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DroDzy ParafIaNIe!

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzo-
nego z niewiasty” 

(Ga 4, 4).

Św. Jan Paweł II w Katechezie podczas audiencji generalnej 7 stycznia 
2004 r. powiedział piękne słowa o macierzyństwie Maryi. Refleksje i ży-
czenia świętego Papieża są ciągle aktualne. Niech wszystkim parafia-
nom i czytelnikom naszego parafialnego pisma pomogą wejść głęboko 
w tajemnicę Bożego Narodzenia i nowego Roku Pańskiego.

«Święta Boża Rodzicielka» to szczególny tytuł, jakim określamy Matkę 
Bożą, Maryję. Jego treść mocniej uświadamia nam czas Bożego Naro-
dzenia. Przypomina, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożego Syna. 
«Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który praw-
dziwie stał się Jej Synem według ciała (...) jest wieczystym Synem Ojca, 
drugą Osobą Trójcy Świętej» (KKK, 495).
Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla nas okazją, by raz jeszcze zatrzymać się przy żłóbku Zbawiciela i rozważyć 
pokorną i pełną miłości obecność przy nim Matki Bożej, czuwającej nad Dzieciątkiem Jezus. Zawierzając Jej samych 
siebie, prośmy, by tą samą miłością, jaką obejmuje Bożego Syna, otaczała każdego z nas na drogach, którymi nas 
poprowadzi Boża Opatrzność w nowym 2023 roku.

w jedności
Ks. proboszcz Krzysztof Skowroński

Drodzy Parafianie, Czytelnicy „U Źródeł”!

Świętując Boże Narodzenie, w naturalny sposób zatrzymujemy się nad tajem-
nicą wcielenia Chrystusa. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że jednocze-
śnie Maryja staje się Matką. Właśnie jako Matkę wzywamy ją wielokrotnie 
w  litanii: Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko najmilsza, Matko 
Zbawiciela... A przede wszystkim, wielu z nas, z nadzieję i miłością woła w co-
dziennych potrzebach „nasza Matko, moja Matko, Mamo!”. O  szczególnej 
opiece Maryi świadczą niezliczone historie i kilka z nich przedstawiamy w ni-
niejszym numerze, chcąc oddać Jej chwałę i wlać w serca czytelników wiarę. 
Zwracamy też uwagę na macierzyństwo jako szczególny rodzaj powołania.
Niech Maryja, Boża Rodzicielka, błogosławi wszystko Czytelnikom i Parafia-
nom na ten szczególny czas i na cały 2023 rok.

W imieniu redakcji
Maciej Waraczewski
Redaktor naczelny
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Duchowość

Historia zawsze ma swój początek. Maryja w życiu naro-
du polskiego zajmuje szczególne miejsce. Świadczą o tym 
wielkie wydarzenia biegu historycznego, niekiedy trudne 
dla Polski. Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski 
to jeden z podniosłych tytułów Marii z Nazaretu, Matki 
Jezusa Chrystusa, z  dumą stosowanych przez Polaków. 
Wszystkie akty zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie 
Królowej Polski były ważne dla wielu osób wierzących, 
gdyż niosły za sobą ogromne zasoby nadziei, która mo-
gły odwrócić niekorzystny bieg historii. Obecność kultu 
Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
w pobożności polskich katolików to niewątpliwie ważny 
aspekt w dziejach Rzeczypospolitej. Maryja jako Królo-
wa Polski jest czczona nawet poza granicami kraju, gdzie 
Polonia modli się do Boga przez wstawiennictwo Maryi 
jako Królowej Polski1.
Po chrzcie Polski ewangelizacja już na  dobre dotarła 
do Polski w XI wieku. Stopniowo rozwijał się kult do Mat-
ki Bożej Niepokalanej za przyczyną duchowości francisz-
kańskiej, który stał przewodnikiem w  drodze do  Boga. 
Budowano pierwsze polskie świątynie, które były pod we-
zwaniem Matki Bożej. Pierwsza ze wszystkich powstała 
w Gnieźnie za czasów Mieszka I z wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym utworem 
powstałym w  języku polskim jest Bogurodzica (carmen 
Patria), czyli pieśń, a zarazem hymn i modlitwa ojczysta 
narodu polskiego nawołująca rycerzy do  odwagi przed 
rozpoczęciem walki z  przeciwnikiem. Niesamowity jest 
fakt, iż tekst Bogurodzicy występował na samym początku 
statutów, po czym można sądzić, że Maryi zawierzano po-
rządek polityczny, społeczny i prawny2. Liczne modlitwy, 
chrystianizacja prowadziły do  powstawania nowych ka-
tedr, opactw, kolegiat, klasztorów i kościołów, co świadczy 
także o miłości nie tylko do Boga, ale i do Maryi.
Warto wspomnieć, że  kult Maryi, Matki Bożej ożywa 
nie tylko na dworach królewskich, ale także na dworach 
książęcych i pańskich, z których wypływa bardzo wiele 
inicjatyw budowania obiektów sakralnych ku czci Mat-
ki Bożej. Najniższe warstwy społeczne nie pozostawały 
obojętne, ucząc się i śpiewając nowo powstałe pieśni ma-
ryjne. Przedstawiony rozkwit doprowadził do  rozwoju 
kultu obrazów maryjnych i  ruchów pielgrzymkowych 

zapowiedź obrania Maryi 
jako Królowej Polski

do  sanktuariów maryjnych. W  wieku XIV rozszerza 
się mariologia w  piśmiennictwie, która utrzymuję się 
do  schyłku średniowiecza. Powoli w  sercach Polaków 
powstaje przeświadczenie, że Maryja w dziejach Polski 
na swój udział3. W dużej mierze przyczynił się do tego 
Książe Władysław Opolczyk, który sprowadził cudowny 
obraz Czarnej Madonny na Jasną Górę i przekazał pod 
zarządzanie ojcom Paulinom4. Przybycie obrazu na Jasną 
Górę potwierdza dokument Translatio, który przedsta-
wia przebieg cudownego obrazu słynącego łaskawością. 
Obecność obrazