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Tworzyć żywy Kościół
Czas mija nieubłaganie. Przypomina nam o tym zbli-
żająca się uroczystość Wszystkich Świętych. W kon-
tekście mijającego czasu można także podziwiać tych, 
którzy dobrze go wykorzystują, a do tej grupy należą 
na pewno robotnicy, którzy ukończyli pracę na dachu 
naszego kościoła. Na pewno sprawa remontu, a wła-
ściwie przebudowy dachu – to szczególne wydarzenie 
w tym roku w naszej parafii. Ale Kościół to nie tylko dom 
z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy, to jest serc 
wspólnota. Dlatego bardzo ważne są te rzeczywistości, 
które tę wspólnotę budują i ukazują. Zastanawiałem się, 
czy powracać w tym numerze do czasu wakacyjnego 
– czy dwa miesiące po zakończeniu wakacji jest jesz-
cze sens wspominania tego, co się wydarzyło... Myślę, 
że jest, bowiem wspólne wyjazdy ukazują te rzeczywi-
stości, które w naszej parafii tętnią życiem. Zachęcam 
i zapraszam wszystkich członków naszej parafialnej 
wspólnoty do wzajemnego poznawania się, także na ła-
mach naszego czasopisma. Jest wiele osób, które chcą się 
włączyć we wspólnoty czy grupy formacyjne działające 
przy parafii. Zapraszam do współtworzenia czasopisma 
„U Źródeł” oraz aktywności w grupach i wydarzeniach 
organizowanych w naszej parafii. Wszystko to sprawia, 
że tworzymy prawdziwą wspólnotę żywego Kościoła.

ks. Krzysztof Makosz

Refleksje o Kościele 
i kościele
(refleksje przy okazji remontu dachu)

Gdy śledzimy rozwój duchowy chrześcijaństwa możemy 
w największym uproszczeniu dostrzec pewne etapy, które 
charakteryzują następujące po sobie tysiąclecia.
W pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa bardzo akcen-
towano i praktykowano przykazanie miłości Pana Boga. 
W tym czasie wielu pragnie osiągnąć doskonałość chrze-
ścijańską, dlatego zakładają pustelnie, aby w oddaleniu od 
ludzi oddawać chwałę Bogu przez modlitwę, post i umar-
twienie. Powstają pierwsze zakony, które – przez reguły 
podarowane przez ich założycieli – starają się żyć radami 
ewangelicznymi: posłuszeństwem, ubóstwem i czystością.
W drugim tysiącleciu chrześcijaństwa dostrzegamy przede 
wszystkim dzieła miłości bliźniego. To wiek, w którym 
w sposób szczególny chrześcijanie starają się wcielać w ży-
cie przykazanie miłości bliźniego. Powstają zakony i ruchy 
na rzecz ubogich, potrzebujących, chorych i cierpiących 
na duszy i ciele.
Trzecie tysiąclecie, w którym mamy łaskę żyć, kieruje nas 
w stronę tworzenia wspólnoty. Wspomina o tym proro-
czo św. Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio 
ineunte: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto 
wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się 
tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamy-
słowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczeki-
wania świata” (NMI nr 43). Trzecie tysiąclecie, w którym 
żyjemy ma być skoncentrowane na Nowym Przykazaniu 
Jezusa, czyli Przykazaniu miłości wzajemnej: „To jest 
moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem” ( J 15,12–13)
Trzy etapy historii duchowej chrześcijaństwa można przy-
równać do budowy domu. Zawsze budowę rozpoczyna się 

Na okładce: Procesja wejścia podczas Mszy św. odpustowej 
18.09.2014.

Na stronie obok, u góry: Widok dachu kościoła od strony 
północnej w czasie prac remontowych.

Na stronie obok, na dole: Specjalny podnośnik przed fron-
tem kościoła.

