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Słowo wstępne

We wrześniu przeżywamy odpust parafialny ku czci świętego Stanisława 
Kostki. Jest to święto całej naszej wspólnoty winiarskiej. Parafia nasza 
jest bardzo duża, dlatego prosimy naszego patrona o zjednoczenie nas 
w Chrystusie i między sobą, aby przezwyciężać anonimowość. Jedność 
chrześcijańska, która jest tematem tego numeru, bardzo koresponduje 
z troską o budowanie wspólnoty, rodziny parafialnej. Nie jest to zadanie 
proste w obecnej rzeczywistości pandemii koronawirusa. Zawsze trzeba 
pamiętać, że jedność jest darem Ducha Świętego, o który trzeba prosić 
zwłaszcza na Eucharystii, która jest sakramentem jedności. Poza tym waż-
ne jest nasze otwarcie na bliźnich, sąsiadów, chorych, ubogich, wzajemna 
pomoc i solidarność.
Życzę wszystkim, abyśmy budowali wzajemne relacje, a przez to choć trochę 
byli wypełnieniem modlitwy Jezusa: „Aby byli jedno, aby świat uwierzył”.

W jedności duchowej i modlitewnej
Ks. proboszcz Krzysztof Skowroński

Odpust parafialny

Niniejszy numer „U Źródeł” był zaplanowany na kwiecień tego roku jako 
numer wielkanocny. Jednak sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, sprawiła, że jego 
wydrukowanie i rozpowszechnienie wśród Parafian nie było możliwe – nu-
mer ten ukazał się tylko w formie elektronicznej. Mamy świadomość, że w ten 
sposób nie mógł dotrzeć do wszystkich. Dlatego zdecydowaliśmy, że we 
wrześniu zostanie opublikowany ponownie, w formie tradycyjnej, papierowej, 
jako że wierzymy, iż przedstawione w nim treści są nie mniej aktualne i warte 
poznania przez możliwie szeroką część naszej parafialnej wspólnoty.
To wydanie zostało zaktualizowane, uzupełnione o nowe wydarzenia oraz 
sylwetki kapłanów, którzy dołączyli do grona naszych duszpasterzy w tym 
roku. Jak zawsze, życzymy przyjemnej lektury.

W imieniu redakcji
Maciej Waraczewski
redaktor naczelny
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Duchowość

Jedność to jeden i drugi. Kiedy trwamy jeden obok dru-
giego i kochamy siebie wzajemnie. Dla wierzących jed-
ność zawsze jest zakorzeniona w Chrystusie. Czyli kiedy 
człowiek myśli o Jezusie i o tym, że mnie i tę drugą oso-
bę łączy Chrystus. Ta druga osoba nie musi tak myśleć, 
ale ja potrzebuję tak myśleć, bo jego stworzył Jezus, jego 
stworzył pięknie na swój obraz i podobieństwo i tylko 
w Jezusie może się dokonać ta całkowita jedność. Dla-
tego jest tak ważne, abyśmy z wiarą patrzyli na drugiego 
człowieka.

Dla Kościoła jedność jest znacznie trudniejsza, ponieważ 
dla Kościoła jedność jest nie tylko tym, że jest jeden obok 
drugiego, ale są też wszystkie regulacje prawne, że jestem 
przy Ołtarzu z drugim księdzem, że ludzie są zjednocze-
ni w jednej wierze, że w jeden sposób pojmują Ewangelię, 
że w jeden sposób się modlą. Więc jedność dla Kościoła 
jest znacznie trudniejsza niż jedność dla mnie i dla ludzi, 
którzy żyją między nami.
A jak możemy zabiegać o jedność w codzienności? Przede 
wszystkim starać się nie oceniać i nie starać się być zro-
zumianymi, ale zrozumieć. Jeżeli będziemy wszystkim 
narzucać swoją wolę i swój światopogląd, to nigdy nie 
zbudujemy jedności, ale kiedy będziemy starali się zro-
zumieć, dlaczego ta osoba żyje w taki sposób, dlaczego 
wierzy w taki sposób, dlaczego w taki sposób funkcjonuje 
– bo jest z danego kraju, z danej religii, bo ma taką sytu-
ację rodzinną – to świat będzie bliżej jedności i pokoju. 
Taka jedność nie dotyczy tylko ludzi z innych krajów, ale 
wszystkich, choćby sąsiadów. Nie można oceniać. Jeśli są-
siad był kiedyś komunistą, to kocham go. Jeśli dzisiaj ma 
problemy ze swoją żoną, ma problemy ze swoimi rodzi-
cami – nie oceniam go. Staram się go zrozumieć i kochać, 
a nie dawać mu receptę i narzucać wszystko to, co sam 
myślę. Bardziej zrozumieć niż być zrozumianym.
Nie oceniam gejów i lesbijek, ale widzę w nich człowieka. 
Nie oceniam dawnych komunistów przez pryzmat tego, 
że działali w zbrodniczym systemie, ale widzę w nich 
człowieka.
Nie oceniam innych, którzy myślą w inny sposób politycz-
nie niż ja, że są niszczycielami tej Ojczyzny. Nie oceniam 
uchodźców i innych przybyszów zza granicy, że przyszli 
tutaj zniszczyć naszą kulturę. Nie oceniam tych, którzy 
inaczej myślą w Kościele o Ewangelii i o Kościele, i nie 
buduję muru wokół kościoła, ale staram się, aby każdy 
znalazł w nim miejsce. Walczymy ze złem, ale nie wal-
czymy z człowiekiem.
Nie można budować murów wokół siebie, na zasadzie 
– tylko mój światopogląd się liczy i ja jestem jedyny. 
Mamy wiele dróg i trzeba rozumieć, że ludzie mogą żyć 
w inny sposób, ale dla mnie osobiście najważniejsze jest 

