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Życzenia na Boże 
Narodzenie 2015

„Nowe życie w Chrystusie”

Przeżywając 1050. rocznicę chrztu Polski stajemy przed 
żłóbkiem betlejemskim, aby wsłuchać się w Słowo Pana. 
Św. Jan w prologu stwierdza: „Słowo stało się ciałem... 
w Nim było życie...”. Jezus Chrystus jest Życiem same-
go Boga. On pragnie się nim podzielić. Dokonuje tego 
w sakramencie chrztu świętego. To tutaj Mieszko I i Po-
lacy otrzymali życie Boże i wieczne. Trzeba nam dzięko-
wać w tym roku jubileuszowym za dar chrztu św. Polski, 
ale i za nasz chrzest święty. Warto dowiedzieć się, kiedy 
otrzymałem chrzest święty, kto mnie chrzcił, w jakim 
kościele.
Pragniemy złożyć parafianom, czytelnikom „U Źródeł”, 
gorące życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech Jezus, małe dziecię Boże przyniesie Waszym ro-
dzinom i każdemu z osobna odnowienie życia Bożego 
otrzymanego w sakramencie chrztu świętego.
Zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci, zwłaszcza 
podczas każdej Eucharystii.

Duszpasterze naszej wspólnoty parafialnej

Wykorzystać  
czas łaski

Czas, który przeżywamy, jest wyjątkowy. Tegoroczny 
adwent rozpoczął nowy rok duszpasterski pod hasłem 
„Nowe życie w Chrystusie”. Jest to także rok jubile-
uszu 1050-lecia chrztu Polski. 8 grudnia Ojciec Święty 
Franciszek rozpoczął również Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia. Te okoliczności wskazują na to, że jeste-
śmy w tym roku duszpasterskim obdarowani wyjąt-
kowymi łaskami. Na pewno stoją przed nami większe 
wyzwania.
Czas dany nam przez Pana, ma być przez nas do-
brze wykorzystany. Na pewno Pan Bóg zaprasza nas 
do poszukiwania Go z jeszcze większym zaangażowa-
niem. Powinniśmy w tym roku duszpasterskim odkryć 
na nowo łaskę chrztu świętego, dar otrzymany wraz 
z tym sakramentem oraz to, co zostało nam „zadane”. 
Myślę, że kluczową rolę będzie tu miało przeżywanie 
świąt paschalnych, odnowienie naszych przyrzeczeń 
chrzcielnych oraz świętowanie rocznicy chrztu Polski. 
Najważniejszym owocem tych duchowych wydarzeń 
powinno być nasze nawrócenie. Pomocą w tym bę-
dzie na pewno przypomnienie tajemnicy Miłosierdzia 
Bożego, które realizuje się w ramach Nadzwyczajne-
go Jubileuszu Miłosierdzia. Papież Franciszek napisał 
w bulli Misericordiae vultus: „Potrzebujemy nieustannie 
kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla 
nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem 
naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które 
objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to naj-
wyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam 
na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, 
które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy 
on szczerymi oczami na swojego brata, którego spoty-
ka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy 
Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na na-
dzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń 
naszego grzechu”. Jubileusz zaprasza nas do otwarcia 
się na miłującego Boga oraz do otwarcia się z miło-
ścią na drugiego człowieka, szczególnie na tego, z któ-
rym powinniśmy się pojednać, wybaczyć oraz na tych 
wszystkich, którzy potrzebują naszego wsparcia.
Starajmy się zatem dobrze wykorzystać czas dany nam 
przez Pana za pośrednictwem Kościoła. Odkrywajmy 
wartość wspólnoty i wsłuchujmy się w głos Boga, który 
troszczy się o swój Lud i wzbudza przez Ducha Świętego 
wspaniałe dzieła. Niech czas łaski będzie otwieraniem 
naszych serc dla Chrystusa, który stał się człowiekiem, 
aby przynieść nam Zbawienie.

ks. Krzysztof Makosz
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Od XIV do XVIII wieku pochówki mieszkańców staro-
polskiej parafii św. Wojciecha ( Jeżyce, Piątkowo, Sołacz, 
Bonin, Golęcin, Winiary) odbywały się na przykościel-
nym cmentarzu na ul. Święty Wojciech, na Wzgórzu 
św. Wojciecha oraz na terenie niewielkiego cmentarzyka 
wokół kaplicy św. Leonarda we wsi Winiary, na przed-
polach obecnego Szeląga.
W I poł. XIX wieku przykościelny cmentarz na Wzgórzu 
św. Wojciecha został zamknięty na pochówki, miejsce było 
bowiem przepełnione, a cmentarzyk we wsi Winiary uległ 
likwidacji. W związku z tym za sprawę pilną uznano utwo-
rzenie nowej nekropolii. Na ten cel parafia św. Wojciecha 
pozyskała niezbyt rozległy teren w dolnej części południo-
wo-zachodniego stoku Cytadeli. Pierwszy pozakościelny 
cmentarz tzw. stary cmentarz św. Wojciecha zaczął funk-
cjonować dość szybko, ze względu jednak na niewielki ob-
szar i tam wkrótce zabrakło miejsc dla zmarłych.
W 1888 roku parafia św. Wojciecha nabyła kolejną 
działkę na cele grzebalne. Zakupiony teren znajdo-
wał się u zbiegu ulic Obornickiej i Winogrady. Nowy 
(młodszy) cmentarz został otwarty w 1893 roku. Do 
II wojny światowej obie nekropolie – stary (dochówki 
do istniejących grobów) oraz nowy cmentarz funkcjo-
nowały równolegle.

Dzieje pochówków mieszkańców Winiar
– zachowanie lokalnego dziedzictwa

Pochówek zmarłych mieszkańców Winiar odbywał się na 
tych cmentarzach jednakże tylko do 1933 roku. W tym 
bowiem okresie nowo powstała parafia winiarska pod we-
zwaniem św. St. Kostki pozyskała własną nekropolię. Po-
święcenia cmentarza dokonał ks. biskup Walenty Dymek, 
ówczesny sufragan poznański. Nekropolia została usytu-
owana z dala od zabudowań, pośród pól i łąk, po wschod-
niej stronie ulicy Piątkowskiej (obecnie ul. Henryka Łow-
miańskiego).
Stary cmentarz św. Wojciecha stał się obiektem zabyt-
kowym, zamkniętym na pochówki, a nekropolia przy ul. 
Obornickiej – Winogrady uległa w 1974 roku całkowitej 
likwidacji.
Pod koniec listopada br. w bibliotece parafialnej odbyła 
się wystawa „Dzieje pochówków mieszkańców Winiar”. 
Równocześnie przy udziale ks. Krzysztofa Skowrońskiego, 
proboszcza parafii św. Stanisława Kostki, podejmowane są 
działania w kierunku gromadzenia materiałów archiwal-
nych dotyczących historii winiarskiego cmentarza. Celem 
tych zamierzeń jest opracowanie publikacji „Cmentarz pa-
rafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu”, której wydanie jest 
planowane na koniec 2016 roku.