Poniżej: Widok kościoła z wyremontowanym dachem.
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od założenia fundamentów, następnie stawia się ściany, 
a na końcu całość budowli przykrywa się dachem.
Czasami dom już jest gotowy, ale po pewnym czasie trze-
ba znowu podjąć remont, aby zajaśniał nowym blaskiem 
i świeżością. Podobnie jest z Kościołem. Nieustannie po-
trzebuje odnowy, odbudowywania tego, co niszczeje, bru-
dzi się i podupada. „Ecclesiia semper reformanda” – Ko-
ściół jest nieustannie wezwany do odnowy. Najmniejszą 
cząstką Kościoła powszechnego jest parafia. Wspólnota, 
do której należymy, czyli parafia, również potrzebuje od-
nowy, ożywienia, oczyszczenia.
Takie refleksje nasuwają mi się przy okazji remontu da-
chu naszej świątyni. Wszyscy dostrzegali, że dach ko-
ścioła jest w nie najlepszym stanie. Po specjalistycznych 
ekspertyzach budowlanych i konserwatorskich okazało 
się, że jest gorzej niż myśleliśmy. Strona północna (od 
strony domu parafialnego) miała duże nieszczelności, 
dachówki uległy erozji i zaczęły się rozwarstwiać. Kon-
strukcja drewniana od strony północnej była w fatalnym 
stanie, zniszczona przez wilgoć, pozaginana. Groziło 
to zapadnięciem się części konstrukcji drewnianej. W in-
nych miejscach dachu było wiele przecieków, dachówki 
zniszczone, popękane, konstrukcja drewniana powygina-
na nawet do 10–15 cm.
Wobec tego faktu razem z Parafialną Radą Ekonomicz-
ną przystąpiliśmy do podjęcia działań zmierzających do 
remontu dachu kościoła oraz mechanicznej wentylacji 
wywiewnej kościoła i ocieplenie stropu kościoła wełną 
mineralną. Podjęliśmy bowiem decyzję, że trzeba od razu 
załatwić te dwa ostatnie tematy, by już w przyszłości do 
nich nie wracać. Z tego powodu poniesiemy większe 
koszty, ale może będzie od razu cieplej w kościele i nie 
będzie takiej wilgoci na ścianach budynku. Działania na-
sze obejmowały projekt konserwatorski, projekt budow-
lany remontu dachu, otrzymanie pozwoleń od Miejskie-
go Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Architektury 
i Budownictwa.

11 sierpnia w dzień św. Klary rozpoczęliśmy remont 
dachu kościoła, który dzięki Bogu przebiegł sprawnie. 
Święty Józef, którego obraliśmy na patrona dzieł remon-
towych w naszej parafii, wyprosił nam sprzyjającą pogodę, 
zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom firmy dekarskiej 
Rzepka z Bucza koło Śmigla. Obecnie dach kościoła 
został wyremontowany: położono dachówkę, wszelkie 
instalacje i opierzenia blacharskie. Do zrobienia został 
tylko mały kawałek dachu nad absydą prezbiterium. Po 
ukończeniu prac interwencyjnych nad zawalającym się 
dachem w innym kościele firma dekarska dokończy dzie-
ła jeszcze w tym roku.
Działa również wentylacja mechaniczna kościoła, którą 
wykonała firma Mezon z Poznania. Mamy już zgro-
madzony materiał na ocieplenie stropu kościoła. Firma 
budowlano-remontowa z Poznania wykona ocieplenie 
po zrealizowaniu wcześniejszych umówionych prac.
Remont kościoła to nasza wspólna odpowiedzialność.
Koszty remontów obecnie wynoszą:

remont dachu kościoła: 452 000 zł, które musimy  •
spłacić w ratach do końca 2015 roku;
wentylacja mechaniczna: 35 670 zł; •
ocieplenie stropu kościoła: wycenę podamy w później- •
szym terminie.

W ramach remontu powstały też prace dodatkowe, które 
wygenerowały dodatkowe koszty w kwocie 24 600 zł (m. in. 
wynajem specjalnego podnośnika, zbrojenie, wylewka be-
tonowa gzymsów nad głównym wejściem do kościoła, wy-
konanie otworu do wylotu wentylacji mechanicznej i wiele 
działań mniejszych, których nie sposób tutaj wymienić).
Do tej pory dzięki ofiarności parafian i czynszu za najem 
pomieszczeń wieży kościoła dla telefonii komórkowej 
zgromadziliśmy 60% sumy potrzebnej do zapłaty za wy-
konane prace.
Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary na te inwesty-
cje. Niech świety Józef wyprasza wiele błogosławieństw 
wszystkim ofiarodawcom.
Potrzebny jest remont Kościoła – wspólnoty wiary, nadziei 
i miłości, potrzebny jest remont kościoła – świątyni z ka-
mienia i cegieł, dachówek i drewna. W Kościele bowiem 
i w kościele mieszka Święty Bóg. Z naszej strony trzeba 
zrobić wszystko, aby nasz Ojciec czuł się w jednym i dru-
gim kościele bardzo dobrze, a my z Nim.