zakochać się w Ewangelii. Dla mnie jest najważniejsze 
iść za Jezusem, bo On jest moją siłą do tego, abym kochał 
tych, którzy mnie nienawidzą i którzy mnie prześladują, 
i którzy żyją inaczej niż ja.
O jedność trzeba walczyć, bo bez niej mamy pustkę we-
wnętrzną. Tylko z drugim i tylko w jedności znajdujemy 
siłę do życia, radość życia i tego chce od nas Jezus, a jeśli 
On tego od nas chce, to nic lepszego nie wymyślimy. Na-
szym wzorem ma być doskonała jedność Trójcy Świętej, 
ale my nie jesteśmy doskonali tak, że mamy doskonale 
żyć i przestrzegać prawa. Nasza doskonałość nie polega 
na tym, że pozbędziemy się wszystkich tych, którzy grze-
szą, że pozbędziemy się wszystkich tych, którzy nie żyją 
tak, jak my żyjemy, że pozbędziemy się aborcjonistów, 
tych którzy chcą eutanazji, tych którzy są wegetarianami 
i nie wiadomo kim tam jeszcze, ale jesteśmy doskonali 
wtedy, kiedy kochamy tak jak Bóg kocha każdego.

ks. Radosław Rakowski

Jedność w Kościele i na co dzień
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Rodzina w życiu każdego dziecka 
odgrywa szczególną rolę. To w niej 
młody człowiek wzrasta, rozwija 
się, doznaje szczęścia, potrzebnego 
bezpieczeństwa i wsparcia w tru-
dach codzienności. Radość dziecka 
w szczęśliwej, pełnej rodzinie jest 
bezcenna. Wzrost w atmosferze mi-
łości jest kluczowy i rzutuje na całe 
życie. Wartości z jakimi młodzi idą 
w dorosłość, siłę do pokonywania 
problemów, umiejętność nawiązywa-
nia relacji, to wszystko dziecko po-
winno otrzymać w swojej rodzinie. 
Zarówno ojciec jak i matka świecąc 
własnym przykładem powinni pielę-
gnować największy skarb, który jest 
owocem ich miłości. Verba docent, 
exempla trahunt (łac.) – „Słowa uczą, 
przykłady pociągają”. Przykładna 
rodzina daje szczęście dziecku i so-
lidny fundament wartości, na którym 
dziecko buduje swoje życie.
W dzisiejszym świecie ludzkość do-
świadcza kryzysu rodziny. Rozbite 
małżeństwa, matki samotnie wy-
chowujące dzieci, przemoc werbalna 
i siłowa, alkoholizm, narkotyki, niko-
tynizm. W tym wszystkim zagubio-
ne dzieci wołające o pomoc. Traumy, 
zranienia, ból i cierpienie, problemy 
z prawem, wagary, nieumiejętność 
radzenia sobie z emocjami, samot-
ność, uzależnienie od internetu i te-
lefonu, wykluczenie społeczne czy 
próby samobójcze. To tylko niektóre 
problemy, z którymi może zmagać 
się dziecko w rodzinie, która straciła 
swoje prawidłowe funkcjonowanie. 
Rodzina – jakże wiele od niej zależy. 
Każde dziecko powinno być otoczone 
szacunkiem i troską przede wszyst-
kim w rodzinie, ale także w szkole, 
przedszkolu czy świetlicy.
Nasz parafia ma niezwykłego patro-
na św. Stanisława Kostkę, który jest 
patronem dzieci i młodzieży. Radość 

w sercu rośnie, gdy widzi się, ile jest 
placówek w naszej parafii świadczą-
cych wsparcie dzieciom w ich prawi-
dłowym rozwoju.
Oprócz szkół i przedszkoli na terenie 
Winiar jest także Świetlica Socjote-
rapeutyczna CARITAS – Oratorium 
„Światełko”. Miejsce szczególne, 
gdzie w rodzinnej atmosferze dzieci 
i młodzież mogą prawidłowo rozwi-
jać się w sferze psychofizycznej.
„Nasz drugi dom” – tak dzieci czę-
sto mówią o Oratorium „Świateł-
ko”, które powstało 20 lutego 1995 
roku z inicjatywy ówczesnego księ-
dza proboszcza Grzegorza Balcerka. 
Wychowankowie często borykają się 
z różnymi problemami, dlatego każ-
de dziecko przychodzące do świetlicy 
jest traktowane przez wychowawców 
z szacunkiem i empatią. Po skoń-
czonych zajęciach szkolnych, od po-
niedziałku do piątku, dzieci mogą 
przychodzić do świetlicy, gdzie do-
świadczają pomocy w edukacji i roz-
wijają swoje zainteresowania. Mogą 
tutaj opowiedzieć o swoich proble-
mach, dowiedzieć się jak je pokonać, 
mogą nauczyć się radzić z trudno-
ściami wieku dorastania, zjeść dobry 
posiłek i spotkać się z rówieśnikami. 
W Oratorium otrzymują potrzebne 
wsparcie, mogą nauczyć się radzenia 
sobie z emocjami, zdobyć wiedzę 
jak lepiej funkcjonować społecznie. 
Wszystko to w atmosferze pełnej 
radości i szacunku. Czujemy się tu 
wszyscy jak rodzina.
Oratorium „Światełko” oferuje dzie-
ciom możliwość udziału w różnych 
zajęciach. „Pomocna dłoń” – to za-
jęcia socjoterapeutyczne, które 
wspomagają rozwój dzieci i reali-
zują cele edukacyjne, terapeutyczne 
i rozwojowe. Podstawą socjoterapii 
jest stworzenie odpowiedniej re-
laksującej atmosfery, pozbawionej 