Opracowała : Wacława Małecka – październik 2015

„Śpieszmy się kochać ludzi,  
bo tak szybko odchodzą”
W dniach 21/22 listopada br. odbyła się w bibliotece para-
fialnej wystawa prezentująca dzieje pochówków mieszkań-
ców Winiar. Na ekspozycji pokazano około 100 dotych-
czas niepublikowanych fotografii ze zbiorów prywatnych 
oraz inne materiały związane z tą tematyką, pochodzące 
z archiwum kościelnego m. in. dawne szkice, mapy, wycinki 
prasowe. Na planszach pojawiły się obrazy przypominające 
dwie poznańskie nekropolie, miejsca dawnych pochówków 
naszych parafian – stary cmentarz św. Wojciecha na połu-
dniowym stoku Cytadeli oraz nowy cmentarz św. Wojcie-
cha przy ul. Obornickiej, obecnie nieistniejący. Na wysta-
wie można było także zobaczyć fotografie m. in. związane 
z ostatnim pożegnaniem naszych byłych proboszczów, 
a także obywateli Winiar – choćby unikalne ujęcia w sepii 
z 1932 roku z pogrzebu Wojciecha Bajerleina oraz jego 
syna Antoniego Bajerleina z 1972 roku – ostatniego sołtysa 
Winiar, czy z pożegnania w 1938 roku Bolesława Dezora, 
nauczyciela i działacza winiarskiego oraz dh. Zbigniewa 
Skotarczaka z 1948 roku. Wystawę uzupełniały materia-
ły przedstawiające kondukty pogrzebowe na tle dawnych 
Winiar, zapomniane już obrzędy pogrzebowe, ówczesne 
stroje żałobników. Dla informacji parafian wyłożono także 
karty ewidencyjne 19 zabytkowych pomników nagrobnych 

znajdujących się na cmentarzu winiarskim, które podlegają 
ochronie konserwatorskiej.
Zainteresowanie wystawą było bardzo duże, wręcz prze-
rosło oczekiwania organizatorów – co może świadczyć, 
że historia Winiar jest dla mieszkańców ważna, przywo-
łuje wspomnienia u starszych, a uczy młodszych. Wy-
stawa pozwoliła także pozyskać nowe, wręcz unikalne 
materiały do przygotowywanej publikacji o dziejach po-
chówków mieszkańców Winiar i za te materiały autorzy 
wystawy Katarzyna Stelmachowska, Wacława Małecka 
i Jerzy Miller serdecznie dziękują.
Z wpisów do księgi pamiątkowej wyłożonej przy wystawie:
„Wystawa trudniejsza może emocjonalnie, ale jakże po-
trzebna”;
„Podziękowanie za informację na temat konserwacji po-
mników nagrobnych, o której nie wiedzieliśmy”;
„Zachowajmy pamięć o naszych przodkach, a będziemy 
trwać w pokoleniach” ;
„Dziękuję za wystawę – spacer w dawne stronice kalen-
darza. Dziękuję za przywołanie ludzi, którzy przyglądają 
się nam pilnie....”

Opracowała: Wacława Małecka, listopad 2015
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Św. Urszula Ledóchowska, św. Sta-
nisław Kostka, św. o. Pio, św. Joanna 
Beretta Molla, św. Józef, św. Ignacy 
Loyola, św. Mikołaj, błogosławiona 
Hiacynta – to tylko niektóre osoby, 
które można było spotkać 31 paź-
dziernika na ulicach osiedla Winiary. 
Wszystko dlatego, że tego dnia uli-
cami naszej parafii przeszedł Koro-
wód Świętych.

Korowód  
Świętych
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W Drugim Liście św. Pawła Apo-
stoła do Koryntian czytamy: „Jak 
długo jesteśmy w ciele, pozostajemy 
pielgrzymami z daleka od Pana”. Ży-
cie człowieka jest więc nieustannym 
wędrowaniem, podążaniem do celu, 
którym jest spotkanie z Bogiem 
Ojcem i pełne z Nim zjednoczenie 
w Niebie. Pozostając jednak na zie-
mi, każdy z nas szuka spotkania 
z Panem na różne sposoby, m. in. 
uczestnicząc w pielgrzymkach, od-
wiedzając miejsca związane z naszą 
religią, podążając drogami wyzna-
czonymi przez tych, których Kościół 
Katolicki uważa za świętych.
W dniach 17–25.10 bieżącego roku 
grupa 38 osób miała okazję poszu-
kiwać Pana Boga podczas para-
fialnej pielgrzymki do Włoch. Na 
pielgrzymim szlaku znalazły się 
miejsca związane głównie z naszą 
wiarą, ale nie tylko. Pielgrzymi od-
wiedzili kolejno: Padwę (z Bazyliką 
św. Antoniego oraz Bazyliką Santa 
Giustina), Bolonię (m. in. Piazza 
Maggiore, ratusz, krzywe wieże, 
bazylikę św. Dominika), Mano-
pello (z Sanktuarium św. Oblicza, 
gdzie mieli okazję kontemplować 
Oblicze Chrystusa pozostawione 
na Całunie), San Giovanni Roton-
do (miejsca związane ze św. o. Pio), 
Pompeje (Pompeje starożytne oraz 
Sanktuarium Matki Bożej Różań-
cowej), Monte Cassino (opactwo 
benedyktyńskie oraz cmentarz 
polski), Rzym (gdzie uczestniczyli 
w audiencji generalnej z papieżem 
Franciszkiem na placu św. Piotra, 
w Eucharystii przy grobie św. Jana 
Pawła II w Jego liturgiczne wspo-
mnienie. Zwiedzali też Bazylikę św. 
Piotra, Panteon, Kapitol, spacero-
wali po Piazza Navona, zobaczyli 
Zamek i most Anioła, Schody Hisz-
pańskie oraz Koloseum), Orvieto, 
Asyż (z Bazyliką św. Franciszka, 
Bazyliką św. Klary, Bazyliką Matki 
Boskiej Anielskiej z Porcjunkulą), 
Wenecję (z placem i Bazyliką św. 
Marka, pałacem Dożów, mostem 
Rialto).

