
u źródeł
Życie parafi i pw. Św. Stanisława Kostki w PoznaniuŻycie parafi i pw. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu

Kwiecień , Nr , ISSN -Kwiecień , Nr , ISSN -



2  u źródeł

Ośrodek Dokumentacji 
i Studium Pontyfi katu 
Jana Pawła II w Rzymie

W związku ze zbliżającą się kanonozacją Jana Pawła II 
zamieszczamy artykuł na temat ośrodka, który zajmuje 
się myślą i pamiątkami po wielkim Papieżu Polaku.

Dnia 16 października 1981 roku dekretem papieskim 
utworzono w Rzymie Ośrodek Dokumentacji i Studium 
Pontyfi katu Jana Pawła II. Instytucja działa w ramach 
Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II i jest organiza-
cją kościelną non-profi t. Siedziba instytucji mieści się 
w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie (Casa 
Polacca Giovanni Paolo II). Uroczystość poświęcenia, 
ofi cjalne otwarcie Domu Polskiego i Ośrodka, zostało 
dokonane przez Jana Pawła II i odbyło się 8 listopada 
1981 roku.
„Niech ten Dom, ta instytucja, skoro jest w Rzymie, 
będzie czułym punktem wytyczonym na skrzyżowaniu 
dróg – tych, które wychodzą z Rzymu ku światu, ku Pol-
sce, i tych, które prowadzą do Rzymu” ( Jan Paweł II).
Akt przekazania Ojcu Świętemu Domu Polskiego z sie-
dzibą Ośrodka, daru Polonii Świata, upamiętnia medal 
okolicznościowy. Oryginalny egzemplarz niniejszego 
medalu wraz ze stosownym certyfi katem został prze-
kazany przez jedną z parafi anek na ręce ówczesnego 
proboszcza winiarskiej świątyni – ks. biskupa Grzego-
rza Balcerka. Pamiątka została umieszczona w gablocie 
wotywnej ołtarza Matki Boskiej Ucieczki Grzesznych, 
przypomina jakże ważne wydarzenie w dziejach ponty-
fi katu Jana Pawła II.
Jak sama nazwa wskazuje, Ośrodek Dokumentacji i Stu-
dium Pontyfi katu Jana Pawła II, gromadzi wszechstron-

Życzenia Wielkanocne
Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest za-
nurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni 
w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas 
w śmieć Chrystusa zostaliśmy razem z Nim pogrzebani 
po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca (Rz 6, 3n)

Drodzy parafi anie, czytelnicy pisma „U Źródeł”!

Jako motto wybrałem fragment Epistoły z listu św. Pawła 
do Rzymian, który czytamy w Wigilię Paschalną. Ten 
tekst przypomina nam wartość naszego chrztu. Przez 
chrzest zostaliśmy włączeni w tajemnicę śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Najpełniej wyraża się to w cią-
głym umieraniu starego, grzesznego człowieka, który 
razem z Chrystusem został ukrzyżowany, aby żyć „dla 
Boga w Chrystusie Jezusie” jako nowy człowiek.
W Wigilię Paschalną wyrażamy to przez odnowienie 
przyrzeczeń chrztu świętego, trzymając zapalone świece.
Życzę wszystkim parafi anom i czytelnikom pisma 
„U Źródeł” by dzięki pomocy Bożej i pracy nad sobą, 
mieli udział w zmartwychwstaniu do nowego życia 
w przyjaźni z Chrystusem.
Niech Jan Paweł II, nasz święty rodak, będzie wypraszał 
wiele łask potrzebnych w życiu chrześcijańskim naszych 
rodzin.