konfliktów, co umożliwia jak naj-
swobodniejsze uzewnętrznianie 
przyjemnych i nieprzyjemnych 
emocji, dzielenie się swoimi reflek-
sjami, przemyśleniami. W grupie 
obowiązuje pełna dyskrecja. W so-
cjoterapii wykorzystywane są różne 
formy, m.in. rysowanie, malowanie, 
muzykowanie i śpiewanie, odgry-
wanie ról, słuchanie bajek i baśni 
(bajkoterapia), taniec (choreote-
rapia), zabawa, elementy terapii 
zajęciowej i metody relaksacyjne. 
Wychowankowie mają możliwość 
odreagowania emocjonalnego oraz 
uczenia się rozpoznawania i radze-
nia sobie z własnymi emocjami. Te-
matyka zajęć socjoterapeutycznych 
promuje zdrowy styl życia, a także 
poszerza wiedzę dzieci i młodzieży 
dotyczącą profilaktyki uzależnień 
i mechanizmów ich powstawania. 
Zajęcia socjoterapeutyczne poma-
gają w eliminacji zaburzeń zacho-
wania oraz kształtują umiejętności 
prawidłowego rozwiązywania kon-
fliktów, pozbawionego zachowań 
agresywnych. Podczas zajęć orga-
nizowane są sytuacje, które mają 
na celu wykorzystanie zdobytych 
umiejętności przez dzieci w prak-
tyce. Zajęcia kształtują umiejętno-
ści słuchania, wyrażania własnych 
opinii oraz szacunku dla drugiego 
człowieka i jego poglądów. Poma-
gają przygotować dzieci i młodzież 
do prawidłowego funkcjonowania 
w grupie rówieśniczej i w społe-
czeństwie.
Warsztaty fotograficzne „Blask fle-
szy” motywują dzieci i młodzież 
do rozwoju własnych zainteresowań 
i pasji. Dostarczają zawsze dużo ra-
dości. Wychowankowie podczas za-
jęć uczą się, jak obsługiwać sprzęt 
fotograficzny i jak zrobić dobre 
zdjęcie.

Oratorium jako miejsce, które 
daje ciepło rodzinne
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Zajęcia artystyczno-plastyczne „Bar-
wy natury” – umożliwią dzieciom 
rozwijanie, wyobraźni, talentów. 
Ćwiczą zdolności manualne, precy-
zję, dokładność oraz kształtują po-
trzebę estetyki, a także uczą rozwijać 
umiejętność twórczego przeżywania 
emocji, pomysłów i uwrażliwiają 
na piękno. To co przeżywają, swo-
je emocje, mogą wyrazić w sposób 
swobodny na papierze. Podczas zajęć 
dzieci rozwijają swoją kreatywność, 
poznają różne techniki plastyczne.
Zajęcia kulinarne „Kopalnia sma-
ków”, podczas których dzieci po-
znają zasady zdrowego odżywiania, 
sposoby prawidłowego nakrywania 
do stołu oraz samodzielnego przy-
gotowania prostych posiłków, sała-
tek, surówek czy deserów. Zajęcia 
wzmacniają wiarę we własne siły, 
poczucie robienia czegoś dla drugie-
go człowieka oraz rozwijają potrzebę 
dzielenia się z drugą osobą. W trak-
cie zajęć w kuchni, dzieci uczą się 
dbania o własne bezpieczeństwo, 
a także porządek.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” 
– to zajęcia sportowe, które mają 
na celu rozwój pasji i zainteresowań, 
uczą zasad zdrowej, prawidłowej 
rywalizacji i współpracy. Podnoszą 
ogólną sprawność i wydolność or-
ganizmu, wzmacniają świadomość 
ruchu w życiu człowieka. Pomaga-
ją w rozwijaniu poczucia systema-
tyczności, dążenia do celu, a także 
uświadamiają dzieciom i młodzieży 
istotę zdrowego stylu życia. W ob-
rębie Oratorium znajdują się od-
nowione boiska do koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej, co sprzyja 
atrakcyjności prowadzonych zajęć 
oraz daje więcej możliwości rozwo-
ju sprawności fizycznej. Oratorium 
ma własną drużynę piłkarską, która 
brała udział w wielu turniejach na-
grodzonych zdobytymi pucharami.
Zajęcia „Skarbnica wiedzy” – to po-
moc w nauce, przy odrabianiu lek-
cji, praca nad swoimi zdolnościami, 
a także nad zniwelowaniem wy-
stępujących trudności w edukacji. 
Motywowanie do nauki sprawia, 

że uczestnicy zajęć uczą się syste-
matyczności. Podczas odrabiania 
lekcji nadrobione zostają zaległości 
w nauce i wzmacniane mocne strony 
dzieci, co owocuje poprawą wyników 
w nauce. Zajęcia edukacyjne poma-
gają dzieciom poszerzyć swoją wie-
dzę z różnych dziedzin np. geografii, 
biologii, historii. Podczas tych zajęć 
wzbogacają także wiedzę dotyczącą 
współczesnego świata.

„Światełko” - formacja 
duchowa.