ks. prob. Krzysztof Skowroński
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W Finlandii Wschodniej, na pół-
nocnym krańcu fińskiego pojezierza, 
rozciąga się urocza grupa wioseczek. 
W jednej z nich, nieco zagubionej 
pośród gęstwiny leśnych ostępów 
i mokradeł, dom – pracownię zwaną 
Paateri prowadziła Eva Ryynanen, 
ceniona fińska rzeźbiarka. Urodzo-
na w 1915 roku artystka rzeźbi-
ła w drewnie już jako nastolatka, 
w 1934 roku otrzymała stypendium 
Akademii Sztuki „Ateneum” w Hel-
sinkach. Studia ukończyła w 1939 
roku i pod koniec wojny osiedliła się 
w Paateri, gdzie wspólnie z mężem 
prowadziła skromne gospodarstwo 
rolne. O rzeźbie nie zapomniała, 
w wolnych chwilach powstawały 
większe i mniejsze prace w drewnie, 
które skrzętnie gromadziła. Uznanie 
dla twórczości Evy Ryynanen przy-
szło w latach 70. XX wieku. Pokło-
siem jej działalności artystycznej sta-
ły się wystawy w kraju i zagranicą, 
publikacje książkowe i zamówienia. 
Stworzyła ponad 500 form rzeź-
biarskich, które w wielu zakątkach 
świata zdobią wnętrza kościołów, 
kaplic, gmachów urzędowych, miejsc 
użyteczności publicznej, własności 
prywatnych.

Największym samodzielnym projek-
tem Evy Ryynanen i zarazem naj-
bardziej znanym jest jednak kaplica 
„Paateri”. Kaplica została wzniesiona 
obok domu – pracowni artystki w Pa-
ateri, a uroczyste poświęcenie nowo-
powstałej świątyni nastąpiło w 1991 
roku. Niewielka budowla, otoczona 
gęstym lasem, została wykonana z ro-
syjskiej sosny, a okazałe drzwi wej-
ściowe z kanadyjskiego czerwonego 
cedru, drewna o doskonałej odpor-
ności na działanie warunków atmos-
ferycznych. W jej wnętrzu uwagę zaś 
przykuwa niezwykły, wręcz unikalny 
w swojej formie, ołtarz. Do jego wy-
konania posłużył gigantyczny korzeń 
jodły karelskiej, potężnego drzewa 
powalonego przez piorun i zarazem 
największego jaki trafił do pracowni 
artystki. Za ołtarzem widoczna jest 
tafla szklana, która pomieszczeniu na-
daje lekkość i sprawia wrażenie wza-
jemnego przenikania dwóch świa-
tów – świata duchowego oraz świata 
ziemskiego, świata przyrody. Z pra-
wej strony ołtarza widnieje skromny 
krucyfiks, a obok stoi chrzcielni-
ca wykonana z drewna sosnowego. 
Chrzcielnica ma kształt klepsydry, 
przypominając w ten sposób o upły-

