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Słowo wstępne

DroDzy ParafIaNIe!

Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy” 
(Łk 4, 32).

Słowo Jezusa, Słowa Ewangelii mają wielką moc. Ewangelista Łukasz 
daje przykład opisując uzdrowienie opętanego. Jezus mówi do szatana: 
„Milcz i wyjdź z niego” i  to się dzieje. Słowo Jezusa jest narzędziem 
walki ze złem i Złym.
Dlaczego Słowo Jezusa ma tak wielką moc? Św. Augustyn tłumaczył 
tę kwestię zadając pytanie: co  jest ważniejsze –  Ciało Chrystusa czy 
Słowo Chrystusa? Wyjaśnił, że tak jak w najmniejszej cząstce Komunii 
jest obecny cały Chrystus, tak samo w każdym Słowie jest obecny cały 
Chrystus. Stąd tak wielka skuteczność. Tłumaczył też naszą rolę. Tak 
jak troszczymy się, aby najmniejsza cząstka Komunii nie spadła na zie-
mię, tak samo mamy się troszczyć, aby żadnego Słowa nie przeoczyć, 
aby słuchać z uwagą, a nade wszystko z wiarą.
W liturgii Słowa, podczas Mszy Świętej, kapłan po odczytaniu Ewangelii całuje księgę, tzn. nie rzecz, lecz Chry-
stusa obecnego w Słowie i mówi: „niech Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”. Te gesty i słowa wyrażają wiarę 
w obecność i moc Słowa Bożego.
Pewna parafianka mówiła mi: „odkąd zaczęłam czytać codzienne Pismo Święte, czuję, że jestem lepsza”. Życzę wszystkim 
parafianom i czytelnikom, aby bardzo często czytać, rozważać, modlić się i żyć Słowem Bożym. To najlepsze, co mo-
żemy zrobić, bo to znaczy spotkać naszego Pana i doświadczyć mocy Jego Słowa.

w jedności
Ks. proboszcz Krzysztof Skowroński

Drodzy Parafianie, Czytelnicy „U Źródeł”!

Choć o wartości Słowa Bożego dla rozwoju duchowego chrześcijanina, zdaje 
się, nie trzeba nikogo przekonywać, często nie znajdujemy czasu na  to, by 
sięgnąć po Pismo Święte, a podczas czytań na Mszy Świętej trudno nam się 
skupić. Dlatego nigdy nie dość przypominania o wielkiej mocy Słowa Bożego, 
o  tym, jak może przemienić życie każdego człowieka, nadać mu sens, wlać 
nadzieję, pocieszyć, pomóc, pouczyć. Tym numerem chcemy pokazać, jak Sło-
wem Bożym żyje nasza parafia i jak wpływa Ono na nasze życie.
Wrzesień to zawsze czas zmian personalnych w parafii, dlatego prezentujemy 
też sylwetki nowych kapłanów, którzy będą w naszej wspólnocie pełnili posłu-
gę. Serdecznie ich witamy, zapewniamy o modlitwie i życzymy, by służąc nam, 
spełniali się w swoim powołaniu.

W imieniu redakcji
Maciej Waraczewski
Redaktor naczelny
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Duchowość

