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Życie parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu

Święty
Stanisław
Kostka
– patron
młodzieży
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Słowo wstępne

„W mocy Bożego Ducha”
Drodzy czytelnicy, parafianie!
Tajemnica Wcielenia Syna Bożego objawia nam pokorną
miłość Boga. Przychodzi na świat nie w wielkiej Jerozolimie, lecz w lichym i małym miasteczku Betlejem. Rodzi się z nieznanej nikomu Dziewicy Maryi. Przychodzi
na świat w szopie pomiędzy zwierzętami. Jako pierwszym objawia się pasterzom, którzy w ówczesnym świecie byli na marginesie społeczeństwa, a nawet uznawani
za nieczystych.
Bóg objawia się w ubogim Dziecięciu, zniża się do nas,
staje się jednym z nas, podobnym do nas z wyjątkiem
grzechu. Co za pokora!
W naszej codzienności doświadczamy wiele pychy, zarozumiałości, wyniosłości, próżności. To bardzo przeszkadza w budowaniu dobrej atmosfery w naszych rodzinach,
wspólnotach, społeczeństwie, a raczej buduje mury pomiędzy nami.

Tajemnica Narodzenia Pana Jezusa jest wezwaniem dla nas,
abyśmy stawali się cichymi, łagodnymi i pokornymi. „Uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,29) – mówi Jezus.
Hasło roku duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”
podpowiada nam, jak to czynić. Wzywa nas, abyśmy
uzbroili się mocą z wysoka, którą jest On sam. Duch
Święty może nas przemienić, obdarzyć łaską pokory.
Trzeba jednak często Go przyzywać:
„Przyjdź, Duchu Święty, nagnij, co jest harde, rozgrzej serca
twarde, prowadź zabłąkane” (z sekwencji do Ducha Świętego).
Pragnę złożyć wszystkim najlepsze życzenia na święta Bożego Narodzenia 2018 i cały Rok Pański 2019, aby nowonarodzony, pokorny Jezus, umacniał nas w życiu rodzinnym i osobistym swoimi łaskami. Zapewniam wszystkich
czytelników i parafian o stałej modlitwie i życzliwości.
W jedności duchowej i modlitewnej
ks. prob. Krzysztof Skowroński
z duszpasterzami winiarskimi

Drodzy parafianie!
Koniec roku to zawsze
czas podsumowań. Ten był
szczególny dla naszej Parafii
– przeżyliśmy misje parafialne, wizytację bp. Balcerka, a wreszcie obchody 90.
rocznicy istnienia Parafii i festyn. Co więcej, te wyjątkowe uroczystości odbywały się
w trakcie roku liturgicznego,
któremu patronował św. St.
Kostka. Z tej okazji w bieżą-

cym numerze nawiązujemy do tych ważnych dla nas wydarzeń, ukazując w szczególny sposób postać tego świętego
a także młodzież, której jest on patronem.
W tym świątecznym czasie wszystkim Czytelnikom
składamy też najlepsze życzenia na cały nadchodzący
Rok Pański 2019, ufając, że będzie to kolejny rok, w którym doświadczymy działania Boga w życiu naszej Parafii
i każdego z nas.
W imieniu redakcji
Maciej Waraczewski,
redaktor naczelny

Święty Stanisław Kostka – patron młodzieży
Młodzież. W jaki sposób poprowadzić lekcje religii, żeby
zaciekawić uczniów? Jak
zachęcić młodzież do przychodzenia do kościoła? Co
zrobić, żeby chcieli spędzać
czas w kościele, we wspólnocie? Jak ukształtować w nich
prawdziwe wartości?
Myśląc o młodych, stawiamy
sobie różne pytania dotyczące
ich obecności we wspólnocie
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Kościoła. Gdy byłem parę lat młodszy, najbardziej podobały mi się świadectwa rówieśników, którzy dzielili się swoim
życiem oddanym Bogu. Historią swojego życia chce dziś
podzielić się z nami patron młodzieży oraz naszej parafii
– św. Stanisław Kostka.
Gdy tak sobie myślę o tym, w jaki sposób najlepiej go
scharakteryzować, to wydaje mi się, że najlepszym określeniem jest jedno słowo – gwałtownik. Duchowość
Stasia Kostki to duchowość gwałtownika. Ewangelista
Mateusz napisał: ,,królestwo Boże doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Mt 11,12). Gwałtownik
to osoba, która natychmiast podejmuje istotną decyzję,
u źródeł
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Duchowość
co do której jest przekonana. Nikt i nic nie jest w stanie
jej powstrzymać. Duchowość młodzieńcza, której przykładem może być święty patron, charakteryzuje się wielką wiarą oraz radykalnością w podejmowaniu życiowych
decyzji. Stanisław był pełnym zapału i odwagi Bożym
gwałtownikiem, który nie bał się trudnych decyzji. Chęć
wstąpienia do zakonu była tak wielka, że nawet pośród
wielu trudności nie bał się wyruszyć w długą i niebezpieczną drogę do Rzymu. Nieustannie odkrywał, że Boże
pragnienia były również jego pragnieniami. W obecnych
czasach możemy zauważyć ogromny problem wśród młodych ludzi, u których występują trudności w podejmowaniu życiowych decyzji. Dla jednych jest to trudne, a dla
niektórych nawet niemożliwe. Przypomina mi się okres
mojego życia, w którym podejmowałem decyzję o wstąpieniu do seminarium w Poznaniu. Przez kilka miesięcy,
mimo wielkiego pragnienia i przekonania, że Pan Bóg
powołuje mnie do życia kapłańskiego, brakowało mi
odwagi, by podjąć decyzję i złożyć ,,papiery” do seminarium. Przykład św. Stanisława Kostki pokazuje, że regularne przyjmowanie Jezusa do swojego serca, częstsza
od innych spowiedź święta oraz prawdziwe, autentyczne
umiłowanie modlitwy prowadzi do ,,wyczulenia” na natchnienia pochodzące od Ducha Świętego. Wówczas naj-