Kaplica „Paateri” w leśnych 
ostępach Finlandii Wschodniej

wie czasu, o szybkim przemijaniu ży-
cia ludzkiego. Z lewej strony ołtarza 
znajduje się pulpit „Dobry Pasterz” 
(Madonna z Barankiem Bożym), 
przy którym głoszone jest Słowo 
Boże. Nad ołtarzem góruje delikatna 
sylwetka Madonny z dzieciątkiem. 
Na uwagę zasługują także ławki z be-
lek sosnowych zdobione motywem 
kwiatowym.
Kaplica „Paateri”, ze względu swe od-
dalenie od siedlisk ludzkich, otwarta 
jest w sezonie letnim oraz podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. W tej 
niewielkiej świątyni odprawiane są 
nabożeństwa, odbywają się chrzciny 
i pogrzeby, jest to także popularne 
miejsce zawierania związków mał-
żeńskich. W niedzielne popołudnia 
w jej wnętrzu można posłuchać 
muzyki na ludowym fińskim instru-
mencie kantele.
Nieco surowe lecz zarazem cieka-
we wnętrze kaplicy, starannie prze-
myślane detale, mają „przemawiać”, 
skłaniać do skupienia, modlitwy, re-
fleksji, ukazać potęgę, piękno przy-
rody i jej nierozerwalny związek 
z człowiekiem. W twórczości artyst-
ki widać szacunek do istoty ludzkiej, 
do rodzimej fińskiej tradycji, do pro-
stoty i skromności.
Eva Ryynanen zmarła w 2001 roku, 
wraz mężem spoczywa w pobliżu 
„Paateri”. Swą posiadłość wraz z ka-
plicą rzeźbiarka przekazała na wła-
sność państwu, obiekty te są ogól-
nie dostępne, stanowiąc szczególne 
miejsce na mapie Finlandii.

Opracowanie i zdjęcia: 
Wacława Małecka, 

Poznań – październik, 2014.
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Do Poznania (i okolic) wszyscy 
wrócili pełni niesamowitych wrażeń, 
niezapomnianych chwil i z wyjątko-
wymi wspomnieniami. Nawet ci, któ-
rzy odwiedzili Taizé po raz kolejny, 
znów odkryli coś nowego. Jan Paweł 
II mówił, że: „Do Taizé przybywa się 
jak do źródła” i jest to stuprocentowa 
prawda. Z każdym dniem, który się 
tam spędza, czerpie się z tego źródła 
coraz więcej.
Na zakończenie mam do przekaza-
nia świetną wiadomość! Żeby poczuć 
niesamowity klimat Taizé, nie trzeba 
czekać aż do wakacji! Serdecznie za-
praszamy na wyjazd na Europejskie 
Spotkanie Młodzieży Taizé w Pra-
dze. Odbędzie się ono w terminie 
29 grudnia 2014 – 2 stycznia 2015 
roku. Dni spędzone w Czechach będą 
prawie identyczne jak te we Fran-
cji. Będzie i modlitwa, i śpiew, a co 
najważniejsze – wspólne spotkanie 
z Chrystusem! Jeśli chcesz powitać 
Nowy Rok ciekawie i fantastycznie, 
a zarazem po Bożemu – koniecznie 
zgłoś się i przyjdź na spotkania przy-
gotowujące do wyjazdu. Bez obaw 
– my nie gryziemy!

Zuzanna Kwias

Na początku wakacji wielu z nas za-
stanawia się, jak spędzić je ciekawie 
i po Bożemu. Jest na to pytanie od-
powiedź – pojedź do Taizé!
W tegoroczne wakacje dość spora 
grupa młodzieży z naszej archidie-
cezji wybrała się na pielgrzymkę 
do Taizé. Jest to malowniczo po-
łożona miejscowość w południo-
wo–centralnej Francji, w Burgundii. 
Mieści się na wzgórzu, skąd rozciąga 
się zapierający dech w piersiach wi-
dok na okoliczne łąki i pastwiska, 
na których całymi dniami posilają się 
trawą białe krowy. Ale Taizé to nie 
tylko piękne widoki, pasące się zwie-
rzęta i przepyszne lody sprzedawane 
na farmie ekologicznej w pobliżu. To 
wzgórze skrywa w sobie „coś więcej” 
i to właśnie dla tego „czegoś więcej” 
co tydzień przyjeżdża tu kilka tysię-
cy młodych ludzi z całego świata.
W Taizé znajduje się międzynarodo-
wa wspólnota ekumeniczna założo-
na przez Brata Rogera w 1940 roku. 
Bracia, już od przeszło 50 lat, przyj-
mują na wzgórzu tysiące chrześcijan, 
chcących pogłębić i utwierdzić swoją 
wiarę.
Z tym samym założeniem w sercu 
nasza „Jordanowa” ekipa wyruszyła 
w sierpniu do Taizé. Przeżyliśmy 
tam niesamowite 7 dni, którymi zde-
cydowanie warto jest się podzielić.
Trzy razy dziennie – modlitwa. 
Wiem, że brzmi to trochę strasznie, 
ale w rzeczywistości tak nie jest. 
Modlitwa Taizé składa się głównie 
z rozważania Pisma Świętego i śpie-
wu. I to właśnie niesamowita mo-