Większość z  nas posiada w  swoim domu dwa lustra 
i  większość z  nas jak mówią statystyki korzysta tylko 
z jednego. Przegląda się w nim i widzi to co zewnętrzne 
w nas, to co dostrzega swym wzrokiem. Natomiast istnie-
je lustro, które ujawnia w nas to, co skrywamy wewnątrz 
siebie. Lustro, w  którym także możemy się przeglądać 
i widzieć siebie. Dostrzec swoje piękno wewnętrzne, ale 
zobaczyć także swe niedoskonałości. Reklamy bombar-
dują nas stwierdzeniami, że ważne jest to, co widoczne 
dla oczu i wielu z nas w to uwierzyło. Korzystają tylko 
z jednego lustra w swym domu, choć gdzieś na półce jest 
pewna gruba książka, do której dawno nikt nie zaglądał.
Po tytule domyślamy się jak nazywa się owo lustro duszy; 
lustro, które ujawnia to co dla oczu skryte, ale dla Boga 
bardzo ważne! „Nie tak bowiem człowiek widzi, jak wi-
dzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, 
Pan natomiast patrzy na serce”. 1 Sm 16,7–8. Tak, Biblia 
– Pismo Święte chce nas nauczyć patrzeć tak jak to czyni 
sam Bóg. Patrzeć tak na siebie, ale i na innych. Dostrze-
gać bardziej to, co wewnątrz człowieka niż to, co składa 
się na jego zewnętrzny wygląd. Mówimy czasami o kimś, 
że jest powierzchowny, że nie wchodzi w głąb czegoś lub 
siebie. Żeby więc unikać owej powierzchowności w ży-
ciu wiarą potrzeba nam regularnej praktyki korzystania 
z lustra duszy – z Biblii.
Pismo Święte trzeba nauczyć się czytać nie po łebkach, 
ale wchodzić w  głąb Bożego przesłania. Kto wchodzi 
w święte teksty głęboko, nawet gdy zna dany fragment 
na  pamięć lub słyszał go już wiele razy, potrafi dzięki 
łasce Ducha Świętego wydobyć z niego coś nowego, coś 
dla siebie, dla upiększenia swego wnętrza. Pozwolę sobie 
przytoczyć teraz dłuższy fragment nauczania św. Efrema, 
który kiedyś bardzo głęboko mnie poruszył i zachwycił 
pięknem myśli o „przeglądaniu się” w Biblii.
„Któż zdoła pojąć dogłębnie jedno Twe słowo, Panie? 
Daleko więcej pomijamy zeń, niż pojmujemy, tak jak 
spragniony człowiek, który pije wodę ze źródła. Boże 
słowo ukazuje różnorodną postać, zależnie od umiejęt-
ności poznających. Pan bowiem przyozdobił swe sło-
wo różnobarwnym pięknem, aby każdy, kto je zgłębia, 
mógł zobaczyć to, co go zachwyca. W swym słowie Pan 
zamknął różnorodne bogactwo, aby każdy z  nas mógł 
w tym, co rozważa, znaleźć dla siebie pożytek.
Jeśli zatem ktokolwiek potrafił pojąć cząstkę owych bogactw, 
niechaj nie sądzi, iż w Bożym słowie znajduje się tylko to, 
co sam znalazł, ale niech wie, iż spośród wielu skarbów, to je-
dynie udało mu się zobaczyć. Niechaj nie mówi, iż słowo 
jest słabe i liche, i niech nim nie pogardza na tej podstawie, 
że drobna zaledwie część przypadła mu w udziale, ale raczej, 
niezdolny do pełnego zrozumienia, niechaj uwielbia Boga 
za Jego niezmierzoność. Raduj się przeto nasyceniem, a nie 
smuć się, iż obfitość słowa przerasta twe pragnienie. Kto pra-