ważniejsza jest zgoda woli na to, co proponuje Pan, czyli
pozytywna odpowiedź człowieka.
Święty Stanisław miał jeszcze jedną piękną cechę, której
mu trochę zazdroszczę. W sprawozdaniu rocznym o stanie kolegium w Wiedniu czytamy: ,,Zostawił on wielki
przykład stałości i pobożności; wszystkim drogi, nikomu
nie przykry, młody wiekiem, ale dojrzały roztropnością,
niewielki wzrostem, lecz wielki duchem”. Był stały w swoich postanowieniach. Nie zmieniał się i się nie zniechęcał.
Był odpowiedzialny za słowa, które wypowiadał i cel, który sobie wyznaczył. Był pilny i staranny, zarówno w obowiązkach duchowych, jak i pracy fizycznej i intelektualnej.
Nigdy się nie zniechęcał i nie załamywał. Dążył do celu
mimo przeciwności, które dla niektórych okazałyby się nie
do przejścia. Św. Stanisław Kostka nie przejmował się tym,
co mówią inni. Wiedział i wierzył, że jeśli Jezus tego chce,
to każde wydarzenie w życiu człowieka ma sens.
Duchowość Stanisława Kostki jest bardzo wymagająca.
Jestem przekonany, że jego postawa może ukazać młodzieży drogę do pełni szczęścia i poczucia sensu życia.
Życzę wszystkim młodym naszej parafii, by dali się prowadzić Bogu, tak jak On sam tego chce.
ks. dk. Jan Cieślak

Duszpasterstwo Młodzieży parafii
pw. św. Stanisława Kostki
„Młodzież jest przyszłością Kościoła i świata” – tak mówił
św. Jan Paweł II. Tę ważną rolę, jaką odgrywają młodzi
ludzie, potwierdził zakończony w październiku tego roku
w Rzymie Synod Biskupów. Wpatrzeni w zmysł wiary
Kościoła, także w naszej parafii staramy się, by młodzież
nieustannie czerpała ze źródła wiary, którą daje Chrystus.
Wobec powyższego chcemy przybliżyć Parafianom jak
funkcjonuje w naszej wspólnocie Duszpasterstwo Młodzieży w jej szeroko rozumianym znaczeniu.
Pierwszym aspektem są sakramenty, gdzie poprzez
widzialne znaki doświadczyć można niewidzialnej łaski. Dlatego też w sposób szczególny
zapraszamy młodzież do udziału w niedzielnej
Mszy św. o godz. 17.00. Podczas tej Eucharystii
śpiewa schola młodzieżowa, a osoby przygotowujące się do bierzmowania czytają słowo Boże
i modlitwę powszechną oraz niosą dary.
Zasadniczym elementem formacji sakramentalnej w tej grupie wiekowej jest przygotowanie
do sakramentu bierzmowania. Uczestniczą w niej
uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej
oraz III gimnazjum. Spotkania odbywają się raz
w miesiącu. Są one prowadzone przez ks. Łukasza
i dziewięciu animatorów. Ważnym aspektem jest
też uczestnictwo w różnych nabożeństwach czy też

wyjeździe ewangelizacyjnym przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
Drugim krokiem w przekazywaniu wiary młodzieży jest
katechizacja. Odbywa się ona w szkole, którą na terenie
naszej parafii prowadzą diakon Jan oraz katecheci. Jest
to formacja stała, która kształtuje serce młodych ludzi,
aby pogłębiali więź z Panem Jezusem.

Mło
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Wspólnota
Trzecim elementem jest udział młodzieży w specjalistycznych grupach parafialnych. Mamy tu na myśli ministrantów czy też scholę młodzieżową. Każda z tych
wspólnot spotyka się co tydzień, aby doskonalić te umiejętności, którymi służą Bogu oraz parafianom.
Czwartym aspektem są spotkania Duszpasterstwa Młodzieży. Odbywają się one w piątki o godz. 19.30 w salce
DM, po uprzednim zapowiedzeniu w ogłoszeniach parafialnych. Zapraszamy na te spotkania młodzież od VIII
klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej włącznie. Podczas ich trwania modlimy się, rozważamy słowo

Boże, podejmujemy tematy religijne i nie tylko, staramy
się wspólnie wymyślać jakieś nowe inicjatywy. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież, która ma różne pytania,
chciałaby doświadczyć wspólnoty i radości. Może warto,
by rodzice czy dziadkowie, którzy również będą czytali ten
tekst, zachęcili młodych do zaangażowania się w te spotkania. Pamiętajmy w modlitwie o młodzieży, o przyszłości
Kościoła, Ojczyzny i świata.
ks. Łukasz Pawłowski