dlitwa przez śpiew jest chyba naj-
bardziej charakterystyczną dla Taizé 
rzeczą. Pieśni, ze względu na wie-
lojęzyczność zgromadzonych ludzi, 
są zazwyczaj krótkimi fragmenta-
mi z Biblii zaśpiewanymi na pro-
stą, czterogłosową, piękną melodię. 
Dla mnie niesamowite było słyszeć 
tak wielu ludzi z tak wielu krajów 
wspólnie śpiewających (zazwyczaj 
nawet na 4 głosy!). I brzmi to prze-
pięknie!
Oprócz modlitwy dzień składa się ze 
spotkań w dużych, a potem małych 
grupach, w których wspólnie pochy-
laliśmy się nad Pismem Świętym, 
rozważaliśmy je, wymienialiśmy do-
świadczeniami. Co jest naprawdę 
świetne – w małych, dziesięciooso-
bowych, grupach są ludzie z różnych 
krajów! I rozmawiasz z Portugal-
czykami, Litwinami, Holendrami, 
Czechami, Niemcami, Hiszpana-
mi... a czasem zdarza się, że również 
z Japończykami. Poza tym codzien-
nie można wziąć udział w specjal-
nie przygotowanych na każdy dzień 
ciekawych warsztatach, w próbach 
chóru, albo podjąć wyzwanie i za-
pisać się do pracy.

Taizé – międzynarodowa wspólnota ekumeniczna 
osób szukających Boga

Grupa z duszpasterstwa „Jordan” w Taizé
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W dniach 18–20 września bieżą-
cego roku w naszej diecezji odbyło 
się Diecezjalne Święto Młodych. 
Pierwszym jego punktem była Msza 
święta odpustowa w naszej parafii, 
którą upiększyły śpiewy scholi mło-
dzieżowej „Jordan”.
Następnego dnia, w auli Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza, odbył się 
wspa niały koncert znanego zespołu 
TGD, poprzedzony czuwaniem mo-
dlitewnym prowadzonym przez scho-
lę diecezjalną. Czuwanie wprowadziło 
uczestników w modlitewny nastrój, 
co z pewnością pozwoliło z jeszcze więk-
szą siłą wielbić Boga razem z zespołem. 
W koncercie uczestniczyło około ty-
siąca osób, co świadczy o tym, że w Po-
znaniu nadal jest bardzo dużo młodych 
ludzi, którzy pragną od życia czegoś 
więcej i chcą wspólnie chwalić Boga 
przez wspólne tańce, śpiewy i zabawę.
W sobotę odbył się koncert zespołu 
Propaganda Dei, po którym odbył się 
Marsz Młodych dla Jezusa. Wspólnie 

Tak właśnie można określić wspólny 
czas, który spędziliśmy podczas wy-
jazdu do Węgorzewa (17–24 sierp-
nia), zorganizowanego przez Ruch 
Pomocnicy Matki Kościoła Archi-
diecezji Poznańskiej. Tegoroczne 
spotkania rekolekcyjno-wypoczyn-
kowe odbywały się pod hasłem „Wie-
rzę w Syna Bożego – wybieram życie 
z Synem Bożym”. Poznając życie Je-
zusa, uczestnicy uświadamiali sobie, 
iż „od osobistego wyboru Chrystusa, 
od żywej wiary serca zależy zbawie-
nie każdego z nas”.
„Wspólne wędrowanie” obejmowało 
modlitwę, zajęcia formacyjne, na-
ukę oraz zabawę. Przepełnione było 
radością oraz wzajemną życzliwo-
ścią. Dzieci pod opieką ks. Tomasza 
Tarczyńskiego i Animatorów miały 
okazję poznać piękno mazurskiej 
ziemi (spływ kajakowy rzeką Kurty-
nią, rejs statkiem po jeziorze Mam-
ry), zetknąć się z historią (zwiedza-
nie kwatery Hitlera Wilczy Szaniec 
i Twierdzy Boyen) oraz zrelaksować 
się podczas kąpieli w Parku Wodnym 

