Czerwiec 2018, Nr 106, ISSN 1642-5804

u źródeł
Życie parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu

Jesteśmy napełnieni
duchem Świętym

Słowo wstępne

DRODZY PARAFIANIE, CZYTELNICY „U ŹRÓDEŁ”
W ostatnim czasie nasza
uwaga jest szczególnie skupiona na Duchu Świętym.
20 maja przeżywaliśmy
uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, obecnie trwa rok
liturgiczny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym” i jednocześnie
obchodzimy 1050. rocznicę ustanowienia biskupstwa
poznańskiego. W związku
z tym czerwcowy numer
„U źródeł” chcemy poświęcić właśnie Duchowi Świętemu, którego widoczne na okładce przedstawienie znaj-

dowało się na jednym z ołtarzy w trakcie procesji Bożego Ciała. Jest to ta osoba Trójcy Świętej, która chyba
często wydaje nam się najbardziej odległa, nieznana,
abstrakcyjna. Mamy nadzieję, że teksty zamieszczone
w tym numerze pomogą nam zrozumieć, że ten sam
Duch, który 2000 lat temu zstąpił na apostołów i od
tego czasu popycha ludzi do głoszenia prawdy o Jezusie
na całym świecie, jest obecny i działa w życiu każdego
z nas, że naprawdę wszyscy jesteśmy Nim napełnieni
i powołani do głoszenia prawdy o Nim.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Maciej Waraczewski
redaktor naczelny

Ożywieni Duchem Świętym
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, Ten będzie świadczył o Mnie”

( J 15, 26).

Prawdziwe chrześcijaństwo
od początku cechowało się
wiarą w Jednego i Jedynego Boga. Z tym przekonaniem i poglądem na Boga
chrześcijaństwo
weszło
w ostry konflikt ze światem starożytnym, greckim
i rzymskim, przenikniętym
do głębi politeizmem. W szczególny sposób dotyczyło
to politeizmu rzymskiego, który przybrał postać administracyjno-polityczną. Ten stan rzeczy pociągnął za sobą
ostre starcie chrześcijaństwa z Imperium Rzymskim,
a zwłaszcza z jego władcami, nierzadko posuwającymi
się do przypisywania sobie atrybutów boskich.
Duch Święty w monoteizmie chrześcijańskim stanowi
istotną część składową Trójcy Osób. Stary Testament
lansuje zdecydowanie monoteizm, a w nadziejach mesjańskich sugeruje Synostwo Boga, ale prawda o Duchu
Świętym znajduje się w nim w postaci śladowej – żeby
wspomnieć tylko wskazówkę o Duchu unoszącym się
nad wodami w opisie dzieła stworzenia: „Na początku
Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem
i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a tchnienie Boga unosiło się nad tymi wodami”
(Rdz 1,1–2). Z całą oczywistością ukazuje Go Nowy
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Testament, od tajemnicy Zwiastowania poczynając (por.
Łk 1,26–38), po czterdziestodniowy post Jezusa (por.
Mt 4,1–2), Jego chrzest w Jordanie: „A gdy Jezus został
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Świętego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego” (Mt 3,16)
i uroczyste rozesłanie Apostołów (por. Mt 28,19–20).
Trzeba jednak powiedzieć, że Synoptycy nie poświęcają
zbyt dużo uwagi Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Prawdziwa eksplozja nauki o Duchu Świętym zawarta jest
w Ewangelii wg św. Jana. Chrystus nie tylko ukazuje się
tam w ścisłej relacji do Ojca: „Czy nie wierzysz, że Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?” ( J 14,10), ale i jako
pozostający w określonej relacji do Ducha Świętego: „A
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, Ten was wszystkiego nauczy...” ( J 14,26) oraz
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, Ten
będzie świadczył o Mnie” ( J 15,26).
Przy całej jednoznaczności Ducha Świętego jako odrębnej Osoby w tajemnicy Trójcy Świętej rysuje się On nie
dość wyraziście. Pewnym wyrazem tej swoistej ograniczoności Trzeciej Osoby Trójcy Świętej jest okoliczność,
że nie posiada On tylko Jej właściwej nazwy. Co prawda
z biegiem czasu ukształtowało się także imię Pocieszyciel, które jednak jest określeniem zbawczego zadania, jau źródeł

Duchowość
kie pełni Duch Święty w uświęcaniu człowieka. Problem
obecności Ducha Świętego stanowi przedłużenie Jego
roli w duszach członków Kościoła.
Kapitalne ujęcie rozwiązania tego problemu daje św. Jan
Paweł II w encyklice „Dominum et Vivificantem” w rozdziale pierwszym. Rozdział ten jest tak pełny treści,
że pozostaje tylko zacytować jego kluczowe fragmenty:
„Za cenę Krzyża sprawiającego Odkupienie, w mocy całej paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa, przychodzi
Duch Święty, ażeby od dnia Pięćdziesiątnicy pozostać
z Apostołami, pozostać z Kościołem i w Kościele, a poprzez Kościół – w świecie” (DV 14). No i logiczny wniosek: „W ten sposób urzeczywistnia się definitywnie ów
nowy początek udzielania się Trójjedynego Boga w Duchu Świętym za sprawą Jezusa Chrystusa – Odkupiciela
człowieka i świata”. Te kapitalne fragmenty zamyka tekst
konstytucji soborowej: „Kiedy dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi (por. J
17,4), zesłany został w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty, aby ustawicznie uświęcał Kościół i aby w ten sposób
wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp
do Ojca (por. Ef 2,18)” („Lumen Gentium”, 4). Apogeum
soborowej nauki o roli Ducha Świętego w Kościele stanowią ostatnie słowa tej sekwencji tekstu soborowego:
„Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych
jak w świątyni. (...) w nich przemawia i daje świadectwo
przybrania za synów. (...) Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy (...) i jednocząc go we wspólnocie i w posłudze, obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi
i charyzmatycznymi, i za ich pomocą kieruje nim oraz
przyozdabia swoimi owocami...” (Por. S. Nagy, Duch
Święty w Kościele. Niedziela 2012).
ks. Radosław Rakowski
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Wspólnota