Na pielgrzymiej drodze nie może 
zabraknąć pokarmu, dającego siłę 
do stawiania kolejnych kroków, 
dlatego każdego dnia niezwykle 
pięknymi chwilami były Euchary-
stie, gromadzące pielgrzymów przy 
Stole Słowa Bożego i Stole Eucha-
rystycznym, podczas których czuło 
się obecność świętych Patronów 
danych miejsc, gdzie sprawowano 
Najświętszą Ofiarę. Pielgrzymi od-
dawali sprawy, które każdy z nich 
nosi w sercu, nie zapominając też 
o modlitwie za wspólnotę para-
fialną.
Poza zwiedzaniem tych pięknych 
miejsc, poznawaniem ich histo-
rii, życia świętych z nimi związa-
nych (np. św. Franciszka, św. An-
toniego, św. o. Pio), podziwianiem 
piękna włoskiej ziemi, wyjazd ten, 
jak na pielgrzymkę przystało, był 
przede wszystkim okazją do pogłę-
bienia relacji z Bogiem. Rekolekcje 
w drodze, podczas których towa-
rzyszyły pielgrzymom rozważania 
z książki Pięć chlebów i dwie ryby 
autorstwa kardynała Francoisa-Xa-
viera Nguyen Van Thuana pobudza-
ły do refleksji nad tym, jak wyglą-
da nasze życie wiary. Kardynał Van 
Thuan uczył przeżywania wiary tu 
i teraz, nie patrzenia w przyszłość, 
lecz życia dniem dzisiejszym. Pole-
cał wypełniać go miłością, wybie-
rając wciąż na nowo Boga, a nie 
Jego dzieła, wypełniając dni modli-
twą i miłością, aż do zjednoczenia, 
wpatrując się w Jezusa Chrystusa 
i Jego testament, który zostawił 
nam na krzyżu, kochać przebaczając 
i udzielając miłosierdzia.
„Wędrówka jedną życie jest człowie-
ka....” pisał Edward Stachura. Ten 
etap wędrówki, jakim była tegorocz-
na pielgrzymka parafialna do Włoch, 
pozostanie na pewno długo w ser-
cu i pamięci jej uczestników, a to, 
co przeżyli i czego doświadczyli, nie 
oddadzą z pewnością żadne słowa 
ani zdjęcia.

Katarzyna

Korowód jest okazją, by lepiej po-
znać swoich świętych patronów. 
Są to przecież osoby, których życie 
i postawa wobec świata, ówczesnej 
władzy były przykładem niezłomnej 
wiary i całkowitego zaufania Bogu. 
Takiego oddania się woli Bożej mo-
żemy uczyć się, poznając naszych 
patronów, którzy swoim życiem 
zasłużyli na to, by teraz cieszyć się 
radością Nieba. Korowód Świętych 
jest też kolejną okazją, obok procesji 
Bożego Ciała, pochodu Trzech Króli 
czy Drogi Krzyżowej, by wychodząc 
z naszych domów i kościołów za-
świadczyć o naszej wierze.
W takiej radosnej atmosferze koro-
wód dzieci i dorosłych poprzebiera-
nych za swoich ulubionych świętych 
wyruszył spod kapliczki na osiedlu 
Winiary. Już z daleka można było 
usłyszeć entuzjastyczne: „Taki duży, 
taki mały może świętym być”. Każ-
dy z nas może przecież być świę-
tym, a dążyć do tej świętości przez 
kroczenie śladami naszych patro-
nów już tu, na ziemi.
Korowód, podążając ulicami naszej 
parafii, spotykał kolejno – św. Urszu-
lę, św. o. Pio, św. Joannę, błogosła-
wioną Hiacyntę. Każda z tych osób 
opowiedziała coś o swoim życiu, 
powołaniu, dzięki czemu uczestnicy 
korowodu mieli okazję do lepszego 
zapoznania się z tymi wyjątkowymi 
osobami.
Korowód dotarł do kościoła, gdzie 
przywitał wszystkich gospodarz 
naszej parafii – Stanisław Kostka 
– święty szczególnie bliski młodzie-
ży i studentom.
Po całej uroczystości wszyscy uda-
li się do Duszpasterstwa Akade-
mickiego, gdzie na najmłodszych 
uczestników Korowodu czekała 
kolejna niespodzianka – kolorowe 
balony, w które dzieci niezwłocznie 
wbiegły. Było dużo zabawy i rado-
ści. Sala Duszpasterstwa Akademic-
kiego tętniła życiem. Oczywiście nie 
zabrakło ciepłej herbaty i pączków, 
by dalej świętować Wigilię Wszyst-
kich Świętych, bo czymże jest ten 
dzień, jeśli nie radością z tego, 
że mamy takich Orędowników 
w Niebie?

AD

Pielgrzymka do Włoch



6  u	źródeł

Z sercem pełnym radości pragnę po-
dzielić się przeżyciem z parafialnej 
pielgrzymki na Jasną Górę i do Ba-
zyliki św. Józefa w Kaliszu. W ponie-
działek, 28 września br. o godz. 8.00 
wyjechaliśmy ze śpiewem na ustach, 
wielbiąc Boga i prosząc o szczęśliwą 
drogę. Około godziny 11.00 przybyli-
śmy do Sanktuarium św. Józefa w Ka-
liszu. Tu po krótkim opowiadaniu ks. 
diakona o miejscu, w którym się zna-
leźliśmy, ks. Krzysztof Makosz, nasz 
opiekun duchowy, odprawił Mszę św. 
w kaplicy Świętej Rodziny. Po Eu-
charystii i przerwie na obiad udali-
śmy się w dalszą drogę. W autobusie 
wysłuchaliśmy homilii o. Augustyna 
Pelanowskiego na temat uzdrowienia 
przez wiarę i miłość. Kiedy dotarliśmy 
do Częstochowy, po zameldowaniu 
się w Domu Pielgrzyma, uczestniczy-
liśmy w Drodze Krzyżowej na wałach 
Jasnogórskiego Klasztoru, a później 
udaliśmy się do kościółka św. Barba-
ry, przy którym znajduje się cudowne 
źródełko. Tu mogliśmy napić się ożyw-
czej wody ze źródła i obmyć się w niej. 

Wdzięczni, wracaliśmy na Jasną Górę 
na Apel o godz. 21.00, gdzie dzięko-
waliśmy naszej kochanej Matce Bożej 
za otrzymane łaski i przeżyty dzień. 
Jestem wdzięczna mojej kochanej 
mamie, która następnego dnia rano 
zawiozła mnie na uroczyste odsłonię-
cie obrazu Czarnej Madonny (jestem 
osobą na wózku). Miałam dużo czasu, 
aby dziękować Matce Najświętszej, 
że jestem cząstką parafialnej wspólno-
ty, i że mogę przedstawić Jej wszystkie 
swoje prośby. Prosiłam również, żeby 
Maryja, Królowa Polski, nieustannie 
umacniała wiarę, nadzieję i miłość ko-
chanych księży pracujących w naszej 
parafii. Polecałam także Bogu uczest-
ników naszej pielgrzymki. Po modli-
twach udaliśmy się na śniadanie, a po 
wymeldowaniu z Domu Pielgrzyma 
na uroczystą Mszę św. w kaplicy Mat-
ki Bożej. Na tej Eucharystii było wielu 
innych pielgrzymów, m. in. z Wiele-
nia oraz ze Śmigla. Po Mszy św. prze-
wodniczka s. Karolina (dominikanka) 
oprowadziła nas po częstochowskim 
klasztorze i pięknie przedstawiła hi-