Tropikana w Mikołajkach. Niesamo-
witych wrażeń dostarczyły także peł-
ne rywalizacji zajęcia sportowe oraz 
spotkania teatralne, których finałem 
był spektakl „Nic, Dzikie Mrówki, 
Adam i Ewa”.
Zaproponowane atrakcje i wspól-
nie spędzony czas przyczyniły się 
do tego, że nasza wakacyjna wę-
drówka nabrała głębszego wymiaru. 
Pokazała, że wybór drogi z Jezu-

sem nadaje życiu sens i wzbogaca je 
na każdej płaszczyźnie. Wakacyjny 
wyjazd zaowocował też nawiąza-
niem licznych przyjaźni. Wszyscy 
żegnaliśmy się z łezką w oku, wza-
jemnie sobie dziękując.
Mimo że wspólne wakacje dobiegły 
końca, „nasze wędrowanie z Jezusem” 
wciąż trwa i będzie trwało... do Domu 
Ojca – Naszego Domu.
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Diecezjalne Święto Młodych 
przeszliśmy z Placu Wolności do Ka-
tedry, śpiewając po drodze radosne 
pieśni, i uśmiechając się do napotka-
nych, często zdziwionych osób. W Ka-
tedrze odbyło się wspólne wielbienie, 
podczas którego kapłani posługiwa-
li w konfesjonałach. Mogliśmy też 
wysłuchać świadectw trójki młodych 
chłopaków, którzy opowiadali, jak 
Bóg działa w ich życiu. Opowiadali 
o swoich doświadczeniach w służbie 
innym ludziom, o problemach z nią 
związanych, ale i o radości, która się 
z tą służbą wiąże. Następnie miała 
miejsce najważniejsza część spotka-
nia – Eucharystia. Przewodniczył jej 
biskup Grzegorz Balcerek. W homi-
lii wytłumaczył hasło „Błogosławieni 
ubodzy w duchu”. Wyjaśnił, że ubogi 
w duchu, znaczy ten, co pokłada cał-
kowitą ufność w Bogu. Ten co oddaje 
mu wszystko wierząc, że otrzyma sto-
kroć więcej.
Ostatnim punktem programu był 
posiłek w Arcybiskupim Semina-

rium Duchownym. Każdy chętny 
mógł się posilić i nabrać sił na drogę 
powrotną do domu (kilka grup przy-
jechała z obrzeży naszej diecezji).
Diecezjalne Święto Młodych, w któ-
rym miałam okazję uczestniczyć, 
było bardzo budującym doświad-
czeniem, ukazującym wielką grupę 
młodzieży, która ciągle ufa Jezuso-
wi i chce za Nim podążać. Można 
było poczuć wspólnotę ludzi, którzy 
cieszą się swoją wiarą i pragną się 
tą radością dzielić z innymi. Niesa-
mowity był ten entuzjazm malujący 
się na twarzach młodych osób, które 
zawierzyły swoje życie Bogu. Owo-
ce tego spotkania z pewnością będą 
bardzo duże. Z naszej parafii udział 
w wydarzeniu wzięło kilkadziesiąt 
osób, które teraz chcą się angażować 
w piątkowe spotkania duszpasterstwa 
młodzieży oraz w środowe spotkania 
oazowe. Widok tych młodych przy-
chodzących z chęcią na spotkania 
jest naprawdę budujący i zapowiada 
wspaniałe widoki na przyszłość, któ-
ra przecież jest w rękach młodzieży.

Sonia Szymańska

Mazurskie wędrowanie z Jezusem...