Człowiek od momentu poczęcia jest 
formowany. Ogromny wpływ mają 
dom, rodzina i środowisko, w któ-
rych wzrasta. Dlatego tak ważne jest, 
aby dzieci w świetlicy czuły się jak 
najlepiej. Realizacji tego celu służy 
też „światełko”. To wspólna modli-
twa w kręgu przy zapalonej świecy. 
Dzieci i młodzież po całym dniu 
mogą w klimacie bezpieczeństwa 
wyciszyć się, zrelaksować przy spo-
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kojnej muzyce. Sprzyja to refleksyj-
nemu spojrzeniu na zachowanie każ-
dego z wychowanków i dostrzeganie 
przez nich pozytywnych wydarzeń 
mijającego dnia. Na tych zajęciach 
zdobywają też wiedzę dotyczącą war-
tości chrześcijańskich. Opowiadania 
biblijne uwrażliwiają na dobro i dru-
giego człowieka. Pomagają rozwijać 
empatię u naszych podopiecznych.
Poza tym wychowawcy współpracują 
ze szkołami i rodzicami, w celu jak 
najlepszego wsparcia młodego czło-
wieka.
Oratorium „Światełko” to miejsce 
lubiane przez dzieci, w którym czu-
ją się dobrze. Mimo, że podopiecz-
ni są w różnym wieku to jednak 
potrafią znaleźć ze sobą wspólny 
język. Zaangażowanie wychowaw-
ców w działania opiekuńczo – wy-
chowawcze umożliwia podopiecz-
nym wszechstronny rozwój, który 
mają w pamięci także te dzieci, 
które osiągnęły już dojrzałość. 
Absolwenci nie zrywają kontaktu 
ze świetlicą. Dzwonią, odwiedzają 
nas. W minionym roku doświad-
czyliśmy niezwykłego cudu. Często 
z dziećmi modlimy się o cud w ży-
ciu każdego z nas i doświadczamy 
tych małych, ale i tych większych 
cudów. A w roku 2018 byliśmy 
świadkami naprawdę wielkiego 
cudu. Nasza absolwentka po latach 
przyszła podziękować. Jak powie-
działa: „ Oratorium jest miejscem, 
w którym otrzymałam dużo dobra. 
Teraz dobro wraca”. W życiu bar-
dzo się jej powiodło, dlatego po-
stanowiła podzielić się tym, co ma. 
Sfinansowała kapitalny remont całej 
świetlicy, wszystkich pomieszczeń, 
wymianę wyposażenia i sprzętu 
komputerowego, a także nowy plac 
zabaw. To prawdziwy cud!
Dobro wraca! Dlatego tak ważne 
jest, aby tym dobrem obdarzać naj-
młodszych, by w życiu doświadczali 
szczęścia i mogli się nim dzielić z in-
nymi.
„Światłość w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła”( J 1, 5). Orato-
rium „Światełko” to ciepło rodzinne, 
radość i bezpieczeństwo. Jest jak 
płomień zapalonej świecy, przy któ-

rym można się ogrzać, wyjść z ciem-
ności problemów i stanąć w blasku, 
by lepiej zrozumieć siebie i drugie-
go. Od Światła jakim jest Chrystus, 
w naszych sercach płonie światełko, 
które można zanieść innym ludziom, 
do serc, w których jest ono nieco 
przygaszone lub zgaszone zupełnie 
z powodu problemów. Światło Chry-
stusa świeci w ciemności i wskazuje 
kierunek do najlepszego Ojca – Boga 
i najlepszej Matki – Maryi. A z ich 
pomocą wszystko jest możliwe.
Najlepszym podsumowaniem są wy-
powiedzi wychowanków o miejscu, 
które stało się dla nich drugim do-
mem, gdzie czują się ważne, akcep-
towane, potrzebne.
Na końcu także modlitwa o cud. 
Warto ją odmawiać codziennie, 
otwierając się na działanie Boga, 
a wtedy w naszych rodzinach będą 
działy się prawdziwe cuda!
Bądźmy „światełkiem” nadziei i do-
broci na drodze drugiego człowieka!

Robert Zieliński
Kierownik Oratorium „Światełko”

Świadectwa

Oratorium to miejsce w którym 
mogę miło spędzić czas, a na boisku 
mamy treningi piłkarskie. Wycho-
wawcy pomogą zawsze, gdy potrze-
buję pomocy. Uczę się tu dobrego 
zachowania i żeby być bardziej przy-
jacielskim. 

Oskar 12 lat

Oratorium „Światełko” moim zda-
niem jest fajne. Można się nauczyć 
wielu rzeczy o uzależnieniach, 
o narkotykach. Można poznać wie-
lu przyjaciół. Są treningi piłkarskie 
i fajni wychowawcy, którzy pomaga-
ją w lekcjach. Dla mnie jest drugim 
domem. 

Alex 13 lat

Oratorium „Światełko” to nasz 
drugi dom, w którym czuję się 
bezpiecznie. Tu rozwinęłam skrzy-
dła i nauczyłam się szacunku dla 

innych i samej siebie. Dzięki Ora-
torium nauczyłam się rozmawiać 
szczerze o swoich problemach. 
Bardzo chciałam podziękować za 
pomoc w różnych sytuacjach ta-
kich jak odrabianie lekcji, nauka, 
różne sprawy osobiste. Zdarzyło się, 
że przez moje problemy płakałam, 
ale zawsze opiekuni próbowali mi 
pomóc i wszystko wyjaśnić. 

Julia 14 lat

W Oratorium czujemy się jak 
w domu. Nawet jak otwieram drzwi, 
to wyczuwam takie ciepło rodzin-
ne. Tu nie jesteśmy głodni ani nic 
z tych rzeczy. Po prostu jest super. 
Wychowawcy są przemili i bardzo 
fajni. Atrakcje również są. Chodzi-
my na boisko na treningi, mamy róż-
ne zajęcia np. plastyczne, a w piątek 
chodzimy w jakieś inne miejsca, np. 
na kręgle czy do kina. Również jest 
„światełko”, czyli modlitwa, inaczej 
rozmowa z Bogiem, gdzie możemy 
podziękować Panu Jezusowi jak nam 
minął dzień i poprosić o coś, co jest 
dla nas ważne. Cieszę się, że takie 
miejsce powstało. 