storię Jasnej Góry. Kolejnym punktem 
naszej pielgrzymki było Sanktuarium 
św. o. Pio na Górce Przeprośnej kilka-
naście kilometrów od Jasnej Góry. To 
miejsce odwiedzają liczne pielgrzym-
ki, nie tylko z całej Polski, ale i świata. 
Odbywają się tam czuwania modli-
tewne, a wierni wypraszają u o. Pio 
wiele łask. Przed sanktuarium są 
piękne stacje Drogi Krzyżowej, która 
pod względem długości jest identycz-
na z Via Crucis w Jerozolimie. Nad-
szedł czas obiadu, który zjedliśmy 
w restauracji „Spichlerz” w Olsztynie 
niedaleko Częstochowy. Spędziliśmy 
tam miło czas relaksu. Na zakończe-
nie pielgrzymki odwiedziliśmy Małe 
Siostry Baranka w Choroniu. Jedna 
z sióstr przedstawiła nam historię 
zgromadzenia. Siostry idą przez życie 
ubogie, żebrzące, ale szczęśliwe – gło-
szą Słowo Boże. Ufamy, że będą nas 
polecały Bożej Opiece. Nasza dalsza 
droga to powrót do Poznania.
Jestem wdzięczna Panu Bogu, że mo-
głam uczestniczyć w tej wspaniałej 
pielgrzymce. Szczególne Bóg zapłać 
tym wszystkim, którzy służyli mi 
pomocą w poruszaniu się. Bez tej po-
mocy mój udział w pielgrzymce byłby 
niemożliwy.

Wdzięczna
Marta Barłóg

Moje wspomnienia 
z pielgrzymki do Częstochowy
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Moje spotkanie z panią Benigną 
Jaskulską zaczęło się przewrotnie, 
a mianowicie...odpytaniem! Otwo-
rzyłam się po dłuższej chwili naj-
pierw zupełnej pustki (przecież 
miałam wykute wszystkie regułki 
i pojęcia, które akurat w tamtej chwi-
li jakby uległy zupełnej kasacji). Nie 
ukrywam, że bardzo pomogła ciepła, 
pyszna, różana herbata, ciastko oraz 
wrodzony humor pani Beni.

Benigna Jaskulska: Pani Małgosiu, 
pierwsze skojarzenie, kiedy słyszy 
pani „Boże Narodzenie”?
Małgorzata Napieralska: Wigilia, 
żłobek.
B. J.: No właśnie, wigilia stół ro-
dzinny, ciepło, magiczna atmosfera 
i wspólny śpiew kolęd.
M. N.: Jak pani myśli, co się stało, 
że teraz nie śpiewamy kolęd?
B. J.: Myślę, że składa się na to sze-
reg przyczyn. Mamy coraz mniej 
czasu dla siebie, a przynajmniej coraz 
mniej go sobie poświęcamy. Także 
w rodzinie. Miejsce więzi rodzinnych 
i towarzyskich zajęły wszechobecne 
komputery i inne urządzenia me-
dialne. To właśnie z tych urządzeń 
sączy się do naszych uszu muzy-
ka o tematyce m. in. bożonarodze-
niowej. I to począwszy od marketu 
i zakupów, aż po rzeczywistość wi-
gilijnego stołu. W ten sposób kolę-
da zamiast być żywym przejawem 
naszej wiary, a jednocześnie więzi 
z Bogiem i ludźmi, przejawem głę-
bokiej tradycji narodowej, zaczyna 
żyć w rzeczywistości wirtualnej i za-
miast spajać nas w jedno, żyje gdzieś 
obok nas. Inną przyczyną zamiera-
nia tradycji śpiewów kolędowych 
jest fakt, że dzisiejszy świat wyrzuca 
wiarę  z życia społecznego i rzeczy-

wistości, starając się o to, by w imię 
poprawności i fałszywie pojmowanej 
tolerancji nie urazić niczyich uczuć 
religijnych bądź ich braku. A nasze 
uczucia i POTRZEBY religijne?
M. N.: Smutna refleksja... czyli 
kolęda jest jakby bardziej obecna 
w przestrzeni publicznej, a jedno-
cześnie odwraca się od Tego, któ-
ry powinien szczególnie w okresie 
Bożego Narodzenia zagościć w na-
szych sercach...
B. J.: Tradycja kolędowa opuściła 
nie tylko domy rodzinne. Zanika też 
– przynajmniej w wielkich miastach 
– piękna tradycja kolędowania przy 
żłóbkach w kościołach parafialnych.
A może właśnie ta nasza rozmo-
wa jest dobrą zachętą, by powrócić 
do tej tradycji. Może jest okazją, by 
zachęcić naszych czytelników, sąsia-
dów, przyjaciół i współpracowników 
do spotkań kolędowych nie tylko 
w kościołach, ale w naszych domach, 
ot tak, przy małym, świątecznym 
co nieco?
M. N.: To zacznijmy od „Adama 
i Ewy”. Skąd pochodzi i co oznacza 
słowo kolęda?
B. J.: Kolęda wywodzi się z łaciń-
skiego słowa calendae, oznaczającego 
jeszcze w czasach rzymskich pierw-
szy dzień miesiąca i jednocześnie 
początek roku administracyjnego. 
Ludzie z tej okazji spotykali się, 
składali sobie życzenia, śpiewali.
Jednak pierwsze pieśni o tematy-
ce bożonarodzeniowej pojawiły się 
w chrześcijaństwie dopiero około 
XIII wieku. Były pisane po łacinie. 
Myślę, że należy to powiązać z tra-
dycją pierwszych żłobków, które 
zapoczątkował święty Franciszek. 
Z czasem tradycji budowy żłobków 
zaczęły towarzyszyć śpiewy i swego 

rodzaju rozważania związane z ta-
jemnicą Wcielenia, czyli pierwociny 
jasełek.
Najstarsza kolęda zapisana w języ-
ku polskim pochodziła z roku 1426 
i zaczynała się od słów: „Zdrow bądź 
krolu anjelski”.
Pierwsze kolędy przypominające 
bardziej chrześcijańskie hymny bu-
dziły w tzw. prostym ludzie tęsknotę 
adorowania małego Jezuska w śpie-
wie zwykłym, bliskim, znajomym, 
dostępnym i w języku ojczystym. 
Stąd obok dostojnego „Puer Natus 
in Bethleem” zaczęły pojawiać się 
serdeczne, polskie kolędy w zna-
nych ludziom bliskich, tanecznych 
rytmach i to począwszy od polone-
zów aż po (w późniejszych wiekach) 
siarczyste oberki czy mazury. I tak 
od pieśni bożonarodzeniowych o te-
matyce przedstawieniowej, adorują-
cej czy teologicznej, które uzyskały 
status pieśni kościelnych, obser-
wujemy narodziny licznych pieśni 
zwanych pastorałkami, w których 
znajdujemy instrumentarium ro-
dem z przydrożnej gospody (dudy, 
basy, fujary, gęśle). Towarzyszą temu 
wszystkiemu treści bardzo laickie 
– żeby nie powiedzieć frywolne - 
kiedy to liczne Jaśki, Kuby i Bartki 
jedzą kiełbasy i popijają wódeczkę 
w chłodną wigilijną noc i proponu-
ją te „rarytasy” Dzieciątku.
M. N.: Czy kolędy są anonimowe, 
czy mają swoich twórców?
B. J.: Znakomita większość kolęd 
i pastorałek jest anonimowa.
Możemy jednak wymienić cały sze-
reg znamienitych nazwisk twórców 
najbardziej znanych kolęd. Wspo-
mnijmy ks. Piotra Skargę, który 
do melodii poloneza koronacyj-
nego króla Władysława IV ułożył 
tekst jednej z najbardziej znanych 
polskich kolęd W żłobie leży. Dalej 
wypada wymienić Franciszka Kar-
pińskiego i jego Bóg się rodzi, bodaj 
najbardziej patriotyczną, porywają-
cą polską kolędę. Autorem lubianej 
kolędy Mizerna Cicha jest Teofil 
Lenartowicz.
W czasach nam bliższych kolędy 
tworzyli między innymi Feliks No-
wowiejski, Jan Maklakiewicz, Wi-
told Lutosławski i inni. Także wyko-
nawcy współczesnej muzyki zwanej 