Katechiści
Katechiści to wspólnota, która istnieje w maszej parafii stosunkowo
krótko, bo dopiero od półtora roku.

Kim są katechiści? Czym
zajmują się w parafii?
W związku z tym, że Szkoła Katechistów w naszej diecezji istnieje
dopiero od 8 lat, niewiele osób wie,
kim są katechiści i na czym polega
ich działanie.
W naszej parafii w obecnej chwili
jest 9 katechistów. Jest to grupa osób,
której posługą w parafii jest katecheza
osób dorosłych. Prowadzą oni spotkania dla rodziców oraz chrzestnych
przygotowujących się do sakramentu
chrztu dziecka. Bardzo dużą zaletą
w naszej parafii jest to, że katechiści,
oprócz katechez grupowych, prowadzą również indywidualne spotkania
w domach. Katecheza w takim kameralnym gronie sprzyja nawiązywaniu
relacji między parafianami i bardziej
otwiera na dialog.
Kandydaci na katechistów najpierw
muszą przejść formację podstawową,
która obejmuje uczestnictwo w za-
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jęciach na Wydziale Teologicznym
oraz weekendowe rekolekcje. W ramach formacji, przyszli katechiści
uczestniczą w zajęciach m.in. z teologii duchowości, moralnej, biblijnej. Półtoraroczny kurs kończy się
uroczystą Mszą św., podczas której
katechiści otrzymują od arcybiskupa
misję do posługi w swojej parafii.
Otrzymanie misji kończy podstawowy etap przygotowania do prowadzenia katechez. Tak naprawdę jest
to dopiero początek, ponieważ własny rozwój duchowy oraz poszerzanie wiedzy teologicznej są ciągłym
zadaniem katechisty.

Co znaczy być katechistą?
To oznacza jeszcze bardziej wypełniać zadanie chrześcijanina, jakim
jest ewangelizacja. Jednak, aby robić
to prawdziwie i dobrze, trzeba najpierw zadbać o własną relację z Bogiem. Nie można dzielić się Chrystusem, jeżeli się Go nie zna.
Moja cała droga przygotowywania się
do bycia katechistą była pełna obaw

i dylematów. Nigdy nie byłam osobą, która lubi wypowiadać się przed
ludźmi. Zawsze kosztowało mnie
to bardzo dużo nerwów. Do dzisiaj
trudno mi uwierzyć, że również mnie
Pan Bóg powołał do tej posługi, ale
odnajduję w tym realizację słów św.
Pawła: «Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się doskonali» (2 Kor 12,9). Nie wyobrażam sobie
jednak, by „działać” samemu, tzn. bez
pomocy Ducha Świętego. Prowadząc
spotkanie można być dobrze przygotowanym merytorycznie, jednak trudno „mieć scenariusz” na zadawane pytania czy dyskusję. Wtedy najbardziej
musimy się oddać Duchowi Świętemu. Taka postawa jeszcze bardziej
uczy mnie pokory i widzę, że właśnie
ona wydaje najlepsze owoce.
Duch Święty powinien być naszym
towarzyszem każdego dnia, w każdym zadaniu, w każdej decyzji.
Gdyby nie On, na pewno bałabym
się podjąć wielu decyzji w moim
życiu, m.in. zostania katechistą.
Jednak z Bogiem i dla Boga warto podjąć taki trud, który pierwotnie budzi strach. A ciągła modlitwa do Ducha Świętego zapewnia,
że nigdy nie pozostaniemy sami.
Agata Dziwirek
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Wspólnota

Ogień Ducha Świętego
Duch Święty nie jest abstrakcyjnym bytem. To Osoba, która działa w życiu każdego z nas.
Poniżej prezentujemy świadectwa naszych Parafian, którzy próbowali opowiedzieć o tym,
kim dla nich jest trzecia osoba Trójcy Świętej.
Kim jest dla mnie Duch Święty? Jest
przede wszystkim tym, który prowadzi. Widzę to szczególnie wtedy,
gdy patrzę w przeszłość z perspektywy obecnej chwili – nieraz po czasie
okazuje się, że w jakiejś decyzji, którą kiedyś podjęłam, było ewidentnie
Jego działanie – choć wtedy tego nie
dostrzegałam! Jednym z przykładów
takich sytuacji było zdecydowanie
się na uczestniczenie w całorocznym
kursie Szkoły Animatora Młodzieży. W tamtej chwili po prostu pomyślałam sobie, że „spróbuję czegoś
nowego, zobaczę, co to jest”. A dziś,
po ukończeniu tego kursu, czuję,
że znalazłam się tam nie bez powodu, że to był Boży plan dla mnie,

