. Później zapragnęłam być bliżej ludzi, więc 
„weszłam” w jedną z istniejących „grupek”. Razem mieli-
śmy dyżur śniadaniowy, sprzątaniowy i czasami dodatko-
we spotkania modlitewno-towarzyskie. Ale po kolei.
Na czele wspólnoty stali ks. Marcin i lider – student, któ-
ry był wybierany co roku. Cała wspólnota była podzie-
lona na małe grupki. Na jej czele był „szef ”, tzn. osoba, 
która była już od pewnego czasu we wspólnocie. Miała 
ona za zadanie opiekę nad pozostałymi osobami z „grup-
ki”. Było to bardzo piękne dla osób nowych. Wiadomo 
było, do kogo się zwrócić o pomoc, a osoby w grupce za-
wsze zauważały „nowego”, który pojawiał się w DA (tego 
uczył nas Ojciec). W DA działała schola.
Codziennie o godzinie 7:00 w kaplicy św. Michała Archa-
nioła mieliśmy akademicką Mszę Świętą. Prowadzenie 
śpiewów, psalmu należało do osób należących do scholi 
akademickiej. Trzeba było przygotować slajdy, które wy-
świetlaliśmy, aby każdy mógł włączyć się w śpiew. Oj-
ciec bardzo nie lubił, gdy Msza Święta nie była dobrze 
przygotowana. Był osobą, która uczyła nas odpowiedzial-
ności i punktualności. Po Mszy św. schodziliśmy do sali 
DA na śniadanie, które wcześniej przygotowywała jedna 
z małych „grupek”. Do obowiązków „grupek” należało 

jeszcze sprzątanie sali DA w soboty. Trzeba było umyć 
podłogi, zapastować je, zadbać o czystość w kuchni oraz 
wziąć do prania ściereczki kuchenne. Po pierwszym roku 
zorientowałam się, że w czasie wakacji osoby chętne ro-
biły zaprawy, które gościły na śniadaniach studenckich. 
Ojciec Marcin często „organizował” zbiórkę owoców 
u zaprzyjaźnionej rodziny, a potem pracowaliśmy w DA 
– obieranie, smażenie, zaprawianie. Bardzo miło wspo-
minam ten czas.
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W moich wspomnieniach pozostały 
ranne Msze Święte, wspólne wyjazdy 
na rekolekcje do Pniew – szczególnie 
te dla narzeczonych, które prowadzi-
li m. in. Jacek Pulikowski i Wanda 
Półtawska, do Konarzewa, wakacyjne 
rekolekcje ignacjańskie oraz dni sku-
pienia w ciągu roku akademickiego 
(sobota, cały dzień na Winiarach). 
Te winiarskie dni skupienia, to była 
najlepsza lekcja nauki trwania w ciszy 
z Chrystusem i poznawania Pisma 
Świętego. Nie pamiętam dokładnego 
planu...była konferencja, Eucharystia, 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
wspólny posiłek (przygotowywaliśmy 
go sami) i czas na rozmowy (choć tego 
było mało). Pamiętam też rajdy orga-
nizowane przez wszystkie duszpaster-
stwa akademickie Poznania. Różnymi 
drogami docieraliśmy do wyznaczo-
nego miejsca, aby tam wspólnie się 
bawić, modlić. Tak wielbiliśmy Boga 
w pięknie przyrody.

Duszpasterstwo Akademickie Winia-
ry jest jednym z prężniej działających 
poznańskich duszpasterstw. Najważ-
niejszym wydarzeniem na Winiarach 
jest niedzielna Msza Święta o go-
dzinie 20:00. Eucharystia ta stanowi 
centrum budowania wspólnoty. Co 
tydzień w kościele na wspólnej mo-

...DA dziś

Kiedy opuściłam duszpasterstwo, 
to po kilku latach zobaczyłam, ile na-
uczył mnie Ojciec Marcin – cichy, po-
korny kapłan, który nigdy nie podnosił 
głosu. Gdy bawiliśmy się w karnawale 
czy w sylwestra, był z nami, ale na ubo-
czu. W czasie tych zabaw odgrywaliśmy 
scenki z Kabaretu Starszych Panów lub 
inne. Zawsze był program artystyczny. 
Nie wiem kto tym kierował, ale pomy-
sły i chęci rodziły się same. Wtedy Oj-
ciec zajmował miejsce w pierwszym 
rzędzie. Śmiał się z nami, ZAWSZE!! 
Kiedy w sylwestra dochodziła godzina 
ok. 23:30, Ojciec „pojawiał się” w sali 
DA. To był dla nas znak – zabawę 
przerywamy, czas na przygotowanie 
do Eucharystii. Schola i ministranci 
udawali się do kościoła, reszta docie-
rała przynajmniej 5 minut przed roz-
poczęciem Mszy św. (tego nauczył nas 
ks. Marcin). Po modlitwie wracaliśmy 
do wspólnej zabawy. Podczas spotkań 
modlitewnych Ojciec był z nami, ale 