Wasz proboszcz
Medal pamiątkowy w gablocie wotywnej Kościoła św. St. 
Kostki w Poznaniu
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ną dokumentację dotyczącą osoby i nauczania Jana Pawła 
II oraz troszczy się o zachowanie i rozwój dziedzictwa 
Jego pontyfi katu.
Ze względu na ogromną spuściznę duchową i material-
ną Ojca Świętego, niezwykle bogate, różnorodne zbiory 
i potrzebę ich metodycznego opracowania Ośrodek zo-
stał rozbudowany w trzech podstawowych kierunkach: 
bibliotecznym, archiwalnym i muzealnym. Dział Bi-
blioteczny liczy obecnie około 30 tys. woluminów i jego 
strukturę tworzą m.in. lektorium, księgozbiór papieski, 
zbiór książek dedykowanych Ojcu Świętemu, zbiór sta-
rodruków, dokumentacja dźwiękowa. Dział Archiwalny 
gromadzi m.in. dokumenty abpa Karola Wojtyły z okre-
su krakowskiego (1958 – 1978), fotografi e, albumy, akta 
IPN, zbiory fi latelistyczne, zestawienia prasowe dla Ojca 
Świętego. Dział Muzealny zajmuje się systematyzacją 
i inwentaryzacją darów. W zbiorach znajduje się ok. 
10 tys. opisanych obiektów, począwszy od małych form 
m.in. medalików, różańców, do przedmiotów wielkofor-
matowych tzn. obrazów, witraży, rzeźb, gobelinów. Część 
darów jest prezentowana w pomieszczeniach Ośrodka, 
w Domu Polskim. W strukturze Ośrodka funkcjonuje 
także Studium, które zajmuje się działalnością redakcyj-
ną i wydawniczą.
Powszechną uwagę zwiedzających ekspozycję darów 
w Domu Pielgrzyma wzbudza już nieco podniszczona, 
niewielka drewniana tabliczka. Tabliczka została podaro-

wana Ojcu Świętemu podczas Jego apostolskiej podróży 
do Japonii. Dar pochodzi z okresu wojny rosyjsko – ja-
pońskiej (1904 – 1905), w której udział brali także żoł-
nierze pochodzący z będącej pod rosyjskim zaborem Pol-
ski. Wzięci do niewoli pragnęli się wyspowiadać. Posługę 
kapłańską w japońskim więzieniu spełniał jednak tylko 
francuski ksiądz. Ponieważ nie znał języka polskiego żoł-
nierze przygotowali mu niewielką drewnianą tabliczkę 
z formułą spowiedzi i dekalogiem. Wskazując palcem 
na stosowne przykazanie penitenci wyznawali swoje 
grzechy. Kapłanowi towarzyszył mały japoński chłopiec, 
był urzeczony głęboką wiarą Polaków i potem przez wie-
le lat przechowywał tabliczkę jako relikwię. Kiedy miał 
97 lat, Ojciec Święty przyjechał do Nagasaki. Tam też 
25 lutego 1981 roku przekazał Janowi Pawłowi II ten 
jedyny w swoim rodzaju dar.
Niewątpliwie wszystkie dary, które Nasz Papież otrzy-
mywał od wielkich i maluczkich tego świata, oglądał, 
dotykał, błogosławił, skłaniają do refl eksji, są zamkniętą 
historią ludzką, radością, cierpieniem, wyrażeniem cza-
sem bardzo osobistych przeżyć...są one jednak przede 
wszystkim wyrazem miłości, szacunku i hołdu dla Pa-
pieża Jana Pawła II – Świętego Papieża.