Kolędy, kantyczki, 
komplemenciki,  
czyli co z tym kolędowaniem?
„(...) chyba nigdzie pieśni na Boże Narodzenie nie stały się czymś tak bardzo 
narodowym, tak dziwnie przez cały naród ukochanym i pielęgnowanym, jak 
w Polsce”

[Stanisław Dobrzycki]
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rozrywkową sięgają po tematykę 
bożonarodzeniową. Wymieńmy tu-
taj Annę Marię Jopek, Irenę Santor, 
Ryszarda Rynkowskiego i wielu in-
nych. Ogromnym sukcesem, a wręcz 
triumfem polskiej kolędy na mu-
zycznym rynku amerykańskim i za-
chodnioeuropejskim stała się płyta 
z jazzowym ujęciem polskich kolęd 
w wykonaniu światowej sławy pia-
nisty Włodka Pawlika, laureata mu-
zycznej nagrody Grammy.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że po motywy kolędowe sięgało 
także wielu kompozytorów muzyki 
klasycznej. Tu można wspomnieć 
słynne scherzo h-moll Fryderyka 
Chopina, w którym usłyszymy do-
słowny cytat melodyczny z kolędy 
Lulajże Jezuniu.
M. N.: Czy wiadomo, ile mamy pol-
skich kolęd?
B. J.: Jeżeli mówiąc o kolędach, 
uwzględnimy zarówno znane i śpie-
wane w kościele pieśni bożonaro-
dzeniowe, jak i popularne pastorałki 
i kantyczki, to mamy ich... jak pani 
myśli, pani Małgosiu?
M. N.: Sto?
B. J.: To teraz proszę uważać; do nie-
dawna muzykolodzy pisali, że mamy 
ich 200 do 300. Mój mąż, który 
prowadził w latach 90-tych badania 
antropologiczne wśród Polaków wy-
siedlonych do Kazachstanu otrzymał 
od ich prawnuków XIX-wieczny 
zbiór kolęd i kantyczek z liczbą... 
800 tytułów.
Obecnie muzykologia twierdzi 
– z pewnością bardzo zasadnie- 
że mamy ich dobrze ponad TY-
SIĄC!
Ta liczba jednak z pewnością nie 
uwzględnia tej formy pieśni bożo-
narodzeniowej, która jest wielowie-
kową tradycją żeńskich zakonów 
kontemplacyjnych w Polsce, a więc 
tak zwanych Komplemencików pisa-
nych spontanicznie przez Siostry dla 
Dzieciątka Jezus. Z rzadka bywają 
one zapisywane, a jeżeli trwają przez 
lata w wewnętrznej tradycji klaszto-
ru to właśnie dlatego, że szczególnie 
wzruszyły piękną melodią lub tek-
stem.
M. N.: Wydaje mi się, że nie można 
w tym miejscu pominąć najpopular-
niejszej kolędy świata?

B. J.: Zapewne ma pani na myśli 
słynną Stille Nacht, czyli Cichą Noc. 
Rzeczywiście ta powstała w XIX 
wieku kolęda doczekała się – jak opi-
sują to muzykolodzy – tłumaczenia 
w ponad 300 językach. Nie ma więc 
chyba na ziemi narodu, który nie 
pragnąłby ukołysać małego Jezusa 
narodzonego na zbawienie całego 
świata. Warto w tym miejscu przyto-
czyć historię powstania kolędy, któ-
rej towarzyszy dwoista legenda. Jeśli 
wierzyć przekazom, zawdzięczamy 
jej powstanie tyleż ubóstwu naro-
dzin dziecka w chacie bardzo ubo-
giego węglarza, co... myszom w ko-
ściele św. Mikołaja w Oberndorfie 
w Austrii. Wikary tej parafii, ks. 
Joseph Mohr wezwany, by ochrzcić 
nowonarodzone dziecko ubogiego 
węglarza, przejęty iście betlejemskim 
ubóstwem chaty, ciszą i niezwykłą at-
mosferą tej nocy poprzedzającej wi-
gilię, po powrocie na plebanię siadł 
i zapisał tekst spontanicznie wycho-
dzący spod pióra. Opisał niezwykłą 
atmosferę tego zdarzenia w sposób 
prosty kojarzącego się z betlejem-
ską grotą. Druga wersja genezy tej 
kolędy jest zgoła prozaiczna – otóż 
w przeddzień wigilii wszechobecne 
myszy „skonsumowały” skórę w mie-
chach organów parafialnych. Ksiądz 
Mohr przerażony wizją milczących 
w noc wigilijną organów siadł i na-
pisał tekst kolędy, do której muzykę 
skomponował miejscowy organista 
Franz Gruber. I tak akompaniując 
sobie na gitarze, ksiądz Mohr ura-
tował muzycznie pasterkę parafial-
ną, a wszystko to działo się w roku 
1848. Ta kolęda rozpowszechniła się 
najprostszą drogą poprzez rzemieśl-
ników podróżujących z Oberndorfu 
do pobliskich miasteczek i miast, aż 
trafiła na dwór w Dreźnie, a stam-
tąd rozprzestrzeniała się przez lata 
na pobliskie kraje, Europę i świat. Ja 
znam ją w języku niemieckim, pol-
skim, angielskim, rosyjskim. Mąż 
w hiszpańskim.
M. N.: Wspomniała pani o mężu; 
zainicjował i jest współorganizato-
rem ciekawych koncertów w Połaje-
wie. Proszę opowiedzieć o tej inicja-
tywie.
B. J.: Mąż, który jest niesamowi-
cie skromnym człowiekiem, zrobił 