nie zawsze je prowadził. Wychowy-
wał nas na liderów w Kościele. Mówił 
nam, że jak wrócimy do swoich parafii, 
to powinniśmy włączać się w pomoc 
i współpracę z miejscowym probosz-
czem.
Ponieważ mieszkam z rodziną w Po-
znaniu, to przez długie lata odwie-
dzaliśmy naszego Duszpasterza 
11 listopada, tj. w dniu jego imie-
nin. Do dnia dzisiejszego, choć mi-
nęło już 26 lat od opuszczenia DA 
na Winiarach, mamy kontakt z Oj-
cem. Zawsze czujemy jego modlitwę. 
Ks. Marcin interesuje się tym, co sły-
chać w naszej rodzinie.
Czas spędzony w duszpasterstwie 
nauczył mnie tęsknoty w szukaniu 
bliskości Boga i stawiania Chrystusa 
na pierwszym miejscu, aby wszystko 
było na właściwym miejscu.

Chwała Panu!
Urszula Krawczyk

dlitwie spotykają się bracia i siostry, 
a nie obcy dla siebie ludzie. Za każ-
dym razem przed rozpoczęciem Eu-
charystii wyciągamy do siebie dłonie, 
poznajemy nowe osoby, obdarzamy 
szczerym uśmiechem naszych współ-
braci. Razem tworzymy wspólnotę, 
modląc się za siebie nawzajem. Nikt 

nie jest anonimowy i ważne jest dla 
nas to, by co niedzielę spotykać się 
właśnie na tej konkretnej Mszy, aby 
przeżywać ją razem ze wspólnotą. Eu-
charystia o godzinie 20:00 gromadzi 
zazwyczaj około 600 osób.
Za wszystkie dzieła i charytatyw-
ne akcje naszego duszpasterstwa 
odpowiada Fundacja „Dwunastka”. 
Dzięki Fundacji duszpasterstwo 
posiada osobowość prawną co spra-
wia, że z łatwością możemy tworzyć 
wiele wspaniałych projektów. Za-
angażowanie jej członków a także 
pięcioosobowego zarządu umożliwia 
pozyskiwanie dofinansowań. Z dzia-
łalności „Dwunastki” mogą korzy-
stać wszyscy członkowie wspólnot 
i mieszkańcy kolegiów, którzy są 
jednocześnie jej członkami.
Centralnym miejscem działalno-
ści Duszpasterstwa Akademickiego 
jest sala duszpasterstwa mieszcząca 
się w domu parafialnym przy parafii 
św. Stanisława Kostki w Poznaniu. 
To w niej każdego dnia odbywają 
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się spotkania poszczególnych grup 
i wspólnot, a w niedzielę po Mszy 
o godzinie 20:00 spotykamy się, by 
zacieśniać nasze relacje.
Pierwszą z grup Duszpasterstwa Aka-
demickiego Winiary jest wspólnota 
„Dwunastka”. Jest to wspólnota gro-
madząca dwudziestu pięciu mężczyzn, 
którzy co dwa tygodnie, w poniedział-
ki, spotykają się na formacji biblijnej. 
„Dwunastka” często wyjeżdża na dni 
skupienia i rekolekcje, by jeszcze bar-
dziej zgłębiać swoją duchowość.
W każdy wtorek, a także w niedzielę 
tuż przed Mszą Świętą spotyka się 
wspólnota zespołu Mszy o 20:00 
– kilkadziesiąt osób, które z pasją 
i zapałem przygotowują muzyczną 
oprawę niedzielnej Eucharystii. Co 
wtorek wspólnie rozważają Ewange-
lię, przygotowują repertuar na koleją 
Mszę i odbywają próbę, której kon-
tynuacja ma miejsce w niedzielę.
Ruch Światło Życie, czyli OAZA 
Akademicka, to główna wspólnota 
formacyjna naszego duszpasterstwa. 
Należy do niej około 100 studentów, 
którzy co środę, w mniejszych gru-
pach rozważają Słowo Boże. Każde 
spotkanie kończą razem przy stole, 
samodzielnie przyrządzając wspól-
notową kolację.
Kolejną grupą są „Głodni Życia” – kil-
kunastoosobowa wspólnota postaka-
demicka. „Głodni” w każdy czwartek 
spotkają się i razem rozważają Słowo 
Boże. Często organizują też wykłady 
i spotkania z ciekawymi gośćmi.
Na Winiarach działa też grupa 
„Planszówki”. Kilkudziesięciu jej 
członków spotyka się, żeby razem 
spędzić czas. Grają w gry planszowe, 
ale także wspólnie się modlą i podej-
mują inicjatywy religijne.
W sali duszpasterstwa mają miejsce 
także katechezy przedmałżeńskie. Są 
one prowadzone zgodnie z planem 
Duszpasterstwa Rodzin. Rocznie 
uczestniczy w nich 1000 osób, a od-
bywają się one w piątki i soboty.
Działalność Duszpasterstwa Akade-
mickiego nie ogranicza się jedynie 
do obrębu Winiar – w ciągu roku 
wspólnota organizuje wyjazdowe 
dni skupienia i rekolekcje. Studenci 
uczestniczą też w akademickich wa-