Opracowała: Wacława Małecka 

Poznań, 2 kwietnia 2014 roku

Mała drewniana tabliczka – niezwykły dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II
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Za trzy lata minie sto lat od objawień 
fatimskich, kiedy to Matka Boża 
rozmawiała z trojgiem pastuszków: 
Łucją, Hiacyntą i Franciszkiem. Eu-
ropa stała wówczas w obliczu woj-
ny i strasznego kryzysu moralnego, 
a Matka Boża wzywała do różańca, 
pokuty i nawrócenia. Nie zawahała 
się pokazać małym dzieciom piekła, 
a dzieci miały przecież siedem, dzie-
więć i dziesięć lat. Dlaczego wybrała 
dzieci? Dlaczego potraktowała je tak 
poważnie i uczyniła je swoimi po-
mocnikami w dziele ratowania ludz-
kich dusz? Czyżby niewinne dzieci 
były wielką siłą, potęgą modlitewną? 
Zastanawiam się, jak my dzisiaj wy-
chowujemy dzieci i jak je traktujemy. 
A przecież kryzys moralny Europy 
i świata jest o wiele poważniejszy niż 
sto lat temu. I to właśnie dzieci są naj-
bardziej zagrożone, gdyż rozpoczął 
się ogromny, na niespotykaną dotych-
czas skalę zamach na ich niewinność 
i wieczność – szczególnie w środkach 
masowego przekazu. 
Ponadto z przerażeniem stwier-
dzam, że nawet w rodzinach wie-
rzących i praktykujących, gdzie Pan 

Bóg zajmuje ważne miejsce, nieste-
ty często dzieci wychowywane są 
na hedonistów i egoistów. Rodzice 
dzieciom usługują, wyręczają je, sta-
rają się za wszelką cenę osłodzić im 
życie i zabrać z ramion dziecka ja-
kikolwiek krzyż. Znam kilka matek, 
które zupełnie dorosłym już synom 
przynoszą jedzenie przed komputer, 
we wszystkim synów wyręczają i tak 
„hodują” stuprocentowych leni i sa-
molubów. Ku czemu zmierzamy i jak 
rozumiemy mądrą miłość?
Przypatrzmy się Matce Bożej. Jaka 
jest? Jest odbiciem czułości i tkliwo-
ści Boga, jest samą słodyczą, Adwo-
katem ludzkości, Radosną Panią i jak 
pisze jeden z Jej wielkich czcicieli św. 
Ludwik Grignion jest „rajem Boga 
samego”, a jednak jest wymagająca! 
Ostrzega przed karą i prosi o pokutę, 
o umiłowanie krzyża, o umiłowanie 
niedogodności i ofi ar, prosi o to małe 
dzieci. Któż lepiej zna naturę ludzką 
i wie czego nam najbardziej potrze-
ba aniżeli Ona, Najlepsza z Matek. 
Dlaczego my dorośli, nawet jeśli 
nie jesteśmy hedonistami, to jednak 
dzieci na leni i egoistów wychowuje-
my? Tkwimy w starych schematach, 
które trudno zmienić i może czas się 
obudzić?
Spójrzmy też na różaniec, do którego 
Matka Boża wzywa. Piękna medy-
tacyjna modlitwa, która uruchamia 
wyobraźnię i pozwala przenieść się 
w czasy Chrystusowe, towarzyszyć 
Świętej Rodzinie w Jej życiu. Dla-
czego różaniec jest tak ważny? Otóż 
człowiek staje się tym, czym wypeł-
nia swoją wyobraźnię. Jeśli rozważa-
my sceny ewangeliczne w różańcu, 
to upodabniamy się do Jezusa i Ma-
ryi, zaczynamy myśleć tak jak Oni. 
I odwrotnie, jeśli na przykład tkwi-
my tylko w ekranach telewizyjnych 
i komputerowych, to upodabniamy 
się do konsumenckich cyborgów 
i nieprzyjaciel (szatan) łatwo może 
nami sterować.
Maryja wzywa do odmawiania różań-
ca małe dzieci. A my? Czy odmawia-
my z dziećmi chociaż jedną dziesiąt-
kę różańca dziennie? Czy też je przed 