Maja10 lat

Oratorium „Światełko” to świetlica, 
którą traktujemy jak drugi dom, po-
nieważ gdy przychodzimy do Ora-
torium i wychowawca otwiera nam 
drzwi, to jest nam bardzo miło. 
W Oratorium można się spotkać 
ze znajomymi, odrobić lekcje, roz-
winąć swoje pasje. Są tu zajęcia so-
cjoterapeutyczne, plastyczne, spor-
towe, fotograficzne oraz warsztaty 
kulinarne. W piątki mamy wyjścia 
do kina lub na kręgle. W Oratorium 
nie jesteśmy głodni, jest tu dobre 
jedzenie. Można pograć w plan-
szówki, skorzystać z komputera 
i pouczyć się. Wychowawcy są mili 
i radośni. Dzieci są również bardzo 
miłe i można się z nimi pośmiać 
i porozmawiać. Mamy tutaj również 
„światełko” – to taka modlitwa przy 
zapalonej świecy, gdzie rozmawiamy 
z Bogiem codziennie. Dziękujemy 
wychowawcom za to ciepło, które 
otrzymujemy.

Nicole 12 lat
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Dorota Zarzecka: Opowiedz 
o sobie? Kim jesteś i skąd 
pochodzisz?
Włodzimierz Jaczewski: Urodziłem 
się w Uzbekistanie, moja mama jest 
Ukrainką, a tata Polakiem. Kiedy 
miałem 15 lat, dzięki Ambasadzie 
Polskiej otrzymałem propozycję wy-
jazdu do Polski i nauki w liceum. 
Skorzystałem z tej okazji i roz-
począłem naukę w szkole w War-
szawie, w Niepublicznym Liceum 
Ogólnokształcącym – Kolegium św. 
Stanisława Kostki. Po trzech latach 
zdałem maturę.
D: Jak to się stało, że znalazłeś się 
w Poznaniu?
W: Po szkole zacząłem w War-
szawie pracować, moi rodzice byli 
w trakcie rozwodu, a ja sam zapląta-
łem się w różne kłopoty. Wszystkie 
problemy jakie mnie wtedy spotkały 
sprawiły, że postanowiłem wyjechać 
z domu do Niemiec. Będąc w po-
dróży zrozumiałem, że nie można 
uciec od swoich problemów, a jedyną 
słuszną decyzją jest ich rozwiązanie 
i pokonanie wszystkich trudności. 
Postanowiłem wrócić do Warszawy. 
Po drodze miałem duże problemy 
z biletami i musiałem wysiąść z po-
ciągu w Poznaniu. Tutaj spotkałem 
się z kolegą z liceum – Nikitą. Nikita 
w tym czasie mieszkał w Kolegium 
św. Stanisława Kostki na ul. Piąt-
kowskiej, ugościł mnie tam i przed-
stawił księdzu Radkowi Rakowskie-
mu. Postanowiłem zatrzymać się 
w Poznaniu na dłużej. Ksiądz Radek 
pomógł mi znaleźć pracę i pokój 
w akademiku. Zapytał mnie też, czy 
jestem ochrzczony.

D: A wtedy jeszcze nie byłeś. 
Dlaczego nie zostałeś ochrzczony 
jako dziecko?
W: Głównym powodem, dla które-
go nie zostałem wcześniej ochrzczo-
ny, były względy bezpieczeństwa. 
W Uzbekistanie ponad 90% oby-
wateli to muzułmanie. Życie chrze-
ścijan może nie jest tam zagrożone, 
ale na pewno nie jest łatwe. Nie-
stety bycie chrześcijaninem wiąże 
się z wieloma problemami, nawet 
na ulicy dzieci mogą bić się z powo-
dów wyznaniowych. Często też są 
nękane przez rówieśników w szkole 
i na podwórku.
D: Czy Twoi rodzice wychowywali 
Cię w wierze katolickiej?
W: Tak, moja mam była ochrzczona, 
oboje rodzice wierzyli w Boga. Ra-
zem z mamą chodziłem do kościo-
ła, uczęszczałem też na katechezę. 
Co ciekawe, każda Msza w kościele 
katolickim była ze względów bez-
pieczeństwa zabezpieczana przez 
policję.
D: Dlaczego zdecydowałeś się 
przyjąć chrzest?
W: To był mój cel w życiu. Zawsze 
tego pragnąłem. Nie było to możli-
we od razu po przyjeździe do Polski. 
Na samym początku pobytu w Pol-
sce borykałem się z wieloma trudno-
ściami. Byłem sam, daleko od domu 
i rodziców, musiałem się najpierw 
zaaklimatyzować i nauczyć języ-
ka. Ale co niedzielę wraz kolegami 
i koleżankami ze szkoły chodziłem 
na Mszę. Potem pojawiły się proble-
my rodzinne, rozwód rodziców, ale 
właśnie wtedy poczułem, że coś mi 
w życiu pomaga i Ktoś mnie prowa-