kacjach we Włoszech, Gruzji, Hisz-
panii czy Stanach Zjednoczonych. 
Nie zapominamy także o wspólnej 
zabawie i integracji. W ciągu roku 
wspólnie organizujemy imprezy ta-
neczne, grille czy przyjęcia.
Drugim domem naszej wspólnoty jest 
powstałe w październiku Kolegium 
Akademickie Stanisława Kostki przy 
ulicy Piątkowskiej 139. Wspólnotę 
domu tworzy dziesięciu mieszkają-
cych w nim studentów, chrześcijan. 
Poprzez ewangeliczne życie i co-
dzienną wspólną modlitwę, dają wy-
raz realizacji chrześcijańskiego życia 
w dzisiejszym świecie. Kolegium po-
siada szerokie grono przyjaciół. Gru-
pa kilkudziesięciu zaprzyjaźnionych 
z mieszkańcami osób odwiedza ich, 
spędza w tym domu czas, ucząc się, 
rozmawiając i odpoczywając. Przyja-

ciele Kolegium modlą się też wieczo-
rem z mieszkańcami domu i czynnie 
uczestniczą w życiu wspólnoty. Taka 
codzienna modlitwa odbywa się 
w centralnym miejscu domu jakim 
jest oratorium. To tam mieszkańcy 
i goście dziękują Bogu za miniony 
dzień i przebaczają sobie wzajemnie.
Trzecim miejscem budowania wspól-
noty naszego duszpasterstwa jest 
gościnny klasztor Sióstr Pasterek 
od Opatrzności Bożej mieszczący się 
przy ulicy Piątkowskiej 148. Każdego 
dnia o godzinie 6:50 w kaplicy na te-
renie klasztoru sprawowana jest Msza 
Święta, na którą siostry zapraszają 
studentów. Siostry pasterki podjęły się 
także trudu formacyjnego równoległej 
do wspólnoty „Dwunastka” żeńskiej 
wspólnoty „Ósemka”. Wspólnotę tą 
tworzy kilkanaście kobiet spotka-
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Do Duszpasterstwa Akademickiego 
na Winiarach należałam w latach 
1988-1992. Trafiłam tam na dru-
gim roku studiów namówiona przez 
kolegę. Mile wspominam tamte lata 
i wiele zawdzięczam zarówno księ-
dzu Marcinowi Węcławskiemu jak 
i koleżankom i kolegom.
Byłam wtedy osobą nieśmiałą, wyco-
faną, przeżywałam bardzo problemy 
mojego domu rodzinnego, trapi-
ła mnie depresja. Odbyły się nade 
mną trzy modlitwy wstawiennicze, 
po których doznałam uzdrowienia 
i odzyskałam w pełni radość życia. 
Oto zdjęcie z tych lat.

Anna Mytko

Świadectwa

jących się co dwa tygodnie. Dzięki 
uprzejmości sióstr ich klasztor stał 
się również gościnnym miejscem or-
ganizowanych przez Duszpasterstwo 
Akademickie akcji, takich jak „Kino 
za murem klasztoru”. W wydarzeniu 
tym wzięło udział 1000 osób, nie tylko 
z terenu Winiar, ale i z całego miasta.
Kolejnym miejscem spotkań i budo-
wania wspólnoty jest szpital – Za-

Ruch Światło-Życie, czyli OAZA 
to główna wspólnota formacyjna 
Duszpasterstwa Akademickiego Wi-
niary. Do wspólnoty należy około 100 
osób. W ciągu roku akademickiego 
spotykamy się w każdą środę. Nasze 
spotkania rozpoczynamy od Eucha-
rystii o godzinie 18:30, w której jako 
wspólnota staramy się brać czynny 
udział poprzez czytanie i śpiew psal-
mu. Po Mszy Świętej gromadzimy się 
w sali duszpasterstwa mieszczącej się 
w domu parafialnym. Najpierw przed 
godziną 20:00 w kaplicy wspólnie 
się modlimy. Następnie dzielimy się 