nim chronimy, żeby się biedactwa 
nie znudziły przypadkiem i nie znie-
chęciły do religii. Zabawa, zabawa, 
zabawa, dozowanie przyjemności, 
od czasu do czasu tylko jakiś drobny 
obowiązek. Słyszałam, że bożek nad-
miernej zabawy jest równie groźny 
jak krwiożercza bogini Kali, a może 
nawet bardziej niebezpieczny, bo zu-
pełnie zabija duszę. Jak wyjść z tego 
zaklętego koła? Należy po pierwsze 
wymagać od dzieci pracy i ofi arności 
i to już od najmłodszych lat, a po dru-
gie modlić się za nie i z nimi. Nawet 
jeśli dzieci są dorosłe i stwierdzamy, 
że proces wychowawczy się nie udał, 
modlitwa, a zwłaszcza modlitwa ró-
żańcowa, jest ogromnym ratunkiem. 
Rozmawiałam z dawną wychowaw-
czynią mojego męża, która zwierzyła 
mi się, że wiele dobrego wymodliła 
swoim dorosłym dzieciom, wytrwale 
biorąc udział w różańcowych Nabo-
żeństwach Fatimskich.
W naszej parafi i mamy zarówno Na-
bożeństwa Fatimskie, jak i praktykę 
pierwszych sobót miesiąca, podczas 
których możemy wynagrodzić Ma-
ryi zniewagi przeciwko Jej Niepoka-
lanemu Sercu. Jak wiemy z objawień 
fatimskich Maryja obiecała, że try-
umf Jej Niepokalanego Serca nastąpi, 
a nałożenie kary na ludzkość jest wa-
runkowe. Jeśli się nawrócimy, kary nie 
będzie. Ojciec Święty Jan Paweł II 25 
marca 1984 roku wypełnił pierwszą 
prośbę Matki Bożej i poświęcił Rosję 
oraz świat Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi, a teraz nasza kolej na wypełnie-
nie Jej drugiej prośby – nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca.
Czy znajdziesz w sobie dość do-
brej woli, aby raz w miesiącu przyjść 
w pierwszą sobotę na 7.30 do na-
szego kościoła na różaniec i 15-mi-
nutową medytację wynagradzającą, 
uczestniczyć we Mszy św. oraz przy-
jąć Komunię św. wynagradzającą? 
Czy pomożesz Matce Bożej zmienić 
na lepsze losy świata i losy rodzin? 
A może dzięki naszemu uczestnictwu 
w nabożeństwach pierwszosobotnich 
doznamy ogromnej łaski i powstanie 
dziecięca róża różańcowa w naszej 
parafi i? To byłaby niewątpliwie wielka 
radość dla Niepokalanej.

Anna – mama trójki dzieci

Nabożeństwa pierwszych Sobót
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11 lutego 2014 roku w naszej Para-
fi i odbyła się Msza św. z udzieleniem 
sakramentu chorych z okazji Świato-
wego Dnia Chorych. W sali Duszpa-
sterstwa Akademickiego zostało tak-
że zorganizowane radosne spotkanie 
z przedstawieniem jasełkowym dla 
naszych chorych parafi an. Dlatego 
w naszym parafi alnym czasopiśmie 
publikujemy artykuł ks. kapelana 
Sławomira Styczyńskiego na temat 
sakramentu chorych.

Spośród siedmiu sakramentów świę-
tych, które są wielkim skarbem Ko-
ścioła Katolickiego, jeden z nich nie 
cieszy się dobrą sławą. Mowa tutaj 
o sakramencie namaszczenia cho-
rych. Kiedy zacząłem pełnić funkcję 
kapelana Szpitala Wojewódzkie-
go w Poznaniu, prawie codziennie 
udzielam tego sakramentu. Niniejsze 
rozważanie ma posłużyć temu, by le-
piej poznać jego właściwe znaczenie 
i pozbawić odczuć negatywnych.
W artykule pragnę poruszyć kwe-
stię nazewnictwa tegoż sakramentu. 
Zwróćmy uwagę, że sakrament ten 
nosi nazwę namaszczenie chorych, 
a nie ostatnie namaszczenie. War-
to jednak wspomnieć, że do Soboru 
Watykańskiego sakrament ten nosił 
nazwę ostatniego namaszczenia. Co 
prawda od Soboru minęło już 48 lat, 
to jednak wciąż w świadomości ludzi 
towarzyszą negatywne odczucia. Na-
zwa ostatniego namaszczenia funk-
cjonowała od Sobory Trydenckiego 
(1545–63) do Soboru Watykańskie-
go II (1962–65). Nazwa ta nawiązy-
wała do pozostałych sakramentów 
świętych, przy sprawowaniu których 
towarzyszyło namaszczenie olejem 
świętym:

chrzest – I namaszczenie 
bierzmowanie – II namaszczenie 
kapłaństwo – III namaszczenie. 

Dlatego namaszczenie chorych sta-
ło się ostatnim. W praktyce rodzina 
wzywała kapłana do chorego, który 
znajdował się w stanie agonii. Często 
kapłan przychodził do osoby, która 
skonała. Stąd też sakrament wzbu-

dza wiele obaw, zresztą nieuzasad-
nionych. Warto pamiętać, że kiedy 
rodzina wzywa kapłana do chorego, 
który już umarł, to wtedy sakra-
mentu namaszczenia chorych się nie 
udziela. Kościół naucza zresztą, że 
sakramenty święte przeznaczone są 
dla osób wierzących i żyjących.
Nie ma sakramentu, który by nie 
miał u swoich podstaw tekstu z Pi-
sma Świętego, to pokazuje, że sakra-
menty święte nie są wymysłem Ko-
ścioła, a wskazują na ustanowienie 
ich przez samego Chrystusa.
Znajdziemy dwa fragmenty, które 
mówią nam o sakramencie namasz-
czenia chorych. Są to Ewangelia we-
dług świętego Marka oraz list świę-
tego Jakuba. W tekście wspomnianej 
Ewangelii w 6 rozdziale, w wersecie 
13 o rozesłaniu Dwunastu, czyta-
my: wyrzucali też wiele złych duchów 
oraz wielu chorych namaszczali ole-
jem i uzdrawiali. Tekst ten wska-

O sakramencie namaszczenia chorych 
cz. 1

zuje na ustanowienie sakramentu 
namaszczenia chorych przez Pana 
Jezusa. Gdyby było inaczej, ewange-
lista nie wspomniałby o tym.
Z kolei w liście świętego Jakuba, 
w którym czytamy o praktykowaniu 
chrześcijańskiej wiary, znajdziemy 
wskazówkę odnośnie wspomnianego 
sakramentu: choruje ktoś wśród was? 
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, 
by się nad nim modlili i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa peł-
na wiary będzie dla chorego ratunkiem 
i Pan go podźwignie, a jeśliby popeł-
nił grzechy, będą mu odpuszczone ( Jk 
5,14–15). Tak więc zauważamy, 
że autor listu zachęca wiernych, by 
korzystali z duchowej pomocy, jaką 
jest sakrament namaszczenia cho-
rych. Z tekstu też jasno wynika, iż 
jest on przeznaczony dla osób cho-
rych.