usłyszeć to, co tam głoszono, doświadczyć wielu tak niesamowitych
przeżyć. Niezwykła jest też różnorodność sposobów, na jakie objawia
się Duch Święty. Z jednej strony
jestem bowiem w stanie podać przykłady z mojego życia, w których
to doświadczenie Jego działania było
wręcz spektakularne, niepodobne
do niczego, co do tej pory przeżyłam.
Kiedyś na przykład byłam w Taizé,
był to już chyba przedostatni dzień
mojego tam pobytu, późno wieczorem, do kościoła weszłam właściwie
przez przypadek. Odniosłam jednak
wtedy bardzo silne wrażenie, że mam
tam zostać i modlić się – i wtedy doświadczyłam takiego ogromu

miłości
Bożej,
że wspominam
tę chwilę do dziś,
mimo że minęły
już od niej prawie trzy lata. Ale
Duch Święty objawia się także
niezauważalnie,
w codzienności, w każdym wyborze
dobra (czy też odrzuceniu zła). Jest
On też dawcą wszelkiej prawdziwej
radości (tutaj przypomina mi się
werset Ga 5,22–23), pozwala nam
dostrzec w naszym życiu nawet najdrobniejsze pozytywy i prawdziwie
się nimi cieszyć.
Agnieszka Pelc

Duch
Święty
– Duch Jezusa,
Duch
Prawdy,
Duch
Miłości.
Ten, którego Jezus
obiecał nam jako
Pocieszyciela, który wszystkiego nas
nauczy (por. J 14,
26), Ten który przyszedł do apostołów
w dniu Pięćdziesiątnicy i z miejsca
sprawił, że ci którzy jeszcze niedawno
zamykali drzwi z obawy przed Żydami (por. J 20, 19), zaczęli tym samym
Żydom głosić Ewangelię, wprawiając
ich w osłupienie (por. Dz 2, 4–13). Ten
Duch, tak samo jak wtedy, dzisiaj ma
moc odmieniać serca. Jak działał i odmieniał moje serce? Dopiero teraz, kiedy jestem świadomym chrześcijaninem
widzę, że Duch jest ze mną od początku. Był ze mną już wtedy, kiedy moi rodzice dawali mi życie, następnie zostałem szczególnie otwarty na Jego łaskę
i działanie poprzez sakrament Chrztu,
potem był obecny w moich rodzicach
kiedy przekazywali mi miłość i wiarę.

Bardzo wierzę w to, że podczas całego
mojego dzieciństwa w moim domu,
w mojej rodzinie Duch był rzeczywiście żywy, co pozwoliło kształtować
mnie i moją wiarę. W moim życiu nie
wpadałem w szczególnie popularne
wśród moich rówieśników nałogi, nawet w dzieciństwie, nie będąc do końca
świadomy, byłem częściowo chroniony
od poważnych uwikłań czy grzechów.
Dziś jestem pewien, że to wszystko
zawdzięczam Duchowi, który działał
w moich rodzicach, którzy wychowali
mnie tak, abym jak najbardziej stronił od grzechu, ale też, a może przede
wszystkim działał On w sakramentach,
ponieważ już od wczesnych klas szkoły
podstawowej, za sprawą dyżurów ministranckich byłem cały czas wystawiony na regularną Eucharystię kilka
razy w tygodniu, a dzięki pierwszym
piątkom miesiąca na comiesięczną
spowiedź. I właśnie te praktyki utrzymały mnie w wierze, bo mimo zwątpienia i chwilowego braku wiary, który miał miejsce w moim życiu, Duch
dawał mi wytrwałość i przekonanie,

że to wszystko ma sens. Obecnie nadal
widzę to, że jest On nieustannie obecny. Dostrzegam Go w natchnieniach,
w uwielbieniu, w innych ludziach.
Czuję, że Jezus przez Ducha namawia
mnie do miłości, umożliwia mi czynienie dobra, dzięki Niemu dostrzegam ludzi, którzy potrzebują pomocy,
rozmowy, miłości. A On, kiedy ufam
Jego natchnieniom, daje mi znaki.
Okazuje się, że potrafi mówić do Mnie
i utwierdzać mnie w dobru, poprzez
nie do końca świadomie wypowiedziane słowo pijanych mężczyzn na ulicy,
do których za Jego natchnieniem podchodzę oferując pomoc. Działa również w ewangelizacji, którą staram się
praktykować. To On pokazuje mi, jak
mówiąc o Jezusie trafiać do ludzi. To
On mówi mi, co robić żeby świadczyć
o Chrystusie, jak pokazywać kumplom, że życie z Jezusem daje ogromną
wolność i radość. To On pozwala mi
zmieniać moje życie zachowując moją
tożsamość. Jest dla mnie pokojem, radością i przede wszystkim Miłością.
Filip Kołaczyk
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Słowo
Wspólnota
wstępne
„Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
ześlij płomień Twojej łaski”.
To zawołanie z pieśni do Ducha
Świętego, śpiewanej podczas mojego
Bierzmowania, utkwiło mi mocno
w pamięci. Słowa te często powtarzam, prosząc o płomień łaski Pocieszyciela, który ożywia życie, rozpala wiarę, nadzieję i miłość, a także
oświeca na drodze, którą kroczę.
Obecnie przeżywamy Rok Ducha
Świętego. Jakże ważne jest, aby pamiętać o trzeciej osobie Trójcy Świętej i na stałe się z Nią zaprzyjaźnić.
Bowiem jak czytamy w Pierwszym
Liście do Koryntian „Nikt nie może
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3).
Dla mnie osobiście kontakt z Duchem Świętym jest bardzo ważny. Jest
On prawdziwym Przyjacielem, który prowadzi i poucza. Każdego dnia
doświadczam Jego obecności i natchnień. Sam jestem słaby i ułomny,
ale... gdy Duch Święty przychodzi,
wszystko się zmienia. On dodaje mi
sił w codzienności i uzdalnia do tego,
abym był świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa, świadkiem miłości
Boga do człowieka wszędzie tam,
gdzie mnie pośle.
Wiele lat temu w moim sercu zrodziło się pragnienie wyjazdu na mi-