Świadectwa młodych parafian
Nazywam się Kacper, mam15 lat. Do kościoła chodzę,
od kiedy pamiętam. Ministrantem zostałem w wieku 9 lat.
Dziś jestem ceremoniarzem i jednym z prezesów ministrantów. Razem z moim przyjacielem prowadzimy zbiórki
dla młodszych ministrantów. Tam uczymy ich oraz ćwiczymy funkcje liturgiczne. Staramy się o to, aby każda
Eucharystia była dobrze przygotowana. Służba przy ołtarzu sprawia mi wiele radości i bardzo zbliża mnie do Boga.
Pozwala mi się także rozwijać. W gronie ministrantów
poznałem wielu bardzo fajnych ludzi, w tym moich przyjaciół. Zawsze staram się znaleźć czas, żeby chociaż 2 razy
w tygodniu być na Mszy św. oraz aby regularnie się spowiadać. Nie zawsze jest łatwo. Czasem nie ma się chęci
i siły na to, aby spełniać te obowiązki, czasami wygrywa
lenistwo. Zawsze staram się i uczę się to przezwyciężać.
Ministranturę polecam każdemu młodemu chłopakowi,
który bywa w kościele, chce rozwijać się i służyć Bogu.
Kacper Królski

W Kościele jestem od momentu, kiedy się urodziłem. Urodziłem się
w bardzo katolickiej rodzinie. Moi rodzice angażowali się w życie
wspólnoty parafialnej. Kiedy byłem mały, bardzo chciałem być ministrantem. W wieku siedmiu lat zostałem wyświęcony na ministranta. Cieszyłem się niesamowicie, bardzo długo i cierpliwie czekałem
na ten moment. Po kilku latach zrozumiałem, że bycie ministrantem to nie tylko podawanie księdzu ampułek, ale przede wszystkim
służenie Bogu. W mojej posłudze nie byłem sam, ministrantami
byli także moi dwaj bracia, którzy czynnie angażują się w życie
parafii. Staram się rozwijać w swojej posłudze Kościołowi poprzez
wykonywanie zadań, o które zostałem poproszony przez księdza,
np. w pomocy przy kawiarence ministranckiej. Jestem nie tylko
ministrantem, należę też do Wspólnoty Świętej Rodziny. Od roku
jestem w Duszpasterstwie Młodzieży, chodzę na Msze młodzieżowe o godzinnie 17.00.
Jan Kołaczyk
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Wspólnota

Dzieciątko, lilia i jezuicka sutanna
Jest grudzień 1565 roku. Piętnastoletni Stanisław od roku
przebywa w Wiedniu. Razem z bratem, kuzynem, młodym nauczycielem z dzieciństwa mieszkają na stancji
u Kimberkera, zaciekłego luteranina. Tutaj zastaje go
choroba. Jest na tyle poważna, że lekarze rozkładają ręce,
nie są w stanie mu pomóc. Stanisław, świadomy zbliżającej się śmierci, prosi o kapłana i Komunię św. Na próżno.
Chłopcy ignorują jego prośbę, nie chcąc narazić się luteraninowi. Osamotniony, opuszczony przez najbliższych,
cierpiący Stanisław błaga niebiosa o ratunek. W krótkim czasie mają miejsce dwa przełomowe wydarzenia.
Do chorego przychodzi św. Barbara z Najświętszym
Sakramentem w towarzystwie dwóch aniołów. Świadek
tego zdarzenia wyznaje, że Stanisław resztką sił uklęknął
na łóżku i po trzykrotnym ,,Panie nie jestem godzien...”
otworzył usta, z pokorą przyjął podane mu Ciało Pana
Jezusa. Stanisław jest teraz przygotowany na śmierć, ale
śmierć nie przychodzi. Odwiedza go natomiast Matka
Boża z Dzieciątkiem. Stanisław otrzymuje wielki dar:
przez chwilę trzyma małego Jezusa w ramionach. Na
koniec Maryja poleca mu wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Stanisław czuje się całkowicie uzdrowiony,
zapalony do pełnienia woli Bożej.
Czas się zatrzymuje i oto młody Stanisław z Dzieciątkiem na ręku pod postacią odnowionej figury trafia
do naszego prezbiterium. Gorliwy czciciel Najświętszego Sakramentu towarzyszy nam teraz przy każdej Mszy
świętej, przy każdej adoracji.
Figura obecna na Winiarach w czasach, gdy nie istniała tu wyodrębniona parafia, w swojej formie nawiązuje
do stylu pobożności i upodobań estetycznych z początku ubiegłego wieku – realizm połączony z emocjonalną
wyrazistością i czytelna symbolika. Może dziwić nieadekwatny do wieku wizerunek Świętego. We wszystkich
przedstawieniach św. Stanisław wydaje się być starszy niż
był w rzeczywistości. Nie dotyczy to tylko jego. Świętym młodzieńcom często dodawano lat, aby podkreślić
ich przewyższającą wiek mądrość i dojrzałość duchową.
Symboliczna jest także sutanna jezuicka, znak zrealizowanego powołania, do którego wezwała go Maryja podając Dzieciątko.
Przed tegorocznymi uroczystościami jubileuszowo-odpustowymi we wrześniu odprawialiśmy dziewięciodniową nowennę do św. Stanisława opartą na ośmiu
błogosławieństwach, które wpisały się w krótkie życie
naszego Patrona. Piękną ilustracją dwóch z nich jest
nasza winiarska figura. Błogosławieni smutni, albowiem
oni będą pocieszeni. Pogrążony w chorobie i samotności Stanisław nie zawiódł się na Tym, którego ukochał.
Pociechą w smutku okazał się sam Jezus. Wraz z Nim
przyszło zdrowie i nowy sens życia. Doświadczywszy
śmierci i zmartwychwstania, smutku i pociechy, nie bał
u źródeł
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się Stanisław postawić wszystkiego na jedną kartę, pójść
za Bożym wezwaniem. A Dzieciątko, przytulając krzyż
do serca, zdaje się mówić: ,,Wszystkie swoje troski przerzuć na Mnie, bo Mnie na tobie zależy.” (por. 1P 5,7)
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą – to drugie błogosławieństwo, którego czytelnym symbolem jest lilia trzymana przez Stanisława oraz
spotkanie dwóch spojrzeń: ,, Ja patrzę na Niego, On patrzy na mnie”. Czyste serce, serce wypełnione miłością
ma wgląd w nadprzyrodzoną rzeczywistość. Nie traci jej
z oczu nawet pośród trudnych doświadczeń. Takie świadectwo zostawił nam św. Stanisław. Dziękujmy więc za
to, że razem z nim, w naszym kościele możemy stawać
twarzą w twarz z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie, czerpać stąd pociechę, zapał i siły do realizowania woli Bożej.
Aleksandra Kołaczyk
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Album o cmentarzu św. Stanisława Kostki
w Poznaniu, zachowanie dziedzictwa Winiar
Parafialny cmentarz na poznańskich Winiarach został poświęcony
przez biskupa Walentego Dymka
26.06.1933 r., otwierając dla „młodej” wspólnoty parafialnej ważną
przestrzeń sakralną.
Po 85 latach od utworzenia winiarskiego cmentarza, Wacława Małecka
i Katarzyna Stelmachowska podjęły
mozolną pracę rekonstrukcji dziejów cmentarza, która zaowocowała
wydaniem albumu pt. „Cmentarz
parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu, zachowanie dziedzictwa Winiar”. Ta cenna unikatowa publikacja
opisuje dawne cmentarze winiarskie
i wszechstronnie przedstawia historię
cmentarza poświęconego w 1933 r.
Album powstał na bazie bogatego
materiału źródłowego: niepublikowanych archiwaliów, wspomnień,
świadectw, fotografii oraz obszernej
literatury przedmiotu. Pomysł opracowania zrodził się podczas wystawy poświęconej dziejom cmentarza,
w trakcie licznych odwiedzin przez
autorki świętego miejsca dla Winiarczyków jakim jest cmentarz. Dzięki setkom rozmów z parafianami
i ogrodnikiem cmentarza Maciejem