ks. Sławomir Styczyński

Biskup Grzegorz Balcerek udziela sakramentu chorych w kaplicy szpitala woje-
wódzkiego
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9 marca w niedzielę po Mszy św. 
o godzinie 11.00 rodzice pobłogo-
sławili dzieci pierwszokomunijne. 
Atmosfera była podniosła, uroczysta. 
Twarze rodziców ujawniały dumę 
i radość, którą wszyscy czuliśmy. 
Skłoniło to mnie do zastanowienia, 
czym tak naprawdę jest błogosła-
wieństwo? W jakich okolicznościach 
rodzic może takiego błogosławień-
stwa udzielić?
Według słownika błogosławieństwo 
oznacza życzenie lub powinszowanie 
z powodu otrzymanych darów, cnót czy 
korzystnej sytuacji. Bóg dał obietnicę 
– wypowiadaj słowa błogosławieństwa 
nad każdą spotkaną osobą, „bo wzywa-
jąc moje Imię nad nimi, Ja osobiście będę 
im błogosławił”. W zasadzie najczę-
ściej przez nas wszystkich słyszanym 
błogosławieństwem jest tzw. błogo-
sławieństwo końcowe udzielane przez 
celebransa na koniec Mszy św.: Pan 
z wami. I duchem twoim. Niech was 
błogosławi Bóg wszechmogący...
Co ciekawe pierwsze słowa, które Bóg 
wypowiada do człowieka są właśnie 
słowami błogosławieństwa (wcze-
śniej pobłogosławił zaraz po stworze-
niu wszystkie istoty żyjące). Po czym 
Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: 
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, aby-

Błogosławieństwo rodziców

Św. Józef  – wzór dla ojców

ście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną; abyście panowali nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzają-
cymi po ziemi». Błogosławieństwo jest 
bardzo powszechne w Biblii. Z bło-
gosławieństwa często korzystał Jezus 
Chrystus.
Kto zatem może błogosławić? Pra-
wo do udzielania błogosławieństw 
w imię Boga ma każdy ochrzczony. 
Choć mógłbym w wielu sytuacjach 
błogosławić to najczęściej korzystam 
z błogosławieństwa dzieci podczas 
snu. Zapewne dlatego że wyglądają 
jak śpiące anioły, które już nie rozra-
biają. Chciałbym przez to okazać im 
swoją miłość oraz wpłynąć na to, aby 
ich sen był dobry, długi i nieprze-
rwany. Błogosławić można w każdej 
niemal sytuacji, każdemu, w każdym 
miejscu. Dla mnie odkryciem było 
że oprócz powszechnie znanego, 
szczególnego błogosławieństwa ro-
dziców przed zaślubinami, ojciec ro-
dziny ma prawo pobłogosławić pier-
ścionki zaręczynowe dzieci. I skoro 
tak wyróżniony jest ojciec, chętnie 
z tego przywileju skorzystam, kiedy 
taki moment nastąpi.
Udzielanie błogosławieństw w imię 
Boga jest szczególnym prawem i ła-

ską dla nas wszystkich. Chciałbym 
pamiętać o tym zawsze i korzystać 
z tego prawa częściej. Błogosławień-
stwo jest pierwszym krokiem w na-
uce miłości Chrystusa, który przecież 
powiedział Błogosławcie tych, którzy 
was prześladują.

Krzysztof

W dniach 23–26 marca, odbyły się 
w naszej parafi i akademickie rekolek-
cje „Iniemamocni” prowadzone przez 

o. Adama Szustaka. Myślą przewod-
nią głoszonego przez niego słowa, 
była sentencja „od zera do bohatera”. 

Rekolekcje Iniemamocni Ojciec Adam ukazywał nam, że Bóg 
wybiera każdego człowieka do wiel-
kich rzeczy mimo naszych słabości, 
które naturalnie staramy się ukryć 
i zamaskować. Jednak On, mimo na-
szych „niedoskonałości”, widzi w nas 
ogromny potencjał na świętego. Nie 
przeszkadza Mu, że grzeszymy. Bóg 
czyni dobro naszymi rękami. Ojciec 
Adam zaznaczył oczywiście, że wal-
ka z grzechem, i to walka do krwi, 
jest konieczna na drodze do dosko-
nałości.
Rekolekcje przyciągnęły bardzo 
wielu ludzi młodych ciałem i du-
chem z całego Poznania i okolic. 
Jako podziękowanie ojcu Adamowi 
wręczono kosz owoców jako zachętę 
do walki z jego słabością, którą jest 
– jak sam przyznał – McDonald.