dzi. Zrozumiałem, że to wiara i Bóg. 
Gdy ksiądz Radek zapytał mnie, czy 
chcę przyjąć Chrzest Święty od razu 
z radością się zgodziłem i z niecier-
pliwością czekałam na ten dzień.
D: Czy coś się zmieniło po tym 
dniu w Twoim życiu?
W: Zdecydowanie dużo się zmieniło. 
Mam teraz inne patrzenie na wiarę, 
przyjąłem też w życiu inne wartości.
D: A jak czujesz się w naszej 
wspólnocie?
W: Świetnie! Na Mszy w niedzielę 
o 20 jest zawsze dużo młodych ludzi, 
dobrze się czuję wśród nich. Po Mszy 
można ze sobą rozmawiać, poznawać 
się, nawiązywać nowe znajomości. 
To jest bardzo budujące. Ksiądz jest 
też dla mnie zawsze otwarty, pomaga 
mi, mogę mu mówić o swoich pro-
blemach i wiem, że zostanę wysłu-
chany i zrozumiany. Nikt mnie tu 
nie odrzuca i wszyscy są przyjaźnie 
nastawieni.
D: Nie czujesz się obco ze 
względu na to, że pochodzisz 
z innego kraju?
W: Nie, zupełnie nie. Czuję się tu 
jak u siebie, jestem akceptowany. 
A zresztą w naszej wspólnocie jest 
wielu obcokrajowców. Poza mną są tu 
osoby z Ukrainy, Kazachstanu a na-
wet z krajów Afryki. To jest super, 
widać, że wiara nas łączy, że w Bogu 
wszyscy stanowimy jedno.
D: Dziękuję, że podzieliłeś się 
z nami swoim świadectwem.

Chrzest Włodka
W zeszłym roku, w Wigilię Paschalną w naszej parafii 
miała miejsce niezwykła uroczystość: do chrztu 
przystąpił wtedy dwudziestoletni Włodzimierz 
Jaczewski. O tym skąd pochodzi, dlaczego przyjął 
Chrzest Święty jako dorosły i jak czuje się w naszej 
wspólnocie opowiedział w krótkim wywiadzie.
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Nazywam się Armand Ngarambe, 
ale wielu Polaków nazywa mnie 
Armandski Ngarambeski, co bar-
dzo mi się podoba, bo chcę się 
zintegrować z lokalną społeczno-
ścią. Teraz mieszkam w Poznaniu, 
daleko od mojej ojczyzny – Rwan-
dy. Aktualnie studiuję w Wyższej 
Szkole Bankowej. W Polsce jestem 
od roku. Nie było to łatwe, ale z po-
mocą Boga i dobrych ludzi życie 
staje się coraz lepsze. Teraz miesz-
kam na Winiarach.
Kiedy tu przyjechałem, pomogła mi 
społeczność ruchu Focolare, do któ-
rej należę od dzieciństwa. Bardzo 
starali się pomóc mi odnaleźć się 
w polskiej rzeczywistości. Pewnego 

razu ks. Krzysztof Skowroński, na-
leżący do ruchu Focolare, skontak-
tował mnie z ks. Radkiem Rakow-
skim, duszpasterzem akademickim 
na Winiarach. Od tego momentu 
otrzymałem nową rodzinę, nowych 
dobrych przyjaciół, a nawet nowych 
rodziców.
Razem staramy się kierować mak-
symą rzymskiego poety, Juwena-
lisa: „Mens Sana in Corpore Sano” 
– w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Spotykamy się często na kierownic-
twie duchowym, spowiedzi, wspól-
notowej Mszy św. o 20. Nie tylko 
wspólnie się modlimy, ale również 
dzielimy życie uprawiając sport 
i dobrze się bawiąc.
Zbyt długo pisałbym o całym moim 
życiu. Mogę powiedzieć, że mój po-
byt w Poznaniu jest dobrym świa-
dectwem tego, jak wszyscy jeste-
śmy jedno, jak jesteśmy zjednoczeni 
w Kościele katolickim (Rz 12, 5). 
Nie mogę zakończyć mojego świa-
dectwa, nie dziękując ponownie spo-
łeczności winiarskiej parafii. Bardzo 
nam pomogli i wciąż potrzebujemy 
ich wsparcia, zachęcamy też innych 
do takich aktów miłości (Mt 25, 40), 
jesteśmy wszystkim bardzo wdzięcz-
ni. Jest to dobra okazja, by wszyst-
kim, którzy w taki czy inny sposób 
nam pomogli, powiedzieć, że coś 
im zawdzięczamy (Rz 13, 8). Wielu 
błogosławieństw dla Was i dla Wa-
szych rodzin!

Zapraszamy do Afryki i do Rwandy!

Świadectwa
W naszej parafii mieszka wiele osób spoza Polski – z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, 
Uzbekistanu, Turcji, Indii, Rwandy i Nigerii. Wielu z nich to katolicy, przychodzą 
do naszej świątyni, razem z nami się modlą, przeżywają święta, angażują się 
w duszpasterstwie. Poniżej przedstawiamy świadectwa kilku osób – cudzoziemców 
i Polaków – na temat ich miejsca we wspólnocie i poczucia jedności wśród 
chrześcijan.

Tłumaczenie z angielskiego: Maciej Waraczewski

Cześć, nazywam się Manu Sabu. Po-
chodzę z Indii, studiuję teraz nasien-
nictwo na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznaniu. Mieszkam na ul. 
Słowiańskiej i czuję się świetnie, 
mieszkając tu, w Poznaniu, ze wzglę-
du na wspaniałą atmosferę i życzli-
wych ludzi wokół mnie. Cieszę się 
bardzo, że jestem częścią winiarskiej 
społeczności i członkiem Kościo-
ła, bo nie czuję się aż tak daleko 
od domu. Ks. Radek Rakowski oka-
zał mi dużą życzliwość i bardzo po-
mógł w trudnych sytuacjach. Jestem 
bardzo wdzięczny Bogu za Jego licz-
ne dary i błogosławieństwa. Dzięku-
ję tym, który byli ze mną i pomogli 
mi czuć się tu dobrze. Dziękuję.