Bulińskim odkrywano zapomniane
groby, przywrócono pamięć o osobach, które odeszły do Domu Pana.
Ważnym zabiegiem edytorskim
okazała się indeksacja osób pochowanych na cmentarzu, sporządzona
przez pasjonatkę genealogii Beatę
Kuźlan, co zachęci zainteresowane
rodziny do poważnego zajęcia się
historią rodzinną, przy okazji poznając historyczny kontekst „Małej
Ojczyzny”.
Prezentując album o naszym parafialnym cmentarzu, warto na krótko
zastanowić się nad duchowym wymiarem świętego miejsca, jakim jest
każdy cmentarz, zawsze stanowiący
okazję do zadumy, refleksji o śmierci.
Nie można dopuścić ażeby „śmierć”
zniknęła z rozmów chrześcijan, bo
przecież należy kiedyś stanąć w obliczu własnej śmierci, przyjrzeć się
krytycznie swojemu życiu. „Na końcu życia będziemy rozliczani z miłości; czy kochałeś Boga?, czy kochałeś
bliźniego?” (św. Augustyn).
Podczas Mszy św. na winiarskim
cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych, ks. kapelan Adrian, nawiązując
do kazania Jezusa na górze i ewan-

Pani Katarzyna Stelmachowska (pierwsza z lewej), współautorka albumu
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gelicznych błogosławieństw, ukazywał, że jeśli będziemy w naszym
życiu realizować miłość, to chociaż
teraz cierpimy, tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi, bo czeka nas niebo.
Publikacja ukazała się u progu Zaduszek, co ułatwiło objęcie wspomnieniem i modlitwą wszystkich,
którzy znaleźli wieczny odpoczynek
na winiarskim cmentarzu.
Każdy katolik na mocy wiary wezwany jest do czynienia miłosierdzia, do modlitwy za zmarłych.
Każda modlitwa, nawet najskrytsza,
pomaga zmarłym. Wystarczy, że sercem wolnym od obciążeń grzechem
śmiertelnym skierujemy z miłością
modlitwę do Boga za zmarłych, którym pragniemy pomóc.
Ważnym obowiązkiem żyjących jest
troska o los duszy zmarłego, obowiązkiem rodziny jest troska o grób
zmarłego, troska wspólnoty parafialnej, duszpasterzy o wygląd i porządek na cmentarzu, celebracje pogrzebowe.
W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla księdza proboszcza Krzysztofa Skowrońskiego
za realizację wielu dzieł duchowych,
materialnych, w tym konsekwentne
prace nad renowacją cmentarza, pomoc w wydaniu albumu o cmentarzu
winiarskim. W planach znajduje się
postawienie Pomnika Dziecka Utraconego. Jakże jest wielki ból po stracie najbliższej kochanej osoby. Jakże
jest wielki ból matek, których dzieci
urodziły się martwe. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem
cię, nim przyszedłeś na świat poświęciłem cię.” ( Jr 1,5). Pogrzeb dziecka
utraconego jest potrzebny rodzicom
– pomaga po chrześcijańsku przeżyć
ból i żałobę.
Wydanie albumu o cmentarzu winiarskim jest ważnym krokiem
do podjęcia starań o wpisanie cmentarza parafii św. Stanisława Kostki
w Poznaniu do rejestru zabytków.
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Wspólnota
Powstanie cmentarza w 1933 roku,
jego założenia przestrzenne, architektura nagrobna, mogiły Powstańców Wielkopolskich i wielu zasłużonych osób dla społeczności Winiar,
wpisują się w sposób naturalny
w krajobraz kulturowy Piątkowa.
Wśród „blokowisk” to jedyna enklawa dziedzictwa kulturowego, miejsce
wyciszenia, przyjaznej przyrody.