Sonia Szymańska



 u źródeł  7

Jesteśmy najwidoczniejszą grupą w pa-
rafi i. Msza św. z naszym udziałem ma 
swój uroczystszy wymiar. Każdy z nas 
jest inny, jesteśmy w róznym wieku, 
mamy inne charaktery, często też uczy-
my się w innych szkołach. Łączy nas 
wspólna pasja wiernego służenia pod-
czas świętych czynności liturgicznych, 
ku większej chwale Boga. Podczas 
Mszy św. widzimy wszystko najlepiej. 
Każdy gest i znak ma swoje znaczenie, 
zaczynając od prawidłowo złożonych 
dłoni, przez prawidłowe ustawienie na-
czyń liturgicznych na ołtarzu, po pre-
cyzyjne posługiwanie się mszałem. 
W każdą sobotę odbywają się zbiórki 
ministranckie, a czasami wyjazdy. By-
liśmy np. w Muzeum Powstania War-
szawskiego w Warszawie, w kaplicy 
sióstr Pasterek, w Katedrze Poznań-
skiej, w Muzeum Archidiecezjalnym.
Zapraszamy do grupy ministranc-
kiej chłopców szczególnie ze szkoły 
podstawowej. W tej formacji można 
przybliżyć się do Chrystusa, zrozu-
mieć lepiej liturgię i uczyć się obo-
wiązkowości.
Zgłoszenia u ks. Tomasza Tarczyń-
skiego

Bardzo marzyłam o wyjeździe 
na pielgrzymkę do Częstochowy. 
Wiedziałam jednak, że to niełatwa 
sprawa. Nagle dowiedziałam się, że 
z naszej parafi i we wrześniu rusza 
pielgrzymka nie tylko do Często-
chowy, ale i do Łagiewnik, a także 
do Piekar Śląskich. Moja mama za-
decydowała, że pojedziemy, a ksiądz 
Proboszcz wyraził zgodę. Naszą dro-
gę oddałyśmy w ręce Matki Bożej. 
Autokar był pełen pielgrzymów, któ-
rzy na każdym kroku okazywali nam 
serce i pomagali nam. Czułam się 
jak w najwspanialszej rodzinie. Mo-
ment spotkania z Matką Boską był 
niepowtarzalny. Mogłam powierzyć 

Jej wszystkie swoje słabości, bóle, 
niedogodności z jakimi borykam się 
na co dzień. Dziękowałam za moich 
kochanych rodziców i siostrę. Bardzo 
mocno polecałam Matce Boskiej pa-
rafi ę i księży, którzy pracują w niej, 
a zwłaszcza ks. Proboszcza, który 
w czasie całej pielgrzymki opiekował 
się nami. Nierzadko pchał wózek, 
zwłaszcza, gdy była wyboista droga. 
Wszystkim, którzy okazali mi serce 
– szczególnie mojej mamie i tym, 
dzięki którym mogłam przeżyć 
tak piękne i niepowtarzalne chwile 
– składam serdeczne dzięki.
Bóg zapłać!

Marta

Doświadczyłam wspólnoty
Parafi alna pielgrzymka oczami niepełnosprawnej Marty

Służba dla Boga – ministranci

[ ] Przyjęcie nowych ministrantów
[ ] Ministranci z naszej parafi i pod-

czas wycieczki do Katedry

Autorka tekstu razem ze swoją mamą



Księża z naszej parafi i
W związku z licznymi prośbami publikujemy w naszym czasopiśmie zdjęcia księży wraz z krótkim opisem.