Biblia – lustro duszy
gnie, ten pije z radością i nie smuci się, że nie potrafi wypić 
źródła. Niechaj raczej źródło przewyższa twoje pragnienie, 
niżby pragnienie miało wyczerpać źródło. Jeśli ugasisz pra-
gnienie nie wyczerpując źródła, możesz zeń pić ponownie, 
gdy tylko zapragniesz. Gdyby zaś z  ustaniem pragnienia 
ustało także i źródło, to takie nad nim zwycięstwo stałoby 
się dla ciebie nieszczęściem.
Dziękuj więc za to, co otrzymałeś, i nie smuć się z po-
wodu obfitości tego, co pozostało. To, co osiągnąłeś i za-
brałeś, jest już twoją własnością, a to, co zostało, również 
czeka na ciebie. To, czego nie mogłeś z powodu słabo-
ści otrzymać natychmiast, otrzymasz później, jeżeli wy-
trwasz. Nie chciej nierozważnie od  razu zrozumieć to, 
czego w ten sposób pojąć się nie da, ani też nie odstępuj 
w  swoim lenistwie od  tego, co  jedynie pomału można 
osiągnąć”(Z komentarza św. Efrema, diakona, do  czte-
rech Ewangelii 1, 18–19).
Bardzo trafny komentarz dla każdego z nas, kto pragnie 
przeglądać się w lustrze duszy – kto pragnie zgłębiać Bi-
blię. Pismo Święte nie tyle my mamy czytać, ale należy 
pozwolić, aby Biblia czytała mnie. Co to znaczy w prak-
tyce? Pan Bóg kieruje swoje Słowo do  każdego z  nas. 
Ono jest nadal żywe i „zdolne osądzić pragnienia i myśli 
serca” (zob. Hbr 4,12). Ono nas odczytuje jacy napraw-
dę jesteśmy. Znamy powiedzenie: „czytam w  tobie jak 
w otwartej księdze”. Człowiek się w tej szczególnej Księ-
dze przegląda i porównuje na ile jego życie teraźniejsze 
odpowiada Bożemu planowi wobec jego samego. Biblia 
lustruje nas od wewnątrz i ujawnia zamiary naszego serca 
– ku czemu się ono kieruje, czego pragnie, na ile miłuje 
po Bożemu. Kto pragnie nie ślizgać się jedynie po wierz-
chu nauki Bożej, nie być człowiekiem o powierzchownej 
wierze bez fundamentów – potrzebuje Biblii! Św. Hiero-
nim (patron osób studiujących Biblię) mówił: „Nieznajo-
mość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chry-
stusa” oraz „Pismo Boże często czytaj, a  raczej, świętej 
lektury nigdy z rąk nie wypuszczaj”
Na końcu pragnę zachęcić do wspólnego czytania i me-
dytacji Słowa Bożego. W parafii działają dwa kręgi bi-
blijne, które od września wznowią swą działalność. Raz 
w tygodniu spotykamy się na medytacji Ewangelii z naj-
bliższej Niedzieli. Wchodzimy w jej głąb poprzez egze-
gezę danego fragmentu, a następnie przez osobiste przy-
glądanie się, co dany fragment mówi o mnie. Już św. Piotr 
w swoim drugim liście ostrzegał, że „żadne Pismo, przez 
Boga natchnione, nie jest dla prywatnego wyjaśniania”. 
Świadomi więc, że samemu łatwo błądzić po obfitej tre-
ści Słowa Bożego, zapraszamy do wspólnego korzystania 
z lustra duszy, jakie dał nam sam Bóg.

ks. Adrian Kurczewski
duszpasterz kręgów biblijnych
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Słowo wstępneWspólnota

„Ten kto nie zna Pisma Świętego, ten 
nie zna Boga” –  te słowa św. Hiero-
nima każdy chrześcijanin powinien 
przyjąć sobie głęboko do  serca. Po-
znawanie Pisma jest zadaniem na całe 
nasze życie. Mamy różnorodne drogi 
do zbliżania się do Pana Boga przez 
Jego Słowo. Codzienna kontemplacja 
Liturgii Słowa, modlitwa brewiarzo-
wa, udział w  kręgach biblijnych, re-
kolekcje – te różne ścieżki sprawiają, 
że każdy może znaleźć odpowiednią 
dla siebie formę.
Każdy chrześcijanin chcąc przy-
bliżyć się do  Pana Boga powinien 
dążyć do  tego, aby coraz więcej 

Jak nasza Parafia żyje Pismem Świętym
o  Nim czytać. Jednak to  wszystko, 
co  jest zapisane na  kartach Pisma 
Świętego, nie powinno pozostawać 
na poziomie wiedzy, tylko powinno 
przemieniać nasze serce sprawiając, 
że stajemy się coraz bardziej podob-
ni do Chrystusa.
W naszej parafii istnieją dwa kręgi 
biblijne dla dorosłych oraz spotkania 
Oazowe dla studentów, dzięki cze-
mu każdy może odnaleźć grupę for-
macyjną odpowiednią dla siebie. Co 
roku również, w  okresie Wielkiego 
Postu, bierzemy udział w Maratonie 
Biblijnym. Przez cały dzień wierni 
czytają wtedy wybraną księgę.

Piękną formą włączania się w  Eu-
charystię jest proklamacja Słowa Bo-
żego podczas Liturgii Słowa. Każdy 
osoba pragnąca aktywnie włączyć się 
w  Mszę świętą może w  ten sposób 
służyć Panu Bogu oraz całej wspól-
nocie parafialnej.
Dla każdego chrześcijanina życie 
Słowem Bożym może mieć inny 
wymiar, ale bardzo ubogacające jest 
dzielenie się własnym doświadcze-
niem. Zapraszamy więc do  zapo-
znania się ze świadectwami naszych 
parafian, którzy zechcieli podzielić 
się tym, w jaki sposób Pan Bóg prze-
mienia ich życie.