Na zakończenie tej symbolicznej
prezentacji – promocji albumu – należy złożyć Wacławie Małeckiej
i Katarzynie Stelmachowskiej gratulacje, wyrazy uznania, wdzięczności za podjęcie pracy nad pomnikowym wydawnictwem o cmentarzu
winiarskim. Autorki przypomniały
nam, że należy rozmawiać o śmierci,
o zbliżaniu się do kresu swoich dni,

że należy odwiedzać cmentarz przez
cały rok. Wysokie zainteresowanie
albumem świadczy, że owocna praca
autorek jest sukcesem zarówno ich
własnym, jak i całej wspólnoty.
Jerzy Jan Miller

Wakacyjny tryptyk pielgrzymkowy:
Rostkowo – Płock – Czerwińsk.
W Roku świętego Stanisława Kostki
Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w sierpniu 2018 roku zorganizował pielgrzymkę, która odwiedziła
na Mazowszu miejsca związane ze
św. Stanisławem Kostką, św. Faustyną,
kardynałem Augustem Hlondem.
Rostkowo – to miejsce urodzin Stanisława Kostki w dniu 28 grudnia
1550 roku. Był synem Jana kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty
z Kryskich. Brat Stanisława wspominał: „Rodzice chcieli, byśmy byli wychowywani w wierze katolickiej (...)
napędzali nas zawsze do wszelkiej
pobożności, skromności i uczciwości, tak ażeby nikt nie mógł się na nas
skarżyć na rzecz najmniejszą”.
To na Mazowszu, które ówcześnie
wyróżniało się w Polsce przywiązaniem do wiary katolickiej, wolnej
od protestantyzmu, przyszedł na świat
święty Stanisław Kostka. Wielkim
przeżyciem duchowym był udział we
Mszy Świętej w kościele w Rostkowie, miejscu gdzie się urodził i przebywał przez 14 lat swego życia. Dla
nas 4 pielgrzymów z parafii św. Stanisława Kostki budziło to szczególne
emocje, gdyż znaleźliśmy się w tym
wyjątkowym miejscu w Roku św. Stanisława Kostki, w 450. rocznicę jego
śmierci (1568 r.), w 90. rocznicę powstania naszej parafii na poznańskich
Winiarach (1928 r.).
Odwiedziliśmy niedaleko od Rostowa kościół parafialny św. Wojciecha
u źródeł
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w Przasnyszu, gdzie Stanisław Kostka został ochrzczony. „Jego krótka
droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była
jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia chrześcijanina,
jakim jest świętość” (św. Jan Paweł II,
13.11.1988 r.).
„Święty Stanisławie Kostko, wstawiaj się za nami, abyśmy mogli
szerzyć w naszej Ojczyźnie królestwo Chrystusa”.
Płock – to ważna stacja na pielgrzymkowym szlaku, gdzie rodziła

się nasza państwowość, chrześcijaństwo, gdzie rodziły się początki kultu Miłosierdzia Bożego. Zwiedziliśmy katedrę ze słynnymi „Drzwiami
Płockimi”, kryptę królewską. Ciekawym przerywnikiem pielgrzymki
było zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego, ukazujące dzieje Płocka
od czasów, kiedy był stolicą Polski
po współczesność, a także bogatą
ekspozycję secesji.
W Płocku modliliśmy się, mieszkaliśmy w klasztorze – sanktuarium
sióstr Miłosierdzia Bożego, dotykając przez 3 dni fizycznie i duchowo
świętości św. Faustyny Kowalskiej.
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Wspólnota
To tutaj w Płocku po pierwszych
ślubach Faustyna pracowała w sklepie przy sprzedaży pieczywa, pomagając w kuchni. Tam 22 lutego 1931
roku otrzymała pierwsze widzenie.
„Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w białą szatę. Jedną rękę miał wzniesioną
do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty na piersiach. Z uchylonej
szaty na piersiach wychodziły dwa
wielkie promienie, jeden czerwony,
a drugi biały”.
Powstające w Płocku nowe sanktuarium, o pięknej architekturze, będzie
mogło za kilka lat pełniej przedstawić drogę św. Faustyny do świętości
oraz rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce i na świecie.
„Jezu ufam Tobie”
Czerwińsk nad Wisłą to ostatnia
stacja pielgrzymki, znana z jednego
z najstarszych sanktuariów Maryjnych
w Polsce – Matki Bożej Czerwińskiej,
Pani Mazowsza. Dwunastowiecz-

ny kościół romański z m. in. kaplicą
Matki Bolesnej, portalem romańskim,
freskami w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego. Czerwińsk gościł w swych
murach królów polskich, książąt mazowieckich, biskupów, rycerzy, szlachtę. Znany jest ze słynnego mostu „łyżwowego”, przez który przeprawiły się
wojska podążające na pole bitwy pod
Grunwald.
Od 1923 r. sanktuarium opiekuje się zakon oo. salezjanów, którzy
w klasztorze założyli Muzeum Misyjne, a ostatnio otworzyli Izbę Muzealną poświęconą ks. kardynałowi
prymasowi Polski Augustowi Hlondowi, gdzie można obejrzeć szereg
cennych pamiątek związanych z jego
życiem i działalnością.
„Matko Boża Czerwińska módl
się za nami!”
W drodze powrotnej, na krótko zatrzymaliśmy się w Łowiczu, gdzie
odwiedziliśmy piękną katedrę, niegdyś silnie związaną z arcybiskup-