sje do Brazylii, by pomagać dzieciom
ulicy, tym którzy nic nie mają, są
wykluczeni, bezdomni, bez środków
do życia. Lata mijały, a ja zastanawiałem się, czy kiedykolwiek to pragnienie będę mógł zrealizować i nawet pogodziłem się z myślą, że nigdy
do Brazylii nie dotrę. Ale dla Boga
nie ma nic niemożliwego. W Dziejach Apostolskich można przeczytać niezwykłe zdanie: „...gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie
Jego moc i będziecie moimi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
To Duch Święty poprowadził mnie
do Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, a z nią przez Ocean Atlantycki
do Brazylii, gdzie moje pragnienie
misji stało się rzeczywistością. To
dzięki Jego mocy miałem odwagę
nieść pomoc najbiedniejszym z biednych w fawelach Sao Paulo i Rio de
Janeiro, gdzie wśród uzbrojonych
w broń automatyczną gangsterów,
w środowisku bardzo niebezpiecznym, pełnym zagrożeń, wspólnie
z innymi misjonarzami docieraliśmy
do dzieci ulicy, bezdomnych, uzależnionych, chorych i cierpiących, niosąc im pomoc i wsparcie, a przede
wszystkim niosąc im nadzieję.
Mówiąc o Duchu Świętym nie można pominąć Tej, przez którą On przychodzi, a która jest Jego Przybytkiem
i Oblubienicą. To Matka Boża jest

Tą, która niesie
Ducha Świętego
i On przychodzi
przez Jej Niepokalane Serce ze
swoimi
darami
i charyzmatami
zupełnie za darmo do każdego,
kto pragnie żyć w prawdzie. Wiem,
że Maryja prowadzi mnie do Ojca
przez Jezusa w Duchu Świętym. Jest
Ona dla mnie najlepszą i najszybszą drogą do Boga, na której Duch
Święty oczyszcza mnie w ogniu miłości, umacnia i napełnia pokojem.
Na koniec pragnę podzielić się słowami modlitwy, które codziennie
kieruję do Ducha Świętego i które pomagają mi doświadczać Jego
obecności:
„O Duchu Święty, Duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj,
wzmacniaj i pouczaj mnie. Powiedz
mi, co mam czynić i pomóż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę
przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz,
daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
Amen”
Niech Duch Święty dotknie serc
wszystkich ludzi na całej ziemi,
a Matka Boża niech pomoże otworzyć się na Jego miłość.

Chrześcijanin to
człowiek, który
daje się prowadzić
Duchowi Świętemu. Mam na imię
Magda, mam 38
lat, męża, troje
dzieci tu na ziemi
i dwoje w niebie.
Pięć lat temu doświadczyłam w moim
życiu łaski nawrócenia. W Święto
Bożego Miłosierdzia narodziłam się
na nowo w Duchu Świętym. Od tego
czasu wiem, że jest Bóg, który mnie
kocha i każdego dnia troszczy się
o mnie. Opanowała mnie niesamowita radość i pokój serca, którego ten

świat nie daje. Nastał czas, w którym
obecność Boga czułam na każdym
kroku. Tak zaczęła się największa
przygoda mojego życia.
Kochani, pragnę podzielić się z Wami
jedną bardzo trudną sytuacją, której
doświadczyliśmy w 2015 r. Po dwóch
latach trwania przy Bogu dowiedzieliśmy się, że jestem w stanie
błogosławionym. Bardzo pragnęliśmy mieć kolejne dzieciątko i myśl,
że teraz przyjmiemy to nowe życie
z zupełnie inną świadomością, tak
po Bożemu, przenikała całą moją
istotę. Po kilku tygodniach pojechałam na badania do szpitala i tam,
podczas badania dowiedziałam się,

że dziecko, które noszę pod sercem,
nie żyje. Był to piątek, 9 tydzień ciąży. Z lekarzem podjęliśmy decyzję,
że poczekam na samoistne poronienie. Nie chciałam wierzyć w to, co się
dzieje. Dopiero kiedy wróciłam
do pustego domu, zaczęłam strasznie
płakać, wyrzucać Bogu dlaczego tak
się stało, dlaczego do tego dopuścił.
Potem dostałam natchnienie i spojrzałam na Pismo Święte. Pomyślałam, że tam znajdę odpowiedź.
Otworzyłam na Księdze Mądrości
Syracha: „Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca
i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi
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Robert Zieliński

u źródeł

Słowo
Z archiwum
wstępne
w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź
wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza
się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu
utrapienia” (Syr 2,1–5).
Pełna bólu i cierpienia przylgnęłam do Pana. Pomyślałam wtedy,
do kogo miałabym pójść jak nie
do Tego, który dał mi nowe życie.
Przez tydzień każdego dnia uczestniczyłam w Eucharystii w kaplicy
Sióstr Maryi Niepokalanej i łączyłam się w bólu z cierpieniem
Jezusa. Codzienne przyjmowanie
Pana Jezusa w Komunii Świętej
działało jak lekarstwo na poranio-

ną duszę. W czwartek dowiedziałam
się, że na Wildzie w parafii Maryi
Królowej odbędzie się Msza św.
z uwielbieniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Poczułam
głębokie pragnienie, żeby tam pojechać. Po Mszy św. dowiedziałam
się, że będzie modlitwa wstawiennicza. Postanowiłam, że pójdę i poproszę o modlitwę. Opowiedziałam
osobom modlącym się o tym, co się
stało i w jakim jestem stanie. Zaczęli się modlić, a ja z nimi, prosząc Jezusa, aby zabrał żal i złość
z mojego serca i wlał pokój i radość.
Kochani, i tak się stało. Wielbiłam
Boga z radością w sercu i na ustach.
W piątek już źle się czułam i pojechałam do szpitala. W sobotę mia-

„Kościół wspólnoty
w drodze do świętości
– 1050-lecie biskupstwa
w Poznaniu” (968 – 2018)

Pod hasłem „Poznań, Chrystus i my”
w archidiecezji poznańskiej trwa Rok
Jubileuszowy 1050-lecia biskupstwa
w Poznaniu.
Skromne przekazy źródłowe informują o początkach pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa w Poznaniu – Rocznik Kapituły Poznańskiej
podaje: „w roku 968 Jordan został
ustanowiony pierwszym biskupem
w Polsce”, a w nieco późniejszym
Roczniku Poznańskim zapisano: „w
roku 968 Jordan został ustanowiony
pierwszym biskupem poznańskim”.
Erygowanie dekretem papieża Jana
XIII biskupstwa poznańskiego zapou źródeł

czątkowało owocny proces chrystianizacji, ewangelizacji ziem polskich.
Głoszono Ewangelię, zakładano parafie, budowano świątynie, prowadzono
szkoły. Obok pierwszej kaplicy dworskiej Mieszka I i Dobrawy zbudowano katedrę – „matkę wszystkich kościołów w Polsce”. Mieszkowa katedra
poznańska z drugiej połowy X w. była
budowlą w stylu bazyliki starochrześcijańskiej – jej rozmiary i piękno dają
świadectwo o rozmachu państwa jak
i o początkach własnej, rozwijającej się
organizacji diecezjalnej.
Przeżywając rocznicowe obchody
utworzenia biskupstwa poznańskiego w 968 roku warto na kanwie historycznych doświadczeń odnieść się
do współczesnego duszpasterstwa
w warunkach pluralizmu kulturowego,
gdy niepokojąco poszerzają się wpływy
środowisk ateistycznych. „Bóg umarł”,
„piekło zamarzło” – istotnie, potrzeba skuteczniejszego duszpasterstwa,