wielką rzecz. Mianowicie ocalił 
polską sztukę dudziarską od zapo-
mnienia. W momencie, w którym 
zajął się tym tematem, żyło jeszcze 
ośmiu starszych dudziarzy. Poprzez 
kontakty z nimi i ich sztuką mąż 
doszedł do wniosku, że należy ją 
ocalić, zapisać, wskrzesić i rozwinąć. 
Był to znakomity pomysł, a zaczę-
ło się od warsztatów budowniczych 
dud i kozłów, które zgromadziły 
kilkunastu młodych uczestników 
tyleż poznających przyśpiewki, 
co próbujących zgłębiać sztukę 
budowy instrumentów dudowych. 
W tej chwili jest to grupa około 
500 świetnie wykształconych muzy-
ków ludowych, grających w rożnych 
kategoriach wiekowych i zdobywa-
jących złote laury na polskich i za-
granicznych festiwalach muzyki lu-
dowej. Jedną z imprez, bo rozwinęło 
się ich wiele w ciągu roku kalenda-
rzowego, jest coroczne kolędowanie 
pod obrazem Mateusza Kosiora Po-
kłon Pasterzy z 1572 roku. Trzeba tu 
nadmienić, że jeden z pasterzy gra 
na dudach właśnie. Pod tym ob-
razem w trzecią niedzielę stycznia 
każdego roku spotykają się dudzia-
rze z Polski i całej Europy, by ko-
lędować wspólnie najpierw podczas 
liturgii, której przewodniczy ks. bp 
Grzegorz Balcerek, a później konty-
nuować kolędowe posiady w miej-
scowym Domu Kultury. Tak więc 
zapraszamy serdecznie wszystkich 
czytelników naszej gazety w nie-
dzielę 17 stycznia 2016 na wspólne 
kolędowanie w Połajewie.
M. N.: Nie sądziłam, że temat kolę-
dy okaże się aż tak obszerny...
B. J.: ...i nie chcę martwić ani pani, 
ani naszych czytelników, ale w tema-
cie „KOLĘDA” jest to dopiero przy-
słowiowy wierzchołek góry lodowej.
M. N.: Może w takim razie da się 
pani zaprosić do kontynuowania 
tego ciekawego tematu podczas ko-
lejnego Bożego Narodzenia?

A dziś dziękuję za rozmowę. Na-
szym czytelnikom oraz pani życzę 
błogosławionych, szczęśliwych Świąt 
Bożego Narodzenia.



	 u	źródeł	  9

W czasach antycznych rządziła za-
sada decorum, czyli stosowności stylu 
do treści, w myśl której o rzeczach 
ważnych i wzniosłych winno mówić 
się wysublimowanym i starannym 
językiem. Dziś najważniejsze jest, 
aby przekaz był dla odbiorcy nie tyl-
ko zrozumiały, ale przede wszystkim 
autentyczny. I tak na przykład moż-
na wiele mówić o Bogu, używając 
pięknych i górnolotnych wyrażeń, 
ale pozbawione może to być mocy 
przekonywania. Przypadek siostry 
Anny Bałchan pokazuje, że tutaj 
właśnie proste i autentyczne podej-
ście najbardziej potrafi poruszyć ser-
ca i pobudzić umysł do refleksji
Anna Bałchan, siostra ze Zgromadze-
nia Sióstr Maryi Niepokalanej, gościła 
w naszej parafii w dniach 6–8 grudnia 
2015 roku i po wieczornych Mszach 
Świętych głosiła konferencje skiero-
wane w pierwszej kolejności do braci 
akademickiej. Wydarzenia odbywały 
się w ramach rekolekcji „Doświad-
czyć Boga w ciele”, organizowanych 
przed Duszpasterstwo Akademickie 
na Winiarach wraz z jego duszpaste-

rzem, księdzem Tomaszem Tarczyń-
skim. Co różniło te rekolekcje od in-
nych? Przede wszystkim osoba siostry, 
która celnie i bez ogródek, językiem 
wręcz młodzieżowym, ukazywała 
istotę więzi – zarówno z Bogiem, jak 
i z ludźmi, w rodzinie czy w związku. 
Mądrość życiową zdobyła poprzez 
liczne trudne i bolesne doświadcze-
nia – cierpienie w rodzinie. Obecnie 
w Katowicach pomaga kobietom do-
świadczonym przemocą, często przy-
muszanym do prostytucji oraz więź-
niom, bezdomnym, opuszczonym. 
Mimo całej ludzkiej biedy, z którą 
styka się każdego dnia, nie straciła 
humoru i optymizmu, którymi pro-
mieniuje i zaraża – słuchający siostry 
młodzi ludzie często gromko śmiali 
się podczas jej opowieści. Zresztą sami 
współuczestniczyli w budowaniu tych 
rekolekcji, odpowiadając na zadane 
przez siostrę pytania czy też biorąc 
udział w aranżowanych przez nią ob-
razowych scenkach.
Podczas niedzielnej konferencji sio-
stra Bałchan chciała pokazać, że we 
wszystko, co jest częścią naszego ży-

cia – rodzinę, pracę, wszelkie relacje, 
może wejść Bóg, tylko z naszej strony 
musimy Mu na to pozwolić. Drugie-
go dnia w szczególny sposób skupi-
ła się na rodzinie – na tym, jaki ślad 
pozostawia w nas to, co przekazali 
nam rodzice i jak to wpływa na bu-
dowanie naszych własnych związków. 
Tego wieczoru odbyła się też adoracja 
Najświętszego Sakramentu połączo-
na z wielbieniem, które prowadziła 
schola akademicka przy współudziale 
siostry Anny. Była też okazja do sko-
rzystania z sakramentu pojednania. 
Ostatniego dnia głównym zadaniem 
było odpowiedzenie sobie, czy czuję się 
wybrany/a i w pełni kochany/a przez 
Boga. Siostra pokazywała to na przy-
kładzie swojego życia, dając mocne 
świadectwo. Dziękując siostrze za trzy 
wspólnie spędzone, owocne adwento-
we wieczory, zgromadzeni w kościele 
młodzi ludzie nagrodzili siostrę owa-
cjami na stojąco, na co siostra Anna 
zareagowała... ucieczką do zakrystii. 
Tradycyjnie już rekolekcje zakończy-
ły się w sali Duszpasterstwa Akade-
mickiego wspólną herbatą i pysznym 
ciastem. Przy wspólnym stole można 
było podzielić się wrażeniami z kon-
ferencji, jak również porozmawiać 
z siostrą Anną.