Pielgrzymka do Włoch śladami
św. Stanisława Kostki
Od 5 do 13 sierpnia uczestniczyłam
w niesamowitej pielgrzymce śladami
św. Stanisława Kostki do Włoch. Jest
to patron naszej parafii, a jednocześnie patron młodzieży. Dodatkowo
w tym roku obchodziliśmy jubileuszowy Rok Stanisława Kostki, więc
wszystko idealnie się złożyło. Brałam
udział w pielgrzymce wraz z szóstką
moich przyjaciół: lektorami i dziewczynami ze scholi młodzieżowej oraz
księdzem Michałem Tomiakiem. I to
z jego inicjatywy ten wyjazd się odbył.
Naszą podróż zaczęliśmy od odwiedzenia Wiednia – miejsca pierwszych
objawień naszego patrona. Zostaliśmy przyjęci przez księdza zmartwychwstańca Augustyna Bazana.
Wraz z pomocą bardzo przyjaznego
przewodnika mieliśmy okazję zwiedzić centrum stolicy Austrii. Udało
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nam się zobaczyć kaplicę urządzoną
w pokoju, w którym mieszkał św. Stanisław Kostka, która jest otwierana
jedynie dwa razy w roku, a nam została wyjątkowo udostępniona do zobaczenia. Mieliśmy w niej Mszę, którą
oprawiliśmy muzycznie, a Polacy, którzy uczestniczyli wraz z nami w Eucharystii, serdecznie nas pozdrawiali
i widać po nich było, że cieszyli się, iż
mieli okazję spotkać się z młodzieżą
z ich ojczyzny. Kolejnym punktem
naszej pielgrzymki była Wenecja,
gdzie spaliśmy na polu namiotowym.
Następny był Rzym, w którym spędziliśmy dwa dni. Uczestniczyliśmy
we Mszy w kaplicy świętego Piotra
wraz z grupą młodych ludzi ze Słowacji. Niestety nie udało się nam
wejść do kościoła, w którym został
pochowany Stanisław Kostka. Póź-

stwem gnieźnieńskim. Warto pod
koniec krótkiej relacji z pielgrzymki
podziękować szczególnie Bogumile
Łęckiej–Kąckiej, prezesowi DIAK–u
za trud organizacyjny, ks. Romanowi
Dworackiemu za opiekę duchową,
Msze św., prowadzenie modlitwy
różańcowej, koronki, śpiewu. Pielgrzymowanie przy upalnej pogodzie
i przy pogodzie ducha dało nam
możliwość nawiedzenia nieznanych,
cudownych miejsc dla Kościoła
w Polsce, polskiego dziedzictwa kulturowego.
Pielgrzymka dla wszystkich pielgrzymów stała się ważnym przeżyciem duchowym, z którego będziemy korzystać w codziennym życiu
jak i w parafialnej wspólnocie. Warto
pielgrzymować! Warto pielęgnować
winiarskie parafialne tradycje pielgrzymek do Tulec, Częstochowy, Lichenia, Głogowca, Ziemi Świętej.
Jan Jerzy Miller
Poznań,
2–4 sierpnia 2018 r.
niej odwiedziliśmy Padwę i Weronę.
Następnie udaliśmy się do Fognano
w Toskanii, gdzie zostaliśmy przyjęci przez księdza Krzysztofa w domu
pielgrzyma. Toskania była miejscem,
gdzie mogliśmy się zrelaksować
po intensywnym zwiedzaniu i podziwiać przepiękne, śródziemnomorsko-wiejskie miasteczko. Oprawialiśmy tam Msze w dwóch kościołach,
a ludzie (których w kościele była
garstka) byli wzruszeni, mieli łzy
w oczach i nam dziękowali. To było
dla nas wszystkich niezwykle wzruszające. Potem udaliśmy się na obiad
do księdza Krzysztofa i jego gospodyni (przesympatycznej pani), którzy powiedzieli nam, że zobaczenie
tylu młodych ludzi zaangażowanych
w oprawę liturgii sprawiło na nich
ogromne wrażenie. Następnie udaliśmy się do Asyżu, do którego dojechaliśmy koło 1 w nocy, więc byliśmy
niewyobrażalnie zmęczeni. Ostatnim
punktem naszej pielgrzymki było
Dilingen – miejsce, do którego uciekł
św. Stanisława Kostki z Wiednia, by
u źródeł
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Z archiwum
móc się stać zakonnikiem. Zwiedziliśmy całe miasteczko, lecz mieliśmy
problem z noclegiem. Mieliśmy spać
na polu namiotowym w Monachium,
jednak byliśmy na miejscu za późno. Nasz ksiądz skontaktował się ze
swoim kolegą z seminarium, który
nas przyjął do swojej parafii. Trzeba przyznać, że mieliśmy ogromne
szczęście. Podsumowując naszą pielgrzymkę, spotkaliśmy się z ogromną
życzliwością ludzi, którzy w ogóle
nas nie znali. Począwszy od księży,
którzy zgodzili się użyczyć nam noclegu, po różnych przewodników czy
ludzi, którzy dziękowali nam za naszą
oprawę muzyczną na Mszy. Wyjazd
ten pokazał nam, że warto być zdeterminowanym, konsekwentnie dążyć
do celu i spełniać marzenia – tak jak
nasz patron – św. Stanisław Kostka.
Maria Pelc