łam zabieg. Wiele osób modliło się
za mnie.
W niedzielę wróciłam do domu
z wielkim uśmiechem na ustach
i poszłam z rodziną na Eucharystię.
Tak działa tylko Duch Święty. On
działa we mnie, prowadzi mnie każdego dnia. W codziennej modlitwie
powierzam Jemu swoje życie, prosząc
aby wlewał w moje serce miłość, radość, pokój i swoje pragnienia. Doświadczam Jego miłości przez Słowo Boże i przez drugiego człowieka.
Bez Niego nic nie jestem w stanie
uczynić. Chwała Panu za wszystko.
Pokój i dobro dla Was. Błogosławię
każdego.
Magdalena Krzyżanowska
nowej ewangelizacji, żywotności religii. Odrodzenie się chrześcijańskiej
duchowości winno uświadomić wiernym, że „nie ma raju bez Zbawiciela”,
„nie ma raju bez Mszy”.
Obchodząc 1050. rocznicę utworzenia biskupstwa poznańskiego
oraz naszą 90. rocznicę utworzenia
parafii pw. św. Stanisława Kostki
na poznańskich Winiarach, jeszcze mocniej wierzymy, że Kościół
jest naturalną, wyjątkową drogą
do świętości. W naszej parafialnej
wspólnocie poprzez radość ewangeliczną prezbiterów, szafarzy, kościół
domowy, grupy duszpasterskie, cały
lud Boży zyskujemy Siłę do świętości. W archidiecezji poznańskiej,
również w naszej parafii wzrastało
wielu świętych, błogosławionych.
Kościół poznański przez minione
wieki stał się „domem i szkołą komunii”.
„Aby być świętym, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani
zakonnicami. /.../ Wszyscy jesteśmy
powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy
się znajduje” (Gaudete et exsultate, 14).
Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. Kościół jest najlepszą
wspólnotą w drodze do świętości.
Jan Jerzy Miller
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Duch wieje kędy chce ....
„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” – tymi
słowami 45 osób przygotowujących
się w naszej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania wyraziło
7 kwietnia w Archikatedrze Poznańskiej swoje pragnienie, by Duch
Święty przyszedł z całą swoją mocą
do ich życia i pomnożył oraz rozwinął
łaski złożone w ich sercach w momencie chrztu świętego. W Roku
Jubileuszowym 1050. rocznicy ustanowienia biskupstwa w Poznaniu,
młodzież została zaproszona przez
biskupa Grzegorza Balcerka, wizytującego w tym roku naszą parafię,
by sakrament dojrzałości chrześcijańskiej otrzymać w poznańskiej katedrze wraz z kandydatami z parafii
salezjańskiej pw. św. Jana Bosko oraz
z parafii pw. św. Aniołów Stróżów.
Udzielenie sakramentu bierzmowania jest poprzedzone cyklem przygotowań, obejmujących comiesięczne
spotkania w grupach z animatorami,
udział w nabożeństwach i Eucharystiach oraz wyjazd na dzień skupienia.
W ostatnim roku przygotowań młodzież poznawała coraz bardziej ogrom
darów, które Pan Bóg zostawił w Kościele, dając nam siebie w sakramen-
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tach świętych. Ksiądz Michał, odpowiedzialny za przygotowanie młodych
do przyjęcia tego sakramentu, wraz
z gronem animatorów starał się przez
ten czas przekazać kandydatom iż, jak
powiedział podczas jednej z audiencji
ojciec święty Franciszek, „sakrament
ten przynosi wzrost łaski chrzcielnej:
ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
udoskonala naszą więź z Kościołem;
udziela nam specjalnej mocy Ducha
Świętego do szerzenia i obrony wiary, do wyznawania imienia Chrystusa
oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się
Krzyża” .
Ostatnim etapem przygotowań przed
przystąpieniem do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej jest wyjazd
na dzień skupienia. Młodzież odwiedziła w dniach 9–10 marca, wzorem
lat ubiegłych, Dom Braci Serca Jezusowego w pobliskim Puszczykowie.
Była to okazja do jeszcze głębszego
pochylenia się nad istotą sakramentu,
do którego się przygotowywali i poznania Ducha Świętego oraz darów
i owoców, które ze sobą przynosi. Na
tej drodze towarzyszył młodzieży św.
Stanisław Kostka wraz z gronem innych młodych świętych, błogosławionych lub kandydatów na ołtarze. Był
to czas zachęty do tego, by – jak apelował papież Franciszek – postawić

na wielkie ideały, na wielkie sprawy,
bo jako chrześcijanie nie jesteśmy powołani do błahostek, ale jesteśmy zachęceni, by zawsze iść dalej, do wielkich spraw.
Święci to nasi przyjaciele w niebie,
nasi przewodnicy wiary, którzy chcą
nam pomóc dojść tam, gdzie oczekuje nas Bóg oraz żyć już tu na ziemi radośnie i szczęśliwie, bo życie
z Bogiem to najpiękniejsza przygoda, do której każdy z nas jest powołany. Z tego powodu ks. Michał wraz
z animatorami starał się przekazać
kandydatom wagę wyboru swojego
patrona tego sakramentu. Wyjazd
ten był także okazją do integracji
i spędzenia razem miło czasu.
Módlmy się, by łaska tego sakramentu
owocowała w sercach młodzieży naszej
parafii,by Pan dawał im odwagę do kroczenia pod prąd, by przyjęli do swojego
serca Ducha Świętego i pozwolili Mu
działać, by sam Chrystus stał się w nich
obecny i poprzez nich działał w rodzinach, szkołach, grupach rówieśniczych
oraz całej naszej parafii. „Wiatr wieje
tam, gdzie chce i szum jego słyszysz,
lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd
podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” ( J 3,8) – niech Duch
Święty posyła ich tam gdzie chce, czyniąc z nich we współczesnym świecie
świadków Chrystusa zmartwychwstałego i żyjącego na wieki.
Katarzyna Tonak

u źródeł
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TANIEC RADOŚCI
– Niedziela Miłosierdzia
bębnach, grzechotkach i cymbałach” (2
Sm 6,5).
Izraelici tańczyli po przekroczeniu Morza Czerwonego (por. Wj
15,20). Do wysławiania Stwórcy
śpiewem i tańcem wzywają też Psalmy: „Chwalcie Go bębnem i tańcem”
(Ps 150,4).
Nasza wspólnota parafialna zatańczyła w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego. Tańczyli dorośli i dzieci,
kobiety i mężczyźni. Był to piękny,
słoneczny dzień, w którym wspólnie
tańcząc uwielbialiśmy Boga i Jego
Miłosierdzie.
Karina Przech

taniec, ale też świadomość, że wokół
są moi sąsiedzi, przyjaciele ze wspólnoty, a także nieznani mi ludzie, którzy również nie wstydzą się uwielbiać
Pana i tańczyć. Poczułam się namacalnie „zaopiekowana” przez Boga. Mój
stan ducha doskonale oddawały słowa
psalmu: „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością, aby wciąż moje serce
Tobie psalm śpiewało” (Ps 30,12–13).
Dlatego nie zastanawiałam się długo,
kiedy dowiedziałam się o warsztatach
wielbienia tańcem. I ponownie było
to dla mnie piękne doświadczenie.
Poznałam wspaniałe kobiety i wspólnie – jak mówiła Karina – jak białe
kalie tańczyłyśmy na cześć Pana i zachęcałyśmy innych do tego samego.
Proste kroki, białe stroje, przepiękna
pogoda, radość i ponownie to poczucie bliskości Boga oraz wspólnotowości z osobami, które tak tłumnie zeszły
na boisko po Mszy Świętej. Chwała
Panu!