Grupa PMK w Świętej Lipce

6  u źródeł



Pośród wielu wakacyjnych szlaków, 
drogi zaprowadziły trzynastu człon-
ków DA Winiary na czele z księdzem 
Tomaszem aż do Rzymu. Niezapo-
mniana wyprawa, po zakończeniu 
której jeszcze długo oczy płonęły 
radosnym blaskiem, a serce rwało się 
z powrotem do włoskiej stolicy, od-
była się w dniach 6–13 września. Już 
sama podróż samolotem dostarczała 
pozytywnych przeżyć. Widok Alp 
z lotu ptaka był imponujący! Musieli-
śmy także ćwiczyć cnotę cierpliwości 
i ufności – z powodu strajków na lot-
nisku w Rzymie lot został opóźnio-
ny o dwie godziny, a odbiór bagażu 
na lotnisku w Ciampino zdawał się 
trwać wieczność. Jednak to ani trochę 
nie popsuło humorów – żarty i śmie-
chy były nieodłącznym elementem 
wycieczki przez cały czas jej trwania.
Na opisanie miejsc, które zwiedzili-
śmy lub chociaż zobaczyliśmy pod-
czas licznych spacerów, nie starczyło-
by stron całego niniejszego wydania. 
Z jednej strony – przepiękne, impo-
nujące i bogate obiekty sakralne, jak 
Bazyliki Większe i inne kościoły (św. 

Agnieszki, św. Karola, św. Marcele-
go...), z drugiej – antyczne zabytki, 
dobrze znane przez większość z nas 
jak dotąd jedynie z kart książek do 
historii: Forum Romanum, Kolo-
seum, Panteon...
A gdzie jeszcze Most i Zamek Anioła, 
Piazza Navona z Fontanną Czterech 
Rzek, Ołtarz Ojczyzny (nazywany 
pogardliwie przez rzymian „mydel-
niczką” lub „szczęką”), Fontanna di 
Trevi (niestety, cała w rusztowaniach, 
ale od czego mamy wyobraźnię!). Za-
żyliśmy też klimatu miasta podczas 
wieczornego spaceru, wtapiając się 
w tłum wypoczywających, zmierza-
jących na zakupy czy zabawy miesz-
kańców i turystów. Jednak miejscem, 
od którego zaczęliśmy zwiedzanie 
Rzymu i do którego kilkakrotnie po-
wracaliśmy, był Watykan i Bazylika 
św. Piotra. W niedzielę uczestniczy-
liśmy w modlitwie Anioł Pański pro-
wadzonej przez Papieża Franciszka, 
potem zwiedziliśmy najważniejszą 
Świątynię, Muzea Watykańskie z Ka-
plicą Sykstyńską. Oprócz typowego 
zwiedzania, nie mogliśmy jednak od-

mówić sobie rozrywek takich jak ką-
piel w Morzu Śródziemnym w Ostii 
czy konsumpcja włoskich lodów oraz 
pizzy (mniam!)
Także miejsce naszego zakwatero-
wania oprócz regeneracji ciała przy-
niosło też profity duchowe. Miesz-
kaliśmy bowiem w Domu Polskim, 
założonym z inicjatywy Jana Pawła II. 
Siostry sercanki, prowadzące w nim 
archiwum pontyfikatu świętego Pa-
pieża, ukazały nam Jego Osobę z per-
spektywy obdarowujących Go ludzi 
– wszędzie bowiem, w gablotkach, 
na ścianach, wystawione są prezenty, 
jakie Jan Paweł II otrzymał od ludzi 
podczas swojego pontyfikatu.
Gorące włoskie słońce, piękne mia-
sto, którego niemalże każda uliczka 
skrywała warte odkrycia tajemnice, 
ale przede wszystkim zgrana, dobrze 
czująca się w swoim towarzystwie, we-
soła kompania – tak najkrócej można 
podsumować wyjazd DA Winiary 
do Rzymu. I chociaż po tygodniu baj-
kowych wakacji trzeba było powrócić 
do domu, pozostały piękne wspomnie-
nia i nadzieja, że za rok czeka nas na-
stępny wyjazd w kolejne miejsce.