W ciszy, z  pokorą, z  modlitwą 
do  Ducha Świętego, by uporząd-
kował moje myśli, otwieram Biblię. 
Rozważam, czym jest Słowo Boże. 
Najpierw myślami przenoszę się 
w  miejsca do  ludzi, którzy od  Je-
dynego Boga otrzymali objawienia, 
by później przekazać je z pokolenia 
na  pokolenie, gdzieś na  Starożyt-
nym Bliskim Wschodzie. Próbuję 
zrozumieć człowieka, który otrzy-
mał przekaz Boży i tych, do których 

je zaadresował. Bowiem Słowo jest 
najważniejszym czynnikiem, obja-
wieniem się Boga i  ma konkretne 
treści. Jest przekazicielem zaadre-
sowanym w  konkretnym czasie 
do konkretnych słuchaczy. Jest sło-
wem ponadczasowym, skutecznym. 
Adresat – w tym przypadku prorok 
–  wykona wszystko, co  ma zlecone 
– wykona i trwa na wieki (Iz 55,10–
11). Słowo jest twórcze, powołujące 
do istnienia. Bóg powiedział i stało 
się (Rdz 1). Siewcą Słowa jest Bóg 
(Mt 13,3–8.19–23). Ziarno nie-
mal zawsze kojarzy się z zasiewem. 
W  rękach Boskiego siewcy ludzie 
wybrani stają się nasionami prze-
znaczonymi na  zasiew. Powtórzę 
za Dorothea Forstner OSB: „Ziar-
no, które zostaje zasiane jest Sło-
wem Bożym w  najszerszym, a  za-
razem najbardziej osobistym sensie, 
a mimo to zawsze jest Słowem, sa-
mym Logosem. Słowo, które stało 
się ciałem.”
Z ziarna pszenicy wypiekano chleb, 
o którym Pan Jezus później powie-
dział: Albowiem ciało moje praw-
dziwie jest pokarmem ( J 6,56). 
A chlebem, który Ja dam jest Ciało 

Moje za życie świata ( J 6,51). Słowo 
Boże jest niezniszczalne. Jest czynne, 
kształtuje i  prowadzi do  świętości. 
Zaszczepione Słowo Boże ma moc 
zbawić duszę ( Jk 1,21).
Biblia pociąga swoim misterium 
i głębią. Jest źródłem niewyczerpanej 
mądrości. Przytoczę słowa Romana 
Brandstaettera, który wszystkie księ-
gi świata nazwał jedynie mniej lub 
więcej udanym komentarzem do tej 
jedynej, niepowtarzalnej, która jest 
tak stara jak świat, a wciąż młoda jak 
noworodek. I  chyba nie ma takiej 
dziedziny wiedzy, która nie zaglądała 
na karty Świętej Księgi.
Święta Księga ukazuje Boga w  roli 
Dobroczyńcy dostarczającego poży-
wienie wszystkim istotom (Ps  104, 
27–28; Hi 38,39–41). Lecz nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi 
z  ust Bożych (Mt 4,4). A  Słowo 
Boże skierowane do każdego z nas 
zawarte jest właśnie na stronach Pi-
sma Świętego.

Maria Wojtera

Świadectwo
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Wspólnota

Żyjąc w  XXI wieku często można 
myśleć, że nasza wiara mogłaby być 
nieporównywalnie większa i głębsza, 
gdyby Pan Bóg przemawiał do  nas 
jak przed wiekami do proroków, czy 
tak jak Pan Jezus głosił nauki ówcze-
śnie żyjącym mieszkańcom Izraela. 
Czy jednak tych samych słów same-
go Boga nie znajdujemy na stronach 
Pisma Świętego? Słowo Boże kiero-
wane do  słuchaczy przed wieloma 
wiekami jest wciąż tak samo aktual-
ne również i dziś, kierowane do nas. 
Każdy, kto zagłębia się w poznawanie 
Słowa Bożego, może odnieść je jako 
kierowane w  sposób indywidualny. 
Najlepiej ukazuje mi to  doświad-
czenie kręgów biblijnych, gdy jeden 
i ten sam fragment Ewangelii trafia 
na  przeróżne sposoby do  każdego 
z uczestników, gdyż każda osoba od-
biera Słowo Boże skierowane do niej 
w  kontekście swojego życia, swojej 
sytuacji, swoich trudów czy radości. 
Zatem prawdziwe są słowa: „Żywe 
jest bowiem słowo Boże, skuteczne, 
ostrzejsze od miecza, które przenika  