Świadectwo Agnieszki

Świadectwo Anny Mytko

Dlaczego wzięłam udział w wielbieniu tańcem? Kiedy dwa lata temu
wybrałam się na wielbienie na boisko
przed kościołem, nie byłam w najszczęśliwszym momencie mojego
życia. Jednak podczas tańca poczułam niewyobrażalną radość, pokój
serca – krótko mówiąc, poczułam się
wspaniale! Piękny był nie tylko sam

Udział w tańcu wielbienia był dla
mnie pięknym przeżyciem, po którym czułam się pokrzepiona i wzmocniona do przeżywania trudów życia.
Jedna z moich znajomych wzruszyła
się do łez, inna przeżyła ogromną radość i pewność, że Bóg jest Bogiem
uśmiechniętym. Czekamy na kolejny
roki wielbienie tańcem.

„Niech Imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie
i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje” (Ps 149,3–4)
Taniec mocno kojarzy się z rozrywką, konkursami, dyskoteką, zabawą.
Mając tak różne skojarzenia, nie jest
łatwo spojrzeć na taniec jako na formę wielbienia Boga. W tańcu można
widzieć zagrożenie i sferę nieczystości, ale można też dzięki niemu dotknąć radości i szczęścia. Tańcząc
w kręgu umacniamy poczucie wspólnoty, spotykamy się, a także odkrywamy piękno, które jest w nas.
Taniec można porównać do pisania
i czytania ikon. Ikony niosą w sobie
ogromną treść. Kolor, ułożenie dłoni, spojrzenie – wszystko to ma swoje znaczenie. Ikony nie oglądamy,
ikonę czytamy, docierając do istoty.
Ikona prowadzi do kontemplacji
Tajemnicy. Taniec i zachwyt, który
może wzbudzać, może poprowadzić
nas do piękna i jego Twórcy, do Boga
(por. A. Wieradzka Tanecznik).
Spójrzmy, jak pięknie o tańcu wypowiedział się Jan Paweł II: „Taniec
jest dziedziną sztuki o wielkiej tradycji
i zawsze współczesną, w której mężczyzna, kobieta, młody człowiek przemawiają nie przez słowa, ale przez
choreografię, poprzez gesty i ich piękno,
poprzez ciało. Ukazując nam to, kim
jest człowiek: jest kimś, kto mówi także
poprzez swoje ciało. Jego ciało ma także
swój język, a język służy zawsze wyrażaniu jakiegoś przesłania. W tańcu, w większym bodaj stopniu aniżeli
w innych dziedzinach sztuki, widzi
się, jak człowiek jest zdeterminowany
przez swoją rozumną naturę. Także człowiek jest słowem. Gdy tańczy
– przemawia, wypowiada siebie.”

Co o tańcu mówi Słowo Boże?
Dawid tańczył przed Panem. „Tak
Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli
przed Panem, z całej siły przy dźwiękach pieśni, i gry na cytrach, harfach,
u źródeł
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Chrzcielnica w centrum
parafialnego kościoła
„Kto wierzy i podejmie chrzest będzie zbawiony”
(Mk 16,15–20)
W katechezach, rozważaniach szczególnie w ostatnim okresie akcentuje
się, że „całe życie i misja Kościoła należy do Ducha Świętego; On dokonuje
wszystkiego” (homilia Ojca Świętego
Franciszka z 24.11.2014 r.).
Nasza wspólnota parafialna musi
nieustannie modlić się do Ducha
Świętego, który ożywia i odnawia. To
w trakcie obrzędu sakramentu chrztu
świętego Kościół prosi Boga, aby przez
swego Syna i mocą Ducha Świętego
zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni „nawrócili się
z wody i Ducha” ( J 3,5).
Chrzest konsekruje ochrzczonych
do uczestnictwa w chrześcijańskim
nurcie religijnym i dlatego proszę
zwrócić uwagę na symboliczny wymiar nowego miejsca i architektury
parafialnej chrzcielnicy. Kapitalna,
nowa lokalizacja chrzcielnicy na osi
ołtarz – tabernakulum w centrum

świątyni wyraźnie wskazuje, iż
chrzest jest fundamentem całego życia w Duchu (Vitae spiritualis ianua),
bramą otwierającą dostęp do innych
sakramentów.
Chrzcielnica umieszczona w centrum,
widoczna z każdego miejsca w koście-

Proces beatyfikacyjny
ks. Aleksandra Woźnego
Z radością informujemy, że pomyślnie postępuje proces beatyfikacji
na etapie rzymskim sługi Bożego
ks. Aleksandra Woźnego (naszego
wikariusza z winiarskiej parafii w latach 1933 – 1935).
W dniu 19.04.2018 r. abp Stanisław
Gądecki w kościele pw. św. Jana Kantego odprawił Mszę św. w intencji ks.
Aleksandra Woźnego oraz otworzył
i poświęcił Izbę Pamięci ks. Aleksandra Woźnego.
Msza św. w intencji beatyfikacji sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego
odprawiana będzie w każdy trzeci
czwartek miesiąca w kościele św. Jana
Kantego w Poznaniu o godz. 18:30.
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le – usadowiona na wysokim, białym,
marmurowym, ośmiobocznym cokole dźwiga misę chrzcielną, przykryta
ruchomą, miedzianą kopułą. Kopuła zwieńczona jest kulą z gołębicą
– symbolem Ducha Świętego – wskazując na źródło, z którego w chrzcie
świętym spływa na ochrzczonych
po raz pierwszy łaska uświęcająca,
łaska Boża do zbawienia koniecznie
potrzebna.
Jerzy, Jan Miller
PS. Prosimy o przekazywanie fotografii ukazujących dawne parafialne
chrzcielnice.