Misje parafialne i odpust
W tygodniu poprzedzającym odpust
parafialny, a także 90-lecie powstania
naszej winiarskiej parafii odbyły się
misje parafialne, które wygłosił ojciec Sławomir Badyna OSB.
Tematem przewodnim misji było
jeszcze większe zgłębienie treści
miłości wzajemnej. Każdego dnia
mieliśmy możliwość uczestniczenia
w Eucharystii z nauką rekolekcyjną. Wielu parafian korzystało z tego
przywileju i kościół, zarówno na porannej jak i wieczornej Mszy św., był
pełen ludzi. Ojciec Sławomir bardzo
mocno wzywał do pogłębienia miłości do drugiego człowieka. Skoro
Pan Bóg nas kocha, to my dzięki tej
miłości mamy zdolność, by kochać
bliźniego.
„Miłość do Jezusa w drugim człowieku
jest najwyższą motywacją miłości, która przydaje się szczególnie w chwilach
utraty ludzkiej motywacji do służby
i miłowania. Możemy ją w sobie rozwijać przez modlitwę do Boga, abym
umiał służyć Jezusowi w tym konkretnym człowieku”. To tylko jedna z wie-

lu myśli, którą usłyszeliśmy podczas
misji, jednak wiele osób bardzo głęboko przyjęło ją do serca i pewne
owoce były widoczne od razu.
Piękne było to, że wychodząc ze świątyni można było zauważyć w zwykłych, ludzkich gestach – uśmiechu,
pomocy osobie starszej w zejściu ze
schodów, matce z dzieckiem w wózku – miłość wypływającą z miłości
Boga.

Na koniec tygodnia misji, w święto
Podwyższenia Krzyża, został poświęcony nowy krzyż misyjny.
W sobotę 15 września ojciec Sławomir wygłosił naukę dla członków
wspólnot parafialnych. Spotkanie
było poprzedzone ewangelizacją
modlitewną w sześciu wybranych
punktach na terenie naszej parafii.
Punktualnie o godz. 15 zgromadzeni parafianie odmówili Koronkę
do Bożego Miłosierdzia w intencji
wszystkich parafian.
Tydzień misji mógł przygotować
nas również do odpustu parafial-
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Z archiwum
nego, który odbył się we wtorek
18 września, we wspomnienie św.
Stanisława Kostki. Mszy odpustowej przewodniczył ks. bp Zdzisław
Fortuniak. Podczas Mszy św. ksiądz
biskup poświęcił odnowioną figurę
naszego patrona z 1923 roku. Figura ta znajdowała się w pierwszej
kaplicy parafialnej przy ul. Winiarskiej. Teraz pozostanie na stałe
w kościele.

W homilii skierowanej do parafian
ksiądz biskup przypomniał nam
nie tylko, jak wielką postacią był
nasz patron – niewielki ciałem, ale
wielki duchem – ale także przypomniał nam historię powstania parafii. Ksiądz biskup zwrócił również uwagę na to, jak bardzo jest
czczona Maryja i jak parafia, której
za wzór postawiono św. Stanisława
Kostkę, również w aspekcie miło-

ści do Matki Bożej wpasowuje się
w duchowość swojego patrona.
90 lat istnienia parafii – to brzmi
bardzo dumnie, ale bardzo ważne
jest to, co pozostaje w ludziach.
Oby ten czas misji i okrągłej rocznicy istnienia naszej parafii nie był
tylko wspomnieniem, ale oby jego
treści docierały do serc i owocowały
w życiu codziennym.
Agata Dziwirek

Festyn „Pożegnanie lata”
W ramach obchodów 90-lecia naszej
parafii, w sobotę 22 września odbył
się festyn osiedlowy „Pożegnanie
lata”. Był on owocem współpracy
Parafii pw. św. Stanisława Kostki,
Rady Osiedla Poznań-Winiary oraz
XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu. Mimo
gwałtownego ochłodzenia, wielu
mieszkańców okolicznych osiedli
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przybyło do Winiarskiego Centrum
Rekreacji i Sportu, i chętnie skorzystało z licznych przygotowanych dla
nich atrakcji.
Festyn rozpoczął się o godzinie 10
a zakończył ok. 15. Od pierwszych
do ostatnich chwil jego trwania,
zarówno starsi jak i młodsi bawili
się wspaniale. Rozrywki były tak
różnorodne, że każdy – bez wzglę-

du na wiek czy zainteresowania
– znalazł coś dla siebie. Dla miłośników literatury klasa teatralna
XXV LO przedstawiła dźwiękoczytanie pt. „A niech to gęś kopnie”. Kulturalnych i estetycznych
wrażeń dostarczyły także pokazy
tańca uczniów Szkoły Podstawowej
nr 89 im. K. Baczyńskiego, przygotowane przez panie Karinę Przech
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Z życia parafii