i rozdziela duszę i  ducha, stawy 
i  szpik, sądzi myśli i  zamiary serca, 
przed którym nie ukryje się żadne 
stworzenie” (Hbr 4,12–13).
Słuchanie Słowa Bożego obecne-
go w Piśmie Świętym powinno być 
związane nierozerwalnie z wprowa-
dzaniem go w nasze życie codzien-
ne. Słowo Boże przynosi owoc ob-
fity, gdy trafia na żyzną glebę naszej 
duszy i owocuje w naszych czynach 
względem bliźnich. O takich słucha-
czach Słowa Bożego, sam Pan Jezus 
powiedział: „Moją matką i  moimi 
braćmi są ci, którzy słuchają słowa 
Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21) lub 
w innym miejscu: „Każdego więc, kto 
tych słów moich słucha i wypełnia je, 
można porównać z człowiekiem roz-
tropnym, który dom swój zbudował 
na skale” (Mt 7,24).
Dla mnie osobiście te dwa aspek-
ty związane ze Słowem Bożym są 
niezwykle obecne w  codziennej 
modlitwie brewiarzowej, która jest 
modlitwą właśnie Słowem Bożym 
– szczególnie psalmami oraz innymi 

tekstami Pisma Świętego. Modląc 
się tymi fragmentami Biblii każdego 
dnia odkrywam jak są one indywi-
dualnie kierowane do mnie samego. 
W  psalmach mogę odkrywać sło-
wa, jakie Pan Bóg kieruje do  mnie, 
jako przeznaczone na dany moment 
mojego życia oraz sytuację, w której 
akurat się znajduję, czy są to  mo-
menty szczęścia, radości, smutku, 
żalu, rozczarowania. Pomagają mi 
one odnaleźć właściwą drogę, są 
niczym drogowskazy na  ścieżkach 
mojego życia ukazujące jak mam 
postępować, pomagające w  podej-
mowaniu trudnych decyzji
Pragnijmy zatem jak najczęściej po-
znawać Słowo Boże w Piśmie Świę-
tym oraz żyć nim na  co dzień, aby 
ono w nas kiełkowało i przemienia-
ło nas samych oraz naszych bliźnich, 
przynosząc plon obfity każdego dnia 
naszego dążenia ku zbawieniu.

dk. Andrzej Marciniak

Świadectwo
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Słowo wstępnez życia parafii

Pan Bóg ma poczucie hu-
moru. Po 4 latach wracam 
do  parafii św. Stanisław 
Kostki już nie jako dia-
kon, lecz jako duszpasterz 
akademicki. To dla mnie 
wielka radość, ponieważ 
bardzo lubię pracować ze 
studentami, ale jednocze-
śnie zaproszenie do tego, by 
więcej od  siebie wymagać. 

Pocieszam się faktem, że Pan Bóg działa i posługuje się 
niedoskonałymi narzędziami.
W tym roku minęły trzy lata odkąd jestem księdzem. 
Po święceniach kapłańskich przez dwa lata posługiwa-
łem w parafii św. Józefa w Lesznie. Był to piękny czas, 
ale jednocześnie bardzo trudny z  powodu pandemii. 
Mimo tego starałem się jak najlepiej wypełniać obowiąz-
ki, w sposób szczególny te związane z pracą z dziećmi, 
zespołami muzycznymi oraz małżeństwami w  kręgach 
Domowego Kościoła. Poznałem w Lesznie wielu wspa-