OAZA Akademicka Winiary
na mniejsze grupy formacyjne, w któ-
rych rozważamy Słowo Boże. Każdą 
z grup opiekuje się animator, który 
przedstawia temat spotkania i nim 
kieruje. Co tydzień w grupach dzie-
limy się naszą codziennością, opo-
wiadamy o radościach i problemach, 
które nas spotkały. Rozmawiamy też 
o naszym doświadczeniu Boga i wia-
ry w codzienności. Wspieramy się 
nawzajem i wspólnie motywujemy, 
a fundamentem jest dla nas Pismo 
Święte, po które za każdym razem 
sięgamy. Po spotkaniach formacyj-
nych wspólnie przygotowujemy kola-

cję, z tego co sami przyniesiemy. Ko-
lacja przeciąga się często do późnych 
godzin wieczornych, bo nigdy nie jest 
nam dość bycia razem, rozmów, dys-
kusji oraz żartów i śmiechów.
OAZA Akademicka skierowana jest 
głównie do studentów wszystkich po-
znańskich uczelni. Każdy może do nas 
dołączyć i z pewnością odnajdzie się 
w radosnym klimacie naszej wspól-
noty, a także doświadczy solidnej for-
macji. W ciągu roku akademickiego 
wyjeżdżamy dwukrotnie na weeken-
dowe rekolekcji poza Poznań. Wspól-
ny czas pozwala nam się lepiej poznać, 

kład Opiekuńczo Leczniczy przy ul. 
Juraszów. To tam w każdą niedzie-
lę kilku wolontariuszy uczestniczy 
wraz z chorymi we Mszy Świętej 
o godzinie 15:30. We wtorki wo-
lontariusze i studenci spotykają się 
z chorymi, by uczestniczyć w ich 
życiu spędzając z nimi czas. Orga-
nizują im także wakacje oraz starają 
się urozmaicić i ubogacić życie cho-

rych tworząc np. w przyszpitalnym 
ogrodzie altankę.
W planach Duszpasterstwa Aka-
demickiego jest stworzenie piątego 
miejsca spotkań, jakim ma być Żeń-
skie Kolegium Akademickie. Za-
mieszka w nim dziesięć studentek, 
które stworzą wspólnotę podobną 
do tej powstałej w Kolegium Stani-
sława Kostki.
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ZESPÓŁ
Ludzie, którzy często przychodzą 
na Mszę o 20:00, mogą zauważyć jak 
często nasz duszpasterz ksiądz Ra-
dek podkreśla znaczenie wspólnoty. 
Ja sama długo szukałam miejsca, 
w którym poza miłością do Boga mo-
głabym doświadczyć relacji z ludźmi. 
Na początku poszukiwania unikałam 
scholi, trochę na złość rodzicom. Ale 
na pierwszym roku studiów stwier-
dziłam, że powinnam wykorzystać 
dar od Boga, jakim jest umiejętność 
śpiewu bez fałszowania i zagościłam 
w naszej wspaniałej scholi.
Zdaję sobie sprawę z tego, że część 
osób, które wahają się, czy do nas 
dołączyć czy nie, myślą, że może 
to być dla nich za ciężkie zobo-
wiązanie. Podstawy takiej oba-
wy są słuszne, bo większość z nas 
(a zwłaszcza dyrygenci) musi tro-
chę czasu poświęcić na opanowanie 
danej pieśni. W roku akademickim 
spotykamy się w każdy wtorek 
o 19:15 i rozważamy Słowo Boże 
przeznaczone na najbliższą niedzie-
lę. To pomaga nam w wybieraniu 
pieśni, bo zawsze robimy to w od-
niesieniu do czytań i antyfon z Mszy 
niedzielnej. Umacnia to również 
naszą wspólnotę, ponieważ dzie-
limy się swoimi przemyśleniami. 
Następnie musimy przygotować się 

a przede wszystkim umocnić relację 
z Bogiem. Organizujemy też wyciecz-
ki i wakacje, rok temu odwiedziliśmy 
Toskanię, a w tym roku zamierzamy 
zwiedzić Gruzję. Spotykamy się nie 
tylko w środy, często organizujemy 
wspólne spotkania w weekendy, np. 
wyjazdy na kajaki, grille czy imprezy 
taneczne.
Słowo wspólnota ma w OAZIE 
ogromne znaczenie. Wszystko robi-
my razem i z tego wspólnego czasu 
cieszymy się najbardziej. Zawieramy 
szczere przyjaźnie, trwałe relacje, po-
magamy sobie nawzajem, dzielimy się 
swoimi talentami i umiejętnościami. 
A co najważniejsze, w życiu kierujemy 
się takimi samymi wartościami.

do śpiewu w formie rozgrzewki. 
Troszczymy się o to, by nasze głosy 
jako instrumenty były na możliwie 
najwyższych obrotach (bez robienia 
sobie krzywdy, bo bez rozgrzewki 
o to nie trudno). Potem pozostaje 
zapoznanie się z pieśniami. Pró-
by najczęściej poświęcamy nowym 
utworom, które jeszcze musimy 
dopracować. A jeśli ktoś nie czuje 
się zbyt pewnie podczas śpiewania, 
ma możliwość poprosić o nagrania, 
by móc uczyć się przez resztę tygo-

dnia. To co robimy, by przygotować 
się odpowiednio do Mszy Świę-
tej, może wyglądać na trudne, ale 
wbrew pozorom takie nie jest. Nie 
trzeba poświęcać wiele czasu. Co 
więcej, przychodzi to na tyle łatwo, 
że nie muszę mówić o poświęceniu, 
bo nie muszę oddawać nic, a zysku-
ję: przyjaciół, radość z tego, że mo-
żemy śpiewać na Chwałę Bożą oraz 
być może wzrost w wierze.