ks. mgr lic. Krzysztof Skowroński – proboszcz, ur. 1966 r., święcenia kapłańskie: 1991 r., Za-
dania: koordynacja wszystkich działań duszpasterskich, gospodarczych i administracyjnych 
w parafi i. Opieka duszpasterska: Parafi alna Rada Duszpasterska, Parafi alna Rada Ekonomiczna, 
Akcja Katolicka, Żywy Różaniec Kobiet i Mężczyzn, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Wspólnota 
Miłosierdzia Bożego, Klub Seniora, katecheza przed chrztem , narzeczeni , dzieci kl. III, dzieci 
wczesno komunijne, rodzice dzieci kl. III, rodzice dzieci wczesno komunijnych, Apostolat Li-
turgiczny. Zainteresowania: duchowość chrześcijańska, liturgia Kościoła, książki, sztuka, ikony, 
muzyka, turystyka górska, rowerowa.

ks. dr Mariusz Białkowski – rezydent, ur. 1971 r., święcenia kapłańskie: 
1997 r., zadania: pomoc duszpasterska w parafi i, wykładowca Akademii 

Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie pełni obowiązki kierownika Zakładu Mu-
zyki Kościelnej, wykładowca Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, wykładowca Archidie-
cezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Poznaniu, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej, redaktor naukowy rocznika Studia Gregoriań-
skie, dyrygent, członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu 
Gregoriańskiego, autor publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz audycji radiowych.

ks. mgr Krzysztof Makosz – wikariusz, ur. 1976 r., święcenia kapłańskie: 
2002 r., zadania: wikariusz, kapelan szpitala MSW, katecheta, odpowie-
dzialny za czasopismo „U Źródeł” i przesłuchania sądowe w parafi i. Opieka duszpasterska: Krąg 
Biblijny, Krąg Domowego Kościoła, katecheza przed chrztem, dzieci kl. II, rodzice dzieci kl. II, 
Wspólnota nauczycieli i wychowawców, Oratorium „Światełko”. Zainteresowania: Nowa Ewan-
gelizacja, wspólnoty Neokatechumenalne, fi lmy, książki, sport (rolki, pływanie, narty).

ks. mgr Sławomir Styczyński – rezydent, ur. 1982 r., święcenia kapłańskie: 
 2009 r., Kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zadania: pomaga 
w pracy duszpasterskiej w parafi i, opieka duszpasterska: Wspólnota Wolon-
tariuszy Hospicyjnych. Zainteresowania: historia Polski, patriotyzm (jako 
praktyka), motoryzacja.

ks. mgr Arkadiusz Szady – wikariusz, ur. 1985 r., święcenia kapłańskie: 
2010 r., zadania: wikariusz, diecezjalny duszpasterz młodzieży, katecheta, 
Msza św. z udziałem dzieci, Msza św. dla młodzieży, koordynator przygo-
towań do Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Poznańskiej, student 
fi lozofi i. Opieka duszpasterska: grupy dzieci , Duszpasterstwo Młodzieży, 
schola młodzieżowa, schola Winiarskie Dzieci, bierzmowani, Wspólnota św. Ojca Pio. Zaintere-
sowania: fi lozofi a, języki, sport (narty, bieganie, pływanie), podróżowanie, kibicuje zawodnikom 
żużlowym.

ks. mgr Tomasz Tarczyński – wikariusz, ur. 1982 r., święcenia kapłańskie: 
2007 r., zadania: wikariusz, duszpasterz akademicki, katecheta, Msza św. dla małych dzieci, odpo-
wiedzialny za Kaplicę św. Michała Archanioła. Opieka duszpasterska: studenci, ministranci, na-
rzeczeni, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. Zainteresowania: egzegeza biblijna, historia XX 
wieku, bieganie, pływanie, wędrowanie po górach, kibicowanie Lechowi Poznań i Barcelonie.

ks. diakon Maciej Michalski – na praktyce duszpasterskiej, ur. 1988 r., 
święcenia diakonatu: 2013 r. Zadania: katecheta, bierzmowani, nauczanie 
indywidualne, współpraca z Caritas, Wspólnotą Woluntariuszy Hospicyj-
nych. Zainteresowania: liturgia, teologia moralna, fi lmy, książki, sport (ro-
wer, rolki, narty).