Agnieszka Kowal

Doświadczyć Boga w więziach
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Caritas to miłość oparta na braterstwie, mająca na celu 
podnosić oraz wspierać i akceptować wszystkich potrze-
bujących. To forma miłości, która dostarczana jest w miarę 
możliwości dla wszystkich potrzebujących, podupadłych 
ubogich oraz słabych. Nieważne są tutaj pobudki raso-
we, a także związane z wyznaniem, czy pochodzeniem 
narodowościowym. Miłość ta wzywa, a jej cel to uzdal-
nianie chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chry-
stusa. Najważniejsze związane z kolejnością oraz hierar-
chią stało się zwyczajne otwarcie wobec potrzebujących 
i zgnębionych bliźnich. Tak tłumaczy Caritas, wspólnota 
Kościoła, pokazując jej szczególny sens, który stanowi ra-
cję działalności organizacji, noszącej nazwę CARITAS.
Caritas udziela pomocy osobom, które zgłaszają się 
po nią indywidualnie. Przed udzieleniem pomocy nastę-
puje ocena sytuacji, w jakiej znalazł się proszący o pomoc. 
Pomoc indywidualna poszczególnym osobom przejawia 
się poprzez: wydawania paczek z żywnością, opłacanie 
recept oraz rachunków związanych z elektrycznością oraz 
gazem. Działalność parafialna umożliwia lepszy kontakt 
z osobami, które są najbardziej potrzebujące. To okazy-
wanie pomocy chociażby przez odwiedzanie samotnych.
Takie akcje dają nadzieję osobom znajdującym się 
w ciężkiej sytuacji życiowej, na to, że nie są pozostawieni 
sami sobie. Caritas daje (oprócz pomocy związanej ze 
środkami materialnymi) przez swoją działalność poczu-
cie bezpieczeństwa. Placówki te określone są przez status 
prawny i mają ściśle sprecyzowane cele oraz zasady nie-
sienia pomocy. Caritas stała się organizacją uporządko-
waną oraz harmonijnie rozwijającą się.
„Miłość stanowi najwymowniejszą formę ewangeliza-
cji, gdyż odpowiadając na potrzeby cielesne, objawia 
ludziom miłość Boga, który jest Opatrznością i Ojcem, 
zawsze troszczącym się o każdego. Nie chodzi o zaspo-
kajanie jedynie materialnych potrzeb bliźniego, jak głód, 
pragnienie, brak mieszkania, opieka lekarska, lecz o oso-
biste doświadczenie miłości Boga. Dzięki wolontariatowi 
chrześcijanin staje się świadkiem Bożej miłości; głosi ją, 
a przez odważne i prorocze działania czyni ją namacal-
ną”. ( Jan Paweł II )
Dzisiaj nasz Zespół Caritas ma pod opieką 90 rodzin, tj. 
150 osób. Praca zespołu jest udokumentowana w kroni-
kach i dokumentacji zgodnie z zaleceniami Caritas Ar-
chidiecezjalnej.
Nasz Parafialny Zespół Caritas pracuje i działa przez cały 
rok. Oprócz corocznych, cyklicznych imprez, które są „wpi-
sane” w charakter działalności naszego zespołu, staramy się, 
aby każdego roku przygotować coś „specjalnego”, nowego. 
Nie sposób wymienić wszystkich, oto niektóre akcje:
1. Posiadamy magazyn odzieży, z którego wydaje się 

potrzebującym odzież, obuwie lub inne przedmioty 
(często używane).

2. Przed Świętami Wielkanocnymi, w Wielką Sobotę 
z darów otrzymanych przez parafian mogliśmy ob-
darować około 120 osób paczkami żywnościowymi.

3. Pod koniec sierpnia akcja: „Tornister pełen uśmie-
chów”, dzięki ofiarności parafian mogliśmy wypo-
sażyć około 50 dzieci w przybory szkolne (plecaki, 
zeszyty i bloki, długopisy, pisaki, farby, kredki, itp.).

4. Włączyliśmy się w akcję charytatywną Caritas Ar-
chidiecezji Poznańskiej pod nazwą „Przekaż ciepło”, 
w kwietniu i październiku zebraliśmy około 2,3 tony 
złomu elektrycznego. Od początku zebraliśmy łącz-
nie prawie 10 ton

5. Z uwagi na brak żywności z Unii Europejskiej za-
prosiliśmy parafian do udziału w nowej akcji pod ha-
słem: „Tytka charytatywna”. Akcja polegała na wy-
pełnieniu papierowej torby przez parafian artykułami 
spożywczymi i chemicznymi. Artykuły przekazywa-
ne były sukcesywnie potrzebującym rodzinom z na-
szej parafii.

6. Przed świętami Bożego Narodzenia, w okresie Ad-
wentu wystawione zostało drzewko, na którym wi-
siały serduszka. Parafianie po każdej Mszy św. za-
bierali papierowe „serduszka” z numerem odbiorcy. 
W środku „serca” zawarta była treść prośby i marze-
nia. Ofiarność parafian jest przeogromna. Dla wielu 
rodzin jest to duża pomoc, a zarazem radość dla obu 
stron.

7. Nową akcję, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, 
chcemy zorganizować również i w tym roku wiecze-
rzę wigilijną dla osób samotnych. Wigilia to czas 
szczególny. W każdym z nas „Bóg się rodzi” ina-
czej. Nie możemy jednak zapominać, że obok nas 
żyją ludzie samotni, schorowani, którzy potrzebują 
spotkania, rozmowy, dobrego słowa. Każdy pragnie 
poczuć, że święta są też dla niego, że ktoś o nim 
pamięta.

8. Caritas parafialna współpracuje także ze Szkolnymi 
Kołami Caritas w szkołach podstawowych w naszej 
parafii.

Jesteśmy do dyspozycji naszych podopiecznych podczas 
dyżurów odbywających się we środy i piątki w godzinach 
16 – 18.
Jeśli nosisz w sobie pragnienie bezinteresownej pomo-
cy bliźnim, zapraszamy cię do Parafialnego Zespołu 
Caritas.
Nie sposób zapomnieć, że w tym roku minęło 25 lat 
istnienia Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Tegoroczna 
gala została poświęcona w szczególny sposób tym oso-
bom, które przez swoje zaangażowanie wpisały się w hi-
storię Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Abp Stanisław 
Gądecki uhonorował nasz Parafialny Zespół Caritas 
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medalem „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” 
za pracę za rzecz drugiego, potrzebującego człowieka. To 
wyróżnienie dla całej parafii!
Pragniemy podziękować wszystkim za okazywaną po-
moc, wsparcie, każde dobre słowo oraz wszelkie wyra-
zy sympatii. Mamy nadzieję, że wielu dostrzega nasze 
działania na rzecz drugiego – potrzebującego człowieka. 
Uśmiech wszystkich, którym pomogliśmy sprawia, że nie 

Wrzesień:
18 IX w dniu święta patrona naszej Parafii sumę od- •
pustową odprawił ks. kan. Jacek Stawik, proboszcz 
z Jaraczewa.

21 IX w kościele odbył się 22 Koncert Akademicki,  •
w którym wystąpili: organistka Joanna Marciniak oraz 
saksofonista Kuba Marciniak.
28–29 IX obyła się parafialna pielgrzymka do Często- •
chowy. Pielgrzymka pod opieką ks. Krzysztofa Mako-
sza nawiedziła również sanktuarium św. Józefa w Ka-
liszu oraz św. o. Pio w Siedlcu, a także Małe Siostry 
Baranka w Choroniu.

Październik:
2–4 X w parafii odbyły się warsztaty muzyczne i emi- •
syjne, które poprowadziła Pani Benigna Jaskulska.
10 osób z naszej parafii podjęło formację w Szkole Ka- •
techistów Archidiecezji Poznańskiej.
13 X nabożeństwo fatimskie poprowadził o. Józef  •
Michna SVD (werbista z Chludowa).

17–25 X z parafii wyjechała pielgrzymka do Włoch  •
pod opieką ks. Proboszcza. Pielgrzymi nawiedzili 
Rzym, Padwę, Bolonię, San Giovanni Rotondo, Ma-
nopello, Pompeje, Orvieto, Monte Cassino, Asyż, We-
necję.
24 X odbył się kolejny koncert z cyklu „Winiarskie  •
Koncerty Organowe”. Wystąpili: Dimitru Harea 
z Mołdawii (fletnia Pana) oraz Rajmund Pietrzak 
– parafialny organista.
31 X w parafii odbył się Korowód Świętych – radosne  •
wydarzenie z udziałem dzieci i dorosłych w przebra-
niach. Uczestnicy mogli zapoznać się z sylwetkami 
kilku naszych patronów.