Marianna
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Wszechnica Piastowska – cudem 
Boga, cudem wytrwałości
100. rocznica powstania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Po wielu wiekach starań, na progu II 
Rzeczpospolitej, 7 maja 1919 roku 
został zainaugurowany pierwszy rok 
akademicki na uczelni, która począt-
kowo przyjęła nazwę Wszechnicy 
Piastowskiej, a w 1920 r. zmieniła 
nazwę na Uniwersytet Poznański.
Utworzenie Uniwersytetu w Po-
znaniu nie było tylko wydarzeniem 
w wymiarze regionalnym – było 
świętem całej odrodzonej nauki pol-
skiej. Warto szczególnie na łamach 
gazetki parafialnej podkreślić rolę 
polskiego duchowieństwa w okresie 
pracy organicznej jak też w tworzeniu 
poznańskiego Uniwersytetu. Wśród 
czterech założycieli Uniwersytetu 
znalazł się ks. prof. Stanisław Kozio-
rowski. W najbliższym sąsiedztwie 
Winiar powstał na Sołaczu – Go-
lęcinie kampus obiektów Wydziału 
Rolniczo – Leśnego, tu zamieszkała 
liczna profesura. Na współczesnych 
Winiarach zbudowano nowe obiekty 
Uniwersytetu Przyrodniczego, a pod 
opieką duszpasterską znalazły się 
domu akademickie, a ostatnio Kole-
gium Stanisława.
Prof. J. Łukasiewicz w swoim wy-
stąpieniu inauguracyjnym 7 maja 
1919 r. zaznaczył, iż Wszechnica 
Piastowska powinna polskiej mło-
dzieży z Ziem Zachodnich nie tylko 
zastąpić Berlin i Wrocław, lecz także 
kształtować w niej ducha narodowe-

go i promieniować polskością. Prof. 
K. Morawski zaznaczył, że Wszech-
nica Piastowska jest „cudem Boga, 
cudem wytrwałości.”
Głównym bohaterem inauguracji 
7 maja 1919 r. był rektor Heliodor 
Święcicki. W swoim przemówieniu 
między innymi podkreślił poczucie 
łączności z Akademią Lubrańskie-
go, ideałami Śniadeckich, Libelta 
i Cieszkowskiego. Warto przytoczyć 
obszerny fragment przemówienia, 
gdy zwracał się do studentów. Pomi-
mo upływu 100 lat, zawarte w nim 
myśli i wskazania nie utraciły na ak-
tualności:
„Macie, młodzi przyjaciele, wykształ-
cić się w Uniwersytecie, nie tylko 
naukowo, lecz nie mniej kształcić się 
macie na dobrych obywateli kraju, bo 
macie być później apostołami świętej 
naszej sprawy, Ojczyzny naszej na-
dzieją. [...] Stróżujcie dniem i nocą 
na warcie polskiej, sprawie narodo-
wej poświęcajcie się pod wodzą pro-
fesorów Waszych, którzy Wam prze-
wodzić, dla Was pracować pragną. 
Oddajcie ojczyźnie uczucia Wasze, 
mienie Wasze, życie Wasze, gdyby 
się tego od Was domagać miała. Wy-
rośliście w niewoli, oddychacie teraz 
wolnością. Służcie Ojczyźnie, rozta-
czajcie opiekę nad nią, zwiększajcie 
ideały nasze. Strzeżcie się szarzyzny 
życia, w którym nie ma wielkich 

ukochań i serc wielkich. Czynne 
ukochanie Polski niech będzie ce-
lem waszego życia. Stójcie murem 
na straży pamiątek przeszłości. Hart 
ducha, ofiarność i odwaga wciele-
nia idei w czyn żywy, to obowiązki 
Wasze, jakie spełniać macie, by się 
stać godnymi praojców Waszych, 
tych dobrych Polaków, tych wielkich 
naszych „targaczów łańcucha”. Za 
hasło życia weźcie sobie te wielkie 
i proste cztery słowa, które otwierały 
patriotom czteroletniego Sejmu do-
stęp na tajemne obrady: By dobrze 
było Ojczyźnie”. /Michał Musielak, 
Heliodor Święcicki (1854 – 1923), 
wyd. UAM Poznań 2013, s. 172/
Na co dzień nie uświadamiamy sobie 
dobrodziejstw, jakie dostarcza nam 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza. 
Wśród naszych parafian winiarskich 
mamy pokaźną grupę absolwentów 
poznańskich uczelni, nasi duszpa-
sterze są też absolwentami Wydzia-
łu Teologicznego UAM. „Studentem 
się jest przez kilka lat – absolwentem 
przez całe życie”.
Święty Jan Paweł II – doktor hono-
rowy Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza – powiedział kiedyś do profesury 
KUL-u: „Uniwersytecie! Służ Praw-
dzie! Jeżeli służysz Prawdzie – słu-
żysz Wolności, Wyzwalaniu Czło-
wieka i Narodu. Służysz Życiu!”.
Kreślę powyższą symboliczną reflek-
sję związaną z 100. rocznicą utworze-
nia Uniwersytetu także w kontekście 
aktualnych wyzwań cywilizacyjnych, 
w kontekście pożądanego oddzia-
ływania środowisk akademickich, 
absolwentów wielu uczelni na kon-
dycję duchową naszej winiarskiej 
wspólnoty parafialnej.