„Szczęśliwy jest człowiek, który
potrafi uświadomić sobie swoje
obawy, a potem stopniowo, poprzez
oddawanie, przezwycięża je.”
ks. A. Woźny,
Rozważania V, s. 68
O łaskach otrzymanych prosimy pisać na adres:
ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beatyfikacyjnego
Parafia pw. Św. Jana Kantego
w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 86,
60–311 Poznań
Ksiądz proboszcz
Krzysztof Skowroński
u źródeł

Słowo
Z życiawstępne
parafii

WYDARZENIA
MARZEC
•• W Wielki Czwartek pięcioro dzieci przystąpiło
do Wczesnej Komunii Świętej.

KWIECIEŃ
•• W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia, po Mszy
o godz. 11.00, na boisku przed kościołem odbyło się
parafialne uwielbienie Boga tańcem. Inicjatywa ta
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wielu parafian – dzieci, młodzieży, a także całych rodzin
– którzy wspólnie zatańczyli dla Boga.

•• W piątek 20 kwietnia nasza parafia uczestniczyła
w Maratonie Biblijnym. W tym roku w naszym kościele można było usłyszeć Księgę Wyjścia, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba i dwa Listy św. Piotra.
20 kwietnia z kościele oo. franciszkanów odbyła się
poznańska akademicka noc czuwania. Duszpasterstwo
Akademickie z naszej parafii również włączyło się w to
dzieło. Godzinne czuwanie przed Jezusem Eucharystycznym prowadził zespół muzyczny oraz OAZA.
•• W niedzielę 22 kwietnia gościliśmy ks. Remigiusza
Kobusińskiego, naszego byłego wikariusza i duszpasterza akademickiego, a obecnie proboszcza parafii
w Bolechowie. Ks. Remigiusz wygłosił Słowo Boże.
•• W niedzielę 29 kwietnia gościliśmy w naszej parafii kleryków poznańskiego seminarium duchownego.
Niedziela ta rozpoczynała tydzień modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele. Przez cały dzień
był obecny kleryk 1. roku seminarium Wojciech
Walaszyk, a także diakon Jerzy, odbywający w naszej
parafii roczną praktykę duszpasterską, który wygłosił
homilię.

MAJ
•• 9 kwietnia obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie. Z tej okazji po raz kolejny w naszej parafii, podczas wieczornej Mszy św. była
możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. W tym roku 9-miesięczną modlitwę za nienarodzone dziecko podjęły 82 osoby.
•• W dniach 14–15 kwietnia Akcja Katolicka przygotowała wystawę z okazji 50. rocznicy śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej ( Jej osoba była przybliżona parafianom
w kwietniowym wydaniu gazetki „U źródeł”).

u źródeł

•• 3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski, o godz.
9.30 odprawiona została uroczysta Msza św. za naszą
Ojczyznę.
•• 8 maja członkowie Klubu Seniora „Urok Jesieni”
wybrali się do Arboretum w Kórniku. Najpierw był
spacer, następnie Eucharystia w kościele parafialnym
pw. Wszystkich Świętych, a na zakończenie wspólny
obiad.
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WYDARZENIA c.d.
•• Każdego dnia jedna parafia naszej diecezji trwa na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym.
•• W naszej parafii taka całodzienna adoracja przypadła
w środę 9 maja.
•• W niedzielę 13 maja 98 dzieci przyjęło I Komunię
Świętą podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.30.

•• 31 maja, w Boże Ciało, podczas Mszy św. o godz. 9.30
odbyło się uroczyste poświęcenie ikon Mandylionu,
czyli Oblicza Chrystusa. Ikony zostały wykonane
w Pracowni Ikon Serca Jezusowego, która działa w naszej parafii. Po Mszy można było obejrzeć wszystkie
ikony w sali DA.

•• W niedzielę 13 maja, o godz. 18.30 odbyło się pierwsze nabożeństwo fatimskie, podczas którego homilię
wygłosił ks. Grzegorz Mazurkiewicz.
•• W sobotę odbył się 27. Koncert Akademicki, podczas
którego wystąpili organiści oraz kameraliści Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Koncertem tym zainaugurowano tegoroczny cykl Winiarskich Koncertów Organowych.
•• W sobotę 19 maja, czwarty rok z rzędu zorganizowano w naszej parafii modlitewne czuwanie w Wigilię
Zesłania Ducha Świętego. O godz. 21 rozpoczęła się
uroczysta Msza Święta. Konferencję o Duchu Świętym wygłosił ks. Michał Tomiak.

CZERWIEC
•• 2 czerwca grupa młodzieży wraz z ks. Michałem wybrała się na Lednicę na XXII Spotkanie Młodych.

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.