Pochodzę z  parafii Mat-
ki Bożej Gromnicznej 
w  Kożuchowie. Święce-
nia diakonatu otrzymałem 
w  Katedrze Poznańskiej 
14.05.2022  r. roku z  rąk 
ks. bpa dra Szymona Stuł-
kowskiego. Jestem zaanga-
żowany w  Duszpasterstwo 

Nazywam się Alex Expe-
rius Kagaruki, jestem dru-
gim dzieckiem w  rodzi-
nie i  mam 12 rodzeństwa. 
Urodziłem się w 1992 roku 
w  dystrykcie Biharamulo 
w  regionie Kagera. Dzię-
ki łasce Bożej zostałem 
wyświęcony na  kapłana 
23.07.2022, w dniu, w któ-
rym otrzymałem nowe 

imię: ksiądz Alex. Jestem szczęśliwy, będąc katolickim 
księdzem, naprawdę szczęśliwy.
Pochodzę z katolickiej diecezji Rulenge-Ngara znajdującej 
się w Tanzanii, urozmaiconej przez ponad 120 grup etnicz-
nych, które mają własne języki. Jest to kraina wielkich je-
zior, Kilimandżaro, Parku Narodowego Serengeti i pięknej 
wyspy Zanzibar. Mówię w języku suahili i angielskim oraz 
trochę po francusku i polsku. Lubię muzykę, opowiadanie 
historii, dowcipy, sport i gry, zwłaszcza koszykówkę.

Nowi księża w naszej Parafii
niałych przyjaciół, z którymi mam kontakt. Przez ostat-
ni rok posługiwałem w  parafii św. Jerzego w  Poznaniu 
na Grunwaldzie. Wraz z księdzem Proboszczem Grze-
gorzem Szafrankiem starałem się coraz bardziej rozwijać 
jedność i  wspólnotę parafialną. W  parafii miałem wie-
le zadań, które były dla mnie wielką radością tj. praca 
z ministrantami, młodzieżą, studentami i młodymi mał-
żeństwami. Myślę, że  młodzi ludzie bardzo potrzebują 
księdza, który przede wszystkim z nimi jest i ma dla nich 
czas. Przybywa coraz więcej ludzi młodych, poranionych 
przez świat, grzech czy też przez zachowanie ludzi Ko-
ścioła. Chciałbym być zawsze księdzem, który ma czas 
dla młodych, potrafi wysłuchać i  jednocześnie popro-
wadzić do Pana Jezusa, który ma moc uzdrowić i wyba-
wić z najciemniejszych życiowych zakrętów. Cieszę się, 
że będę miał możliwość odnowić wiele pięknych relacji 
z parafianami, których znam, a także poznam wielu no-
wych, wspaniałych ludzi.

Jan Cieślak

Po moich święceniach mój biskup, Severine Niwemugizi, 
wysłał mnie do Polski na studia z Historii Sztuki i Dzie-
dzictwa Kulturowego, które wspiera prymas Polski abp 
Wojciech Polak. Przeprowadziłem się tutaj, do parafii św. 
Stanisława Kostki. Cieszę się, że jestem częścią wspólno-
ty. Dziękuję arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i  poznań-
skiemu, proboszczowi i innym księżom, siostrom i całej 
wspólnocie za waszą miłość i  wsparcie. Jesteście teraz 
moją nową rodziną.
Na koniec chciałbym się podzielić tymi słowami:
„Święci ludzie modlą się za innych; powinniśmy robić 
to samo. Nigdy nie powinniśmy pozwolić, by dzień mi-
nął bez małego uśmiechu, aktu życzliwości i  rachunku 
sumienia oraz spędzenia czasu z Bogiem. Jesteśmy kimś 
więcej, ponieważ mamy w  sobie płonącą miłość Chry-
stusa i Maryi”.

Niech Was Bóg błogosławi!
[tłumaczenie: MW]

Osób Niesłyszących Archidiecezji Poznańskiej. Posługę 
diakońską w naszej parafii rozpocząłem 1 września i będę 
ją pełnił do  święceń kapłańskich. W wolnych chwilach 
swój czas poświęcam na  sport i  literaturę filozoficzno-
-psychologiczną.

ks. dk. Michał Dziedzic
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Słowo wstępnez życia parafii

MaJ

 • W tym roku w naszej parafii 52 dzieci przyjęło I Ko-
munię Świętą. Uroczystości odbywały się 7 oraz 8.05.