u źródeł 9 

Słowo wstępneWspólnota

Nazywam się Krzysztof Leńczuk. 
Jestem studentem leśnictwa. W pa-
rafii jestem ministrantem oraz nale-
żę do duszpasterstwa akademickiego 
oazowego, w którym jestem anima-
torem grupy. Mieszkam w Kolegium 
Akademickim św. Stanisława Kost-
ki i na ostatnie Święta przyjąłem 
do siebie kolegę z Rwandy, Mugi-
shę’a Jeana Luca.
Któregoś wieczoru przed Święta-
mi ksiądz rzucił hasło, że nasi ko-
ledzy z Rwandy nie mogą pojechać 
na Święta do swoich rodzin, więc 
fajnie by było, gdybyśmy przyję-
li ich na Święta do naszych rodzin. 
Zadzwoniłem więc do domu z py-
taniem, czy możemy przyjąć jedne-

go z nich na Święta. Wiedziałem, 
że moi rodzice nie będą mieli nic 
przeciw temu, ponieważ jesteśmy 
otwartą i gościnną rodziną, a rodzice 
też należą do duszpasterstwa. Jean 
jest studentem z Rwandy studiują-
cym w Polsce. Pochodzi z katolickiej 
rodziny. Jest bardzo cichą i spokojną 
osobą, lubi grać na pianinie, intere-
suje się muzyką, sportem, a zwłasz-
cza pływaniem.
Kiedy przyjechałem razem z Je-
anem do mojego domu, rodzice 
bardzo się ucieszyli, że mogą go po-
znać i wypytywać o tradycje świą-
teczne w jego kraju, jakie potrawy 
przygotowują, jak się ubierają, jakie 
mają zwyczaje i tradycje. Ja opo-

wiadałem mu o naszych tradycjach 
i naszych zwyczajach świątecznych. 
Lepiliśmy razem pierogi, robili-
śmy uszka, przystrajaliśmy choinkę. 
Jean często pytał, czemu robimy 
coś w taki sposób a nie inny. Tłu-
maczyłem mu wtedy nasze tradycje 
i opowiadałem o zwyczajach. Moi 
rodzice od razu polubili Jeana i bar-
dzo chętnie z nim rozmawiali. Nie 
znali angielskiego, więc większość 
rozmów musiałem tłumaczyć ja, ale 
to też nie było problemem.
Wigilia nie różniła się znacząco 
od poprzednich Wigilii w naszym 
domu. Jean brał udział we wszyst-
kich tradycjach i zwyczajach prakty-
kowanych w moim domu. Duchowo 
tę Wigilię przeżyliśmy bardzo do-
brze. Modliliśmy się za jego rodzinę, 
a oni modlili się za nas. Bardzo się 
cieszę, że Jean przyjechał do mnie 
na Święta.

Wspólne Święta
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Podziękowanie
Redakcja „U Źródeł” pragnie serdecznie podziękować 
panu Jerzemu Millerowi za wieloletnią współpracę przy 
redagowaniu tekstów do naszego parafialnego czasopi-
sma. Pan Jerzy, wieloletni prezes Akcji Katolickiej, opie-
kun archiwum parafialnego, tworzył artykuły w dziale 
„Z archiwum”. Dzięki niemu mogliśmy zaznajamiać 
Parafian z historią naszego kościoła i wspólnoty, od-
krywać mniej znane fakty z przeszłości, docenić kunszt 
dawnych wystrojów naszej świątyni. Obowiązki p. Mil-
lera, zarówno w archiwum parafialnym jak i w redakcji 
„U Źródeł”, przejmie p. Zofia Leitgeber. 
Panu Jerzemu jeszcze raz składamy serdecznie podzięko-
wanie za wieloletnią pracę pełną zaangażowania i serca oraz 
życzymy Bożego błogosławieństwa na kolejne inicjatywy, 
których p. Jerzy z pewnością jeszcze się podejmie.

redakcja „U Źródeł”

Ks. Wojciech 
Pieczyński

Pochodzę z Poznania, z pa-
rafii św. Rocha. Urodziłem 
się w roku 1984 jako drugi 
z czworga rodzeństwa. Po 
maturze przez rok studio-
wałem geologię na Uni-
wersytecie w Poznaniu.
W 2004 roku wstąpiłem 

do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Pozna-
niu. Święcenia kapłańskie otrzymałem w 2010 roku.
Pierwszą moją placówką była parafia Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, spędziłem tam 
dwa lata. Druga placówka to parafia św. Marcina w Skó-
rzewie, gdzie posługiwałem przez 3 lata. Kolejna para-
fia to św. Marka w Poznaniu, tam też byłem kapelanem 
w szpitalu Wielospecjalistycznym na ul. Szwajcarskiej 
przez 3,5 roku. Ostatnie półtora roku spędziłem w pa-
rafii Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu.
Z radością podejmuję się posługi w nowej wspólnocie, 
w parafii św. Stanisława Kostki. Pragnę też ofiarnie po-
sługiwać w szpitalu wojewódzkim.
Moje życie kapłańskie związane jest również z pielgrzy-
mowaniem do Częstochowy w Poznańskiej Pieszej Piel-
grzymce. Jestem przewodnikiem grupy 9.

Na początku mojego pobytu tutaj cały ten czas i wszyst-
kich, których spotkam, zawierzam Matce Bożej.
Proszę o modlitwę za mnie.
Niech będzie Bóg uwielbiony.

Diakon Krzysztof 
Dopierała

Nazywam się Krzysztof 
Dopierała, mam 25 lat i od 
1 września br. zostałem 
skierowany do pracy w tu-
tejszej parafii. Dnia 21 maja, 
w Katedrze Poznańskiej, 
przyjąłem sakrament świę-
ceń w stopniu diakonatu, 

z rąk bp. Szymona Stułkowskiego. Pochodzę z parafii 
pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie, 
położonej niedaleko Poznania. Wśród moich licznych 
zainteresowań mogę wymienić historię i muzykę. Obie te 
dziedziny ukształtowały moją osobowość, a także nadal 
wpływają bezpośrednio na moje życie. Powołanie do ka-
płaństwa odkryłem w szkole średniej, następnie po ma-
turze zostałem przyjęty do Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu.