Jerzy Jan Miller
Absolwent UAM – rocznik 1966
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Ks. Piotr Tomaszewski urodził się 
w 1980 roku w Poznaniu. Pocho-
dzi z parafii pod wezwaniem Matki 
Odkupiciela w Poznaniu na Piąt-
kowie. Sakrament bierzmowania 
przyjął z rąk ks. abp. Jerzego Stro-
by, a w dniu 21 maja 2005 roku 
ks. abp Stanisław Gądecki udzielił 
mu święceń kapłańskich. Na swo-
im obrazku prymicyjnym ks. Piotr 
umieścił następujące słowa: Dzię-
kujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu 
w imię Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa (Ef 5,20).
Jako neoprezbiter w latach 2005 
– 2007 posługiwał w parafii pw. Świę-

Nowi duszpasterze

tej Trójcy w Stęszewie, a w latach 
2007 – 2009 w parafii pw. św. Mi-
kołaja w Krobi. Później jako kapelan 
pracował najpierw w klinice MSW 
w Poznaniu (2009 – 2011), a później 
w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek 
SJK w Pniewach (2011 – 2012). Na-
stępnie pełnił funkcję wikariusza pa-
rafii pw. bł. Michała Kozala Biskupa 
i Męczennika w Śremie oraz kapela-
na w Domu Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych w Psarskim k. Śremu.
Tak ks. Piotr Tomaszewski wypo-
wiadał się o powierzonej mu funkcji 
kapelana w dniu 7 stycznia 2013 r.:

Nie ukrywam zaskoczenia z powodu 
nagłej zmiany, która miała miejsce 
z dniem 1 stycznia. Dowiedziałem 
się o niej kilka dni wcześniej z ust 
samego ks. arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego. Moje zdziwienie było 
tym większe, że na poprzedniej pla-
cówce u sióstr urszulanek w Pnie-
wach współpraca była jak najbar-
dziej poprawna. Niemniej jednak 

w duchu posłuszeństwa przyjąłem 
dekret i podjąłem nowe zadanie.
Nie oznacza to bynajmniej mojej 
niechęci do pracy z chorymi, tym 
bardziej, że pewne doświadczenie 
w tej dziedzinie zdobyłem kilka 
lat wcześniej, gdy pełniłem posługę 
kapelana w szpitalu MSW w Po-
znaniu. Co więcej, czuję sympatię 
do osób chorych zdając sobie sprawę 
z tajemnicy ich cierpienia, a rów-
nocześnie jestem głęboko przekonany 
o dalekosiężnej wartości ich ofiary.

/Z ks. Piotrem Tomaszewskim roz-
mawiali Ewa i Tadeusz Kwapiszowie. 
Artykuł ukazał się w Głosie św. Jana, 
nr 1 (158), styczeń/luty 2013 r./

Nowemu kapelanowi, ks. Piotrowi 
Tomaszewskiemu życzymy wielu 
łask Bożych oraz wytrwałości i za-
dowolenia z posługi na rzecz cho-
rych i cierpiących w szpitalu.

Nazywam się Paweł Matuszewski 
i 25 maja tego roku w poznańskiej 

była moim hobby. W liceum, dzięki 
świadectwu księdza katechety oraz 
rozmowom z nim, zmieniłem zda-
nie i podjąłem decyzję o wstąpieniu 
do seminarium. Moim największym 
zainteresowaniem pozostała histo-
ria, szczególnie okresu średniowie-
cza. Interesuję się także tematyką 
stanów ostatecznych, czyli piekła, 
czyśćca oraz nieba.

katedrze przyjąłem święcenia diako-
natu. Urodziłem się 4 grudnia 1995 
roku. Pochodzę z parafii pw. świę-
tego Andrzeja Apostoła na Spławiu 
w Poznaniu. Po ukończeniu gimna-
zjum w Szczepankowie rozpoczą-
łem naukę w X LO im. Przemy-
sła II na osiedlu Rzeczypospolitej 
w Poznaniu. Po zdaniu matury roz-
począłem swoją formację w Arcy-
biskupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu. Już od najmłodszych lat 
moim marzeniem było kapłaństwo. 
Jednak w czasie gimnazjum, idąc 
za głosem rozumu, chciałem zostać 
nauczycielem historii, która zawsze 

ks. Piotr Tomaszewski

dk. Paweł Matuszewski
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Wydarzenia

MAJ

21 maja odbył się w naszej parafii Maraton Biblij- •
ny. W ciągu całego dnia przeczytaliśmy Księgę Jere-
miasza.