Agnieszka Kowal

Rzymskie wakacje

Grupa DA Winiary na Placu św. Piotra
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Skąd ks. diakon pochodzi? Proszę powiedzieć kilka 
słów o sobie.
Pochodzę z uroczej miejscowości na północy Wielkopol-
ski – Chodzieży, która pewnie większości osób kojarzy 
się z porcelaną. Moja rodzinna parafia nosi wezwanie 
Nawiedzenia NMP i obecnie należy już do Archidiece-
zji Gnieźnieńskiej. W październiku br. skończę 26 lat. 
Skończyłem Liceum Ogólnokształcące w Ratajach (wio-
ska pod Chodzieżą – przyp. red), tam w 2007 roku zda-
łem maturę. Mam o 7 lat młodszego brata – Krzysztofa, 
który uczy się w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu.
Kim jest diakon? Co oznacza ten termin?
Diakon to najniższy stopień sakramentu świeceń. Dwa 
wyższe to prezbiter (czyli potocznie ksiądz) i biskup. 
Diakon jest osobą duchowną, pełniącą służbę, pomagają-
cą prezbiterom i biskupom w kierowaniu Ludem Bożym. 
Diakoni mają rozmaite zadania: asystowanie biskupowi 
i kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie 
chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, 
przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), 
sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławie-

Być dobrym człowiekiem – chrześcijaninem 
– diakonem (kapłanem) 
Rozmowa z ks. diakonem Mariuszem Heymannem

nie małżeństwa w imieniu Kościoła na podstawie delega-
cji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zaj-
mowanie się w imieniu Kościoła dziełami miłosierdzia 
i administracją oraz akcją społecznej pomocy. Diakona 
można rozpoznać po tym, iż nosi dalmatykę (jest krótsza 
od ornatu i ma rękawy) oraz stułę przewieszoną tylko 
przez lewe ramię i spiętą u dołu. Urząd diakona swoją 
historią sięga początków chrześcijaństwa, dwaj najsłyn-
niejsi diakoni to św. Szczepan i św. Wawrzyniec.
Jak zrodziła się u księdza myśl o wstąpieniu do semina-
rium i zostania księdzem?
Ta myśl zrodziła się spontanicznie. Zdałem maturę 
i trzeba było wybrać dalszą drogę życia.
I tak w 2007 roku wstąpiłem do Arcybiskupiego Semi-
narium Duchownego w Poznaniu. W moim życiu przed 
seminarium nie było żadnych objawień czy cudownych 
znaków prowadzących ku kapłaństwu. Dorastałem jak 
normalny, przeciętny chłopak. Mogę wspomnieć tylko, 
że od drugiej klasy Szkoły Podstawowej byłem ministran-
tem i często również w tygodniu służyłem przy ołtarzu. 
Wielkim plusem było też to, że mój dom rodzinny stoi 
naprzeciw kościoła. Pewien ksiądz powiedział mi kiedyś, 
że jeśli w kimś zrodzi się choć jedna myśl o kapłaństwie, 
nie może jej zlekceważyć. Tak też było u mnie – w li-
ceum zrodziła się taka myśl i za nią podążyłem.
Jaka była reakcja rodziców na wiadomość o powołaniu 
syna?
Rodzice bardzo spokojnie przyjęli moją decyzję, pozo-
stawili mi wolny wybór. Będę im zawsze wdzięczny za to, 
że towarzyszą mi w tej drodze, w dobrych i złych chwi-
lach. Zawsze mogę na nich liczyć.
Czy i czego obawia się ksiądz diakon w wypełnianiu 
powołania?
Obaw jest pełno, ale tak jak wszędzie, w kapłaństwie czy 
małżeństwie. W obu przypadkach chodzi o wierność 
do końca, mimo wszelkich przeciwności. Ktoś kiedyś 
powiedział: ,,Jeśli chcesz rozbawić Boga, opowiedz Mu 
o swoich planach”. W tym duchu patrzę na przyszłość, 
na to, co mnie czeka. Przyszłość zostawiam Panu Bogu, 
a ja ze swej strony mam robić wszystko, co w danej chwili 
do mnie należy. Być dobrym człowiekiem, chrześcijani-
nem, diakonem...
Czym się ks. diakon interesuje?
Od kilku lat interesuje się Pismem Świętym, co mogło 
mieć wpływ na obraną przeze mnie drogę życiową. Nie 
powinno to dziwić, w końcu najważniejszym zadaniem 
osoby duchownej jest głoszenie Słowa Bożego. Fascynuję 
się też motoryzacją i pływaniem.
Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę.

Rozmawiał: KM