i Bogumiłę Kordus, a duchowych
uniesień – taniec uwielbienia prowadzony przez panią Karinę i wykonany przez nasze parafianki ubrane w niebieskie stroje. Wartościowe
książki o tematyce religijnej można
było zakupić na stoisku prowadzonym przez panie z parafii.
Młodzież licealna przygotowała z kolei stoiska tematyczne. Na
stoisku biologicznym można było
obserwować wykrywanie skrobi
w różnych warzywach i owocach,
rozpoznawać gatunki drzew i krzewów oraz sadzić własną fasolę, z kolei na chemicznym czekały takie
atrakcje jak lampa lawa, piasek ceramiczny, magiczne balony, chemiczny wulkan. Najmłodsi mogli też dowiedzieć się, jak działa magnes oraz
z pomocą starszych kolegów zbadać
odczyn środków czystości. Udając
się na stoisko oferujące quizy z języka angielskiego, sprawdzić można było swoją znajomość języków
obcych. Oprócz tego Szkolne Koło
u źródeł
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Caritas prowadziło loterię fantową,
a nieopodal Oratorium Światełko
rozlokowała się kawiarenka, którą
prowadziły dziewczyny ze szkolnej Drużyny Szpiku. Sprzedawane
tam rewelacyjne ciasta były wspólnym dziełem uczniów, nauczycieli
i parafian, a część dochodu przeznaczona zostanie na prezenty mikołajkowe dla chorych dzieci. Na
osobnym stoisku prowadzonym
przez członków Drużyny Szpiku,
na dzieci czekały kolorowanki i tak
przez nich uwielbiane warsztaty
malowania twarzy oraz zaplatania
warkoczyków. Ogromny entuzjazm
wśród dzieci wzbudziły też bańki
mydlane, dmuchańce sfinansowane
przez Radę Osiedla oraz samochód
z lodami z ul. Kościelnej.
W ramach festynu odbyła się także
parafialna gra miejska „U Kostki”.
4–6 osobowe drużyny, złożone z członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół
i znajomych, wystartowały o godzinie 10.00 sprzed kościoła i porusza-

jąc się po trasie wyznaczanej przez
poszczególne punkty kontrolne, wykonywały zadania, które sprawdzić
miały nie tylko ich znajomość historii naszej parafii, ale także umiejętność współpracy między członkami
danego zespołu. Za wykonane zadania zespoły zostały nagradzane
punktami, których liczba zależała
od stopnia poprawności lub czasu
realizacji.
Dobry nastrój, który dało się wyczuć podczas festynu, był efektem
doskonałej koordynacji i współpracy między organizatorami. Jednak na nic by się zdał ich wysiłek,
gdyby nie obecność, zaangażowanie
i entuzjazm uczestników. Rodzinna,
serdeczna atmosfera podkreślała
i wzmacniała więzi, i przypominała, że jesteśmy wspólnotą również
bawiąc się wspólnie z naszymi rodzinami i sąsiadami.
Agnieszka Kowal
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WYDARZENIA
WRZESIEŃ
•• 16 września obchodziliśmy jubileusze małżeńskie.
Małżonkowie świętujący okrągłe jubileusze podczas
Eucharystii odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

•• 27 października odbył się korowód świętych, podczas
którego dzieci, młodzież i dorośli przebrani za świętych przeszli ze śpiewem i modlitwą ulicami naszej
parafii.
•• 27 października odbył się 28. Koncert Akademicki
kończący tegoroczny cykl Winiarskich Koncertów
Organowych. Podczas koncertu wystąpili studenci
– organiści i kameraliści poznańskiej Akademii Muzycznej.

LISTOPAD

•• 18 września odprawiona została Msza odpustowa pod
przewodnictwem ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka.
•• 22 września odbył się festyn osiedlowy (więcej na
str. 11).

•• 10 listopada w sali DA odbyło się spotkanie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Na wieczór
złożyła się wspólna modlitwa oraz śpiewanie pieśni
patriotycznych.
•• 11 listopada o godz. 9:30 odbyła się uroczysta Msza
św. w intencji Ojczyzny.

•• 28 września po wieczornej Mszy św. odbył się koncert w ramach Winiarskich Koncertów Organowych,
podczas którego wystąpił organista katedry berlińskiej
Thomas Sauer.

PAŹDZIERNIK
•• Z okazji 85. rocznicy istnienia cmentarza winiarskiego, nasza parafia wydała książkę autorstwa Wacławy
Małeckiej i Katarzyny Stelmachowskiej „Cmentarz
parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu – zachowanie dziedzictwa Winiar”. Znajdują się w niej dzieje
cmentarza, historia pochówków mieszkańców Winiar
i Piątkowa opowiedziana za pomocą wielu fotografii
i opisów uroczystości żałobnych, opowieść o zasłużonych mieszkańcach Poznania, powstańcach wielkopolskich, harcerzach, księżach i siostrach zakonnych oraz
sentencje nagrobne. Więcej na str. 6–7.
•• W dniach 21–27 października odbył się Tydzień Misyjny, podczas którego gościliśmy w naszej parafii
ks. Szymona Stułkowskiego, ks. Jana Markowskiego, o. Michała Krzyżagórskiego SVD – misjonarza
z Chin. Można było również przyjść na projekcję filmu o misjonarce Wandzie Błeńskiej a także dołączyć
się do zbiórki makulatury i elektrośmieci, z których
dochód został przeznaczony na zakup ławek dla dzieci
w Tanzanii.

•• 17 listopada odbył się w naszym kościele koncert poznańskiego chóru POLIHYMNIA. Podczas koncertu
usłyszeliśmy między innymi GLORIA Antonio Vivaldiego na chór i orkiestrę.
•• W dniach 21–28 listopada odbyła się parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej.
•• 25 listopada modliliśmy się o powołania do służby Bożej. Gościliśmy w naszej parafii kleryków z ASD.

Wydaje zespół redakcyjny przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu: ks. Radosław Rakowski (opieka duszpasterska), Maciej Waraczewski (red. naczelny), Agata Dziwirek, Agnieszka Kowal, Jerzy Jan Miller, Lechosław Szymański, Kinga
Waliszewska, Joanna Wawrzyniak, Ewa Waliszewska (korekta), Piotr Kowalski.
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