Listopad:
1 listopada na naszym parafialnym cmentarzu przy  •
ul. Łowmiańskiego odbyła się procesja z modlitwa-
mi za zmarłych poprzedzona Mszą św. w kościele pw. 
Opatrzności Bożej. Uroczystościom przewodniczył ks. 
Abp Marek Jędraszewski.
W Święto Niepodległości 11 listopada uroczysta Msza  •
św. w intencji Ojczyzny odprawiona została o godz. 
9.30.

12 XI przypadła 30. rocznica poświęcenia domu parafial- •
nego. O godz. 18.30 została odprawiona Msza św. dzięk-
czynna oraz w intencji śp. Ks. Janusza Szajkowskiego, bu-
downiczych i dobroczyńców tego wielkiego dzieła.
W niedzielę 15 XI gościliśmy ks. Szczepana Łakome- •
go, proboszcza parafii pw. św. Moniki z naszego deka-
natu. Głosił w kościele Słowo Boże, a po Mszach św. 
zbierał ofiary na budowę kościoła. Na razie odprawia 
Msze św. i nabożeństwa w namiocie, także w zimie.
Msza św. za posługujących muzycznie w naszej parafii,  •
z okazji wspomnienia św. Cecylii odbyła się w sobotę 

brakuje w nas optymizmu i chęci do dalszej pracy, wy-
siłków i starań.
Umacniajmy więc przymierze Kościoła z ubogimi 
w parafii, w którym to uczestniczy CARITAS w spo-
sób cichy, ale nieprzerwany, dając pomoc materialną 
i nadzieję.

Dorota Niedrich
Prezes ZPC

Wydarzenia



21.11 o godz. 18.30. Po Mszy św. odbyło się radosne 
spotkanie w sali DA.
W niedzielę 22 XI w naszej parafii odbyła się nie- •
dziela modlitw o powołania. Po Mszy św. o godz. 
17.00 schola młodzieżowa zaprosiła na krótki koncert 
z okazji wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki 
kościelnej.
21 XI w bibliotece parafialnej została otwarta wystawa  •
pt. „Spieszmy się kochać ludzi – bo tak szybko odcho-
dzą” poświęcona winiarskiej nekropolii oraz pogrzebo-
wi chrześcijańskiemu.
24 XI w naszym kościele po Mszy św. wieczornej  •
odbył się 23 Koncert Akademicki. Barokowe utwory 
na obój, skrzypce i organy zagrali wykonawcy z Polski 
i Włoch.
Na początku Adwentu, czyli od 29 listopada do 1 grud- •
nia odbyła się 40-godzinna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w kaplicy św. Michała Archanioła.

Grudzień:
W niedzielę 6 XII s. Anna Bałchan SMI podzieliła  •
się doświadczeniem pracy w trudnych środowiskach 
oraz w Stowarzyszeniu PoMoc dla Kobiet i dzieci. 
Poprowadziła także rekolekcje dla studentów (6–8 
XII).
8 XII rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosier- •
dzia. Zaprosiliśmy parafian do codziennego odmawia-
nia koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 oraz 
do wspólnego odmawiania koronki w każdą niedzielę 
po Mszy św. o godz. 15.00.

Zostali ochrzczeni: 
(24.08–16.12.2015)
Barbara Zofia Wysocka
Anastazja Zofia Tatara
Barbara Bejster
Wiktoria Kołodziej
Emilia Andrzejewska
Tomasz Jerzy Papież
Ignacy Biegański
Patryk Aleksander Sobierajski
Aleksandra Kujaczyńska
Anna Rusek
Antoni Dominik Morzyński
Zuzanna Maria Frankiewicz
Blanka Durkiewicz
Jan Jerzy Dobkiewicz
Olga Zahorska
Antoni Wawrzyniak
Franciszek Józef Kruszewski
Adrian Amanowicz
Amelia Błażejewska
Maja Ratajczak
Laura Natalia Skowrońska

Odeszli do Pana: 
(27.08–16.12.2015)
Andrzej Makówka
Marian Patycki

January Pawłowski
Anna Kilanowska
Anna Łuniewska
Janina Lewandowska
Irena Kościelna
Marian Bajon
Dorota Socha
Zbigniew Kowalski
Maria Małecka
Mieczysław Skiba
Jadwiga Krause
Tadeusz Skokowski
Zbigniew Józef Tomaszewski
Kazimierz Jan Lewandowski
Wacław Michalski
Ryszard Ignac
Jerzy Borowski
Andrzej Przemysław Szozda
Zbigniew Lotka
Leszek Kołyński
Zdzisława Hirsch
Teresa Madura
Jerzy Żurkowski
Zygmunt Zdzisław Białkowski
Bogdan Musielak
Krystyna Wojciechowska
Stanisław Misiewicz
Halina Janina Woźniak

Janina Czerniejewicz
Anna Budzińska
Czesława Chudzińska
Łucja Jędrzejczak

Zawarli związek małżeński: 
(9.08–16.12.2015)
Paweł Szady i Antonina Kaczmarska
Wojciech Boruszak  

i Justyna Przybysz
Grzegorz Błaszyk 

 i Agnieszka Mitulska
Maciej Pławsiuk  

i Agnieszka Danielewska
Dariusz Flis i Katarzyna Turek
Damian Olszyna  

i Aleksandra Hermann
Marcos Ochoa  

i Agata Rembowska
Karol Mielnik i Natalia Budka
Krzysztof Wętły  

i Adrianna Adamczewska
Mateusz Bartkowiak  

i Anna Kujawa
Przemysław Miękisiak  

i Dorota Kowalczykiewicz
Wojciech Frycz i Anna Bartkowiak

8–10 XII odbywały się w naszej parafii rekolekcje dla  •
XXV LO. Prowadzącymi byli reż. Maciej Bodasiński 
i Michał Wróblewski.

Z okazji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP  •
schola liturgiczna dorosłych zaprosiła parafian na na-
bożeństwo akatystu, czyli hymnu śpiewanego ku czci 
Bogurodzicy.
12 XII po Mszy św. godz. 18.30 odbył się koncert  •
adwentowy orkiestry i chóru Jordan Duszpasterstwa 
Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.
16 XII w Szpitalu MSW odbyła się wigilia dla pa- •
cjentów oddziału hematologii zorganizowana przez 
Fundację DOBRZE ŻE JESTEŚ.
24 XII Parafialny Zespół Caritas zorganizował wigilię  •
dla osób samotnych z terenu naszej parafii oraz akcję 
„Serduszko miłości”.
W naszym kościele zostało oddane do użytku nowe  •
ogrzewanie kościoła. Całkowity koszt inwestycji 
to 137.525 zł. Dziękujemy serdecznie za każdy dar 
duchowy i materialny na ten cel.