25 maja za murami klasztoru Sióstr Pasterek przy  •
ul. Piątkowskiej odbyło się kino letnie. Spotkanie zo-
stało zorganizowane przez siostry pasterki i ks. Ra-
dosława Rakowskiego wraz z duszpasterstwem akade-
mickim. Przy kiełbaskach z grilla i popcornie można 
było obejrzeć film „Za jakie grzechy, dobry Boże”.

26 maja na dziedzińcu probostwa odbyła się kawia- •
renka ministrancka. Pogoda dopisała, więc można było 
miło spędzić czas na rozmowie przy pysznym cieście, 
herbacie, kawie, chlebie ze smalcem i ogórkiem.

W dniach 29 maja-13 czerwca w domu parafial- •
nym można było obejrzeć wystawę poświęconą życiu 
i działalności św. Urszuli Ledóchowskiej. Wystawa 
została zorganizowana przez Akcję Katolicką z okazji 
80. rocznicy śmierci św. Urszuli.

CZERWIEC

1 czerwca diakon Jan Cieślak, który przez ostatni  •
rok odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską, 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego.

1 czerwca grupa młodzieży oraz studentów wraz z ks.  •
Łukaszem pojechała na Pola Lednickie.

8 czerwca, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, Eu- •
charystii przewodniczył ks. Piotr Mańczak, natomiast 
homilię wygłosił ks. Krzysztof Skowroński. Po Eu-
charystii miało miejsce czuwanie, podczas którego 
modliliśmy się o rozpalenie na nowo darów Ducha 
Świętego.

9 czerwca Msza św. o godz.12:30 była Mszą secundy- •
cyjną ks. Jana Cieślaka. Po Mszy ksiądz neoprezbiter 
udzielił wszystkim indywidualnego błogosławieństwa, 
natomiast wieczorem w sali duszpasterstwa akade-
mickiego odbyło się spotkanie przy kawie i cieście, 
podczas którego był czas na rozmowę i indywidualne 
podziękowanie ks. Janowi.
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10 czerwca 110 •  osób przyjęło w naszej parafii Sakra-
ment Bierzmowania. Sakramentu winiarskiej mło-
dzieży udzielił ks. biskup Damian Bryl.

15 czerwca odbył się męski spływ kajakowy na rzece  •
Piławie (trasa Głowaczewo – Stanica Krępsko), w któ-
rym wzięli udział ministranci wraz z ojcami z naszej pa-
rafii oraz z parafii NSJ i św. Floriana. W spływie udział 
wzięli również ks. Łukasz Pawłowski oraz ks. Tomasz 
Tarczyński. Cały dzień rozpoczął się od wspólnej Eu-
charystii, a zakończył ogniskiem.

20 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała  •
i Krwi Pańskiej o godz. 17:00 odbyła się uroczysta 
Msza Święta. Eucharystii przewodniczył oraz homi-
lię wygłosił ks. dr Rafał Pajszczyk, wice oficjał Sądu 
Duchownego w Poznaniu. Po Mszy Świętej ulicami 
Rejtana, św. Leonarda, os. Winiary i ul. Winiarską 
przeszła procesja.

W dniach 21–23 czerwca wspólnota postakademic- •
ka „Głodni Życia”, na zakończenie tegorocznej for-
macji wyjechała do miejscowości Rybojady. Podczas 
wyjazdu był zgłębiany temat Kościoła powszechnego, 
ale nie zabrakło również czasu na integrację, wspólne 
ognisko i kajaki.

23 czerwca po Mszy św. o godz. 17:00 odbył się koncert  •
scholi młodzieżowej. Od września funkcję dyrygenta 
w scholi przejmie Agnieszka Pelc, więc był również 
moment podsumowania i podziękowania dotychcza-
sowej dyrygentce – Aleksandrze Putowskiej.

W dniach 25–29 czerwca młodzież z naszej parafii  •
wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Łukaszem, pojecha-
ła na Paradiso, czyli spotkanie młodych w Gostyniu. 
Czas w Gostyniu był pełen wydarzeń i atrakcji. W cią-
gu dnia młodzież uczestniczyła we wspólnej Euchary-
stii, modlitwie, a także w licznych warsztatach – spor-
towych, plastycznych, muzycznych, kulinarnych. Była 
również możliwość uczestniczenia w licznych konfe-
rencjach oraz podjęcia dialogu z biskupami. W tych 

dniach młodzieży towarzyszyli ks. abp Stanisław Gą-
decki, ks. bp Edward Dajczak, ks. abp Zbigniew Stan-
kiewicz, ks. abp Marek Jędraszewski i ks. bp Szymon 
Stułkowski. W tym roku na Paradiso zagościł m.in. 
Tau oraz Marcin Zieliński, który podzielił się swoim 
świadectwem.