 • 14.05 w ogrodzie w Kolegium Akademickim bł. Ma-
rii Karłowskiej odbyło się spotkanie podsumowujące 
biały tydzień, w którym wzięły udział dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami.

 • 20.05 o  godz. 18:30 ks. Radosław Rakowski wraz 
z kolegami kursowymi celebrował Mszę św. z okazji 
10. rocznicy święceń kapłańskich.

 • 21.05 w naszym kościele odbyła się Msza św. w inten-
cji Hufca ZHP Poznań-Jeżyce.

 • 29.05 ministranci wraz ze swoimi rodzicami zorga-
nizowali kawiarenkę ministrancką. Przez całe przed-

południe po  wszystkich Mszach świętych parafianie 
mogli udać się na dziedziniec parafialny i spróbować 
przygotowanych słodkości, żurku, smalcu, a  przede 
wszystkim wspólnie spędzić czas.

CzerWIeC

 • 02.06 ks. biskup Szymon Stułkowski udzielił sakra-
mentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

 • 04.06 po  raz kolejny została zorganizowana Wigilia 
Zesłania Ducha Świętego. O  21.00 rozpoczęła się 
Msza Święta, po której było czuwanie modlitewne.

 • 11.06 ks. Łukasz wraz z  grupą ministrantów w  ra-
mach zakończenia roku wybrali się do stacji grawitacji  

WyDarzeNIa
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z życia parafii

w Poznaniu. Następnie na dziedzińcu domu parafial-
nego zorganizowali wspólnego grilla.

 • 16.06 w Uroczystość Najświętszej Krwi i Ciała Pana 
Jezusa Mszy świętej i procesji w naszej parafii prze-
wodniczył ks. Mariusz Białkowski, który w tym roku 
obchodził 25-lecie święceń kapłańskich.

 • 18.06 do  grona nadzwyczajnych szafarzy komunii 
świętej dołączył pan Kamil Roszyk.

 • 22.06 Wspólnota Miłosierdzia Bożego zorganizowała 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie.

 • 24.06 na zakończenie Oktawy Bożego Ciała na dzie-
dzińcu domu parafialnego odbyło się spotkanie dla 
wszystkich osób zaangażowanych w  przygotowanie 
uroczystości Bożego Ciała.

LIPIeC

 • Przez cały miesiąc posługę w  naszej parafii oraz 
w szpitalach pełnił ks. Łukasz Kozłowski.

 • W dniach 6.07- 15.07 kilka osób z naszej parafii wzię-
ło udział w Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną 
Górę. Nasi parafianie szli w grupach – Ekstremalnej 
oraz Miłosierdzia. Również dwóch księży z naszej pa-
rafii – ks. Wojciech oraz ks. Adrian podążali do Czę-
stochowy towarzysząc grupie Miłosierdzia.

 • 14.07 nasi parafianie, w ramach duchowej pielgrzym-
ki, modlili się w  wyznaczonej na  ten dzień intencji 
pielgrzymki – za dzieci i młodzież.

SIerPIeŃ

 • 06.08 grupa studentów wraz ze swoim duszpasterzem 
– ks. Radkiem oraz ks. Łukaszem wyjechali na waka-
cyjny wyjazd do Toskanii.

 • 14.08 gościliśmy w naszej parafii księży Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Księżą wygłosili kazania, a po Mszy 
św. rozprowadzali kalendarze misyjne.

 • 25.08 nowym duszpasterzem akademickim w  naszej 
parafii został ks. Jan Cieślak, który trzy lata temu był 
w naszej parafii na rocznej posłudze diakońskiej.

 • 28.08 odbyła się pielgrzymka do Głogowca oraz Świ-
nic Warckich, miejsca urodzin i  chrztu świętego św. 
Faustyny Kowalskiej. Pielgrzymka została organizo-
wana przez Wspólnotę Miłosierdzia Bożego.

WrzeSIeŃ

 • Od 1.09 roczną posługę diakońską w  naszej parafii 
podjął dk. Michał Dziedzic.

WyDarzeNIa c.d.

u źródeł 2022 09.indd   8 08.09.2022   10:52:47