Z pozdrowieniami,
Krzysztof Dopierała

Nowi księża w parafii
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STYCZEŃ

1.01. ponad 100 osób z naszej parafii powierzyło swoje  •
życie Jezusowi przez Maryję. Osoby te wcześniej od-
były 33-dniowe indywidualne rekolekcje.

5.01. po wieczornej Eucharystii wysłuchaliśmy w na- •
szym kościele Oratorium na Boże Narodzenie Huber-
ta Kowalskiego.

5.01. po Mszy o godz. 11.00 schola dziecięca zaprosiła  •
wszystkich wiernych do wspólnego kolędowania.

6.01. ministranci wraz ze swoimi rodzinami spotkali  •
się w sali duszpasterstwa akademickiego na wspólnym 
kolędowaniu.

25.02. po Mszy św. o godz.11 odbył się koncert kolęd  •
grupy muzyczno-wokalnej Pastuszkowi Grocze spod 
Zbąszynia

LUTY

W pierwszym tygodniu ferii grupa dzieci wraz z ks.  •
Łukaszem pojechała na zimowy wypoczynek do Mił-
kowa koło Karpacza. Był to czas rekolekcji, ale rów-
nież fantastycznej integracji. Uczestnicy wyjazdu brali 
udział w zajęciach teatralnych, śpiewu, sportowych. 
W drodze powrotnej był mały postój we Wrocławiu 
w Muzeum Narodowym, gdzie była możliwość zoba-
czenia Panoramy Racławickiej.

W drugim tygodniu ferii dzieci oraz młodzież mieli  •
okazję uczestniczyć w spotkaniach w naszej parafii. 
W ramach spotkań było wspólne wyjście na kręgle, 
mecz piłki nożnej, wyjście do kina oraz gry zorgani-
zowane w duszpasterstwie akademickim.

W lutym Wspólnota Akcja Katolicka wraz z Towa- •
rzystwem Miłośników Lwowa zorganizowali wystawę 
pt. „Lwów zawsze wierny”.

11.02. obchodziliśmy światowy dzień chorego. O godz.  •
9.30 odprawiona została w naszej parafii Msza św., 
podczas której można było przyjąć sakrament chorych, 
a po niej odbyło się spotkanie w sali duszpasterstwa 
akademickiego.

W Środę Popielcową, 26.02. 40-godzinną adoracją  •
rozpoczęliśmy Wielki Post.

WYDARZENIA



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

Z życia parafii

28.02. grupa młodzieży wraz ze swoim duszpaste- •
rzem, ks. Łukaszem, wybrała się do parafii Bożego 
Ciała na Wieczór Męki Pańskiej w ramach programu 
Studnia Poznania. Był czas na celebrację Słowa Boże-
go ze śpiewem Taize oraz na adorację krzyża.

29.02. schola dziecięca wraz ze swoim duszpasterzem  •
wybrała się na łyżwy.

MARZEC

W dniach 8–11.03. odbyły się parafialne rekolekcje  •
wielkopostne, które głosił ks. dr Adam Adamski ze 
Zgromadzenia Księży Filipinów.

11.03 w ramach wielkopostnego czuwania nasz kościół  •
był kościołem stacyjnym. Wyznaczoną na ten dzień 
intencją modlitwy były nowe powołania zakonne.

MAJ

23.05 diakon Paweł Matuszewski, który odbywał u nas  •
w parafii roczną praktykę, przyjął z rąk abp. Stanisława 
Gądeckiego święcenia kapłańskie.

26.05 została poświęcona odnowiona figura znajdują- •
ca się w grocie Matki Bożej.

30.05 o godz.21.00 odbyła się w naszej parafii uroczysta  •
Msza św. z okazji Wigilii Zesłania Ducha Świętego.

31.05 ks. Paweł Matuszewski sprawował swoją pierw- •
sza Mszę św. w naszej parafii.

CZERWIEC

12.06 młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament  •
bierzmowania z rąk bp. Szymona Stułkowskiego.

23.06 na dziedzińcu parafii odbył się grill ministrantów. •

26.06 w Koleżankium odbył się kolejny seans letni  •
„Kino letnie za murami klasztoru”.

30.06 dwóch naszych parafian – Marek Rząsa i Maciej  •
Waraczewski – zostali ustanowieni nadzwyczajnymi 
szafarzami komunii świętej.

w czerwcu odbył się również egzamin dla ministran- •
tów, po którym otrzymali alby.

LIPIEC

6.07 w ramach duchowej pieszej pielgrzymki do Czę- •
stochowy, odbył się wieczór uwielbienia wraz się ado-
racją Najświętszego Sakramentu.

15.07 grupa studentów z duszpasterstwa akademic- •
kiego zorganizowała spływ kajakowy rzeką Wełną.

W lipcu w naszej parafii oraz w szpitalach MSWiA  •
i przy ul. Lutyckiej pomagali ks. neoprezbiterzy – 
ks. Dawid Wojdowski oraz ks. Marcin Łabęcki.

SIERPIEŃ

1.08 posługę w naszej parafii oraz w szpitalu przy  •
ul. Lutyckiej rozpoczął ks. Wojciech Pieczyński.

23.08 na każdej Mszy św. Słowo Boże głosił ks. An- •
drzej ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej.

WRZESIEŃ

1.09 roczną posługę diakońską rozpoczął dk. Krzysz- •
tof Dopierała.

18.09 odbył się odpust parafialny. Homilię wygłosił ks.  •
Waldemar Kasprzak, proboszcz parafii św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Poznaniu.
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