29 czerwca na Mszy św. o godz.18:30 podziękowali- •
śmy ks. Piotrowi Mańczakowi za czteroletnią posługę 
w naszej parafii oraz szpitalu przy ul. Juraszów. Od 
1 lipca ks. Piotr został proboszczem w parafii św. Ka-
rola Boromeusza w Kościanie.

30 czerwca na Mszy św. o godz.12:30 świętowaliśmy  •
jubileusze ślubów zakonnych sióstr ze Zgromadzenia 
NMP Niepokalanie Poczętej. Okrągłe jubileusze ob-
chodziły: s. Weronika, nasza zakrystianka, 25-lecie, 
s. Ludomira – 50-lecie oraz s. Walentyna i s. Pryska 
60-lecie.

30 czerwca nasi parafianie, małżeństwo Jan i Małgo- •
rzata Chudobieccy otrzymali w Katedrze Poznańskiej 
medal „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” 
(za wybitne zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej). 
Państwo Chudobieccy od ponad 30 lat są zaanga-
żowani w prowadzenie katechez przedmałżeńskich 
w naszej parafii.

LIPIEC

Od 1 lipca, przez cały miesiąc posługiwali w naszej  •
parafii oraz w szpitalach przy ul. Juraszów oraz ul. 
Dojazd księża neoprezbiterzy – ks. Jakub Proch oraz 
ks. Marcin Gawarzewski.

Od 6 do 15 lipca grupa naszych parafian uczestniczyła  •
w 85. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę 
niosąc do Matki Jasnogórskiej nie tylko swoje inten-
cje, ale również modląc się za naszą parafię. Przewod-
nikiem jednej z grup był nasz wikariusz ks. Adrian 
Kurczewski.
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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.

Z życia parafii

14 lipca nasza parafia dołączyła do duchowego piel- •
grzymowania na Jasną Górę. O 12:30 parafianie 
modlili się w intencji wyznaczonej na ten dzień piel-
grzymki – za wstawiennictwem NMP Stolicy Mądro-
ści w intencji młodzieży.

W lipcu i sierpniu w domu parafialnym została zorga- •
nizowana wystawa pt. „Wakacyjna galeria malarstwa 
sakralnego”. Organizatorzy dziękują redakcji tygodni-
ka „Gość Niedzielny” za cenny pomysł popularyzujący 
wybitne dzieła malarstwa sakralnego, wiernym za wa-
kacyjne zatrzymanie się przy parafialnej „Galerii”.

W dniach 18–24 lipca grupa dzieci i młodzieży z na- •
szej parafii oraz z parafii NSPJ i św. Floriana wraz z ks. 
Łukaszem i ks. Tomaszem Tarczyńskim byli na wyjeź-
dzie „Wakacje z Bogiem” w Kroczycach. Wyjazd roz-
począł się od odwiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Było to dobre rozpoczęcie całego wyjazdu, ponieważ 
tematem przewodnim spotkań formacyjnych była hi-
storia Cudownego Obrazu oraz klasztoru na Jasnej 
Górze. Oprócz formacji duchowej młodzież mia-
ła również zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne. 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również Kraków, zdo-
byli Kopiec Kościuszki, zwiedzili Centrum Jana Pawła 

II w Łagiewnikach, a ponadto byli w jaskini Głębokiej 
i w zamku Ogrodzieniec.

SIERPIEŃ

Od 1 sierpnia ks. Piotr Tomaszewski został skierowa- •
ny do pomocy w naszej parafii oraz do objęcia funkcji 
kapelana w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przy 
ul. Juraszów.

2 sierpnia na Mszy św. o godz. 18:30 parafianie modlili  •
się za ks. prałata Michała Maciołkę, w trzecią rocznicę 
śmierci.

W dniach 5–15 sierpnia grupa studentów z duszpa- •
sterzem – ks. Radkiem spędzili 10-dniowe wakacje 
w Gruzji. Każdy dzień rozpoczynała wspólna Eucha-
rystia. Podczas wakacji studenci zwiedzili Tbilisi, która 
zachwyciła wszystkich nowoczesną architekturą oraz 
klimatycznym Starym Miastem, wypoczywali na pla-
żach Morza Czarnego i podziwiali majestatyczne Góry 
Kaukaz. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich 
Dolina Truso, która zachwycała rozciągającymi się nad 
nią malowniczymi widokami. Każdy dzień kończył się 
na tradycyjnej gruzińskiej suprze – kolacji z narodową 
muzyką i tańcem.

25 sierpnia wspólnota Miłosierdzia Bożego zorga- •
nizowała wyjazd do Głogowca i Świnic Warckich 
– miejsca urodzenia i chrztu św. Siostry Faustyny Ko-
walskiej.

WRZESIEŃ

Od 1 września na roczną praktykę duszpasterską  •
do naszej parafii został skierowany diakon Paweł Ma-
tuszewski.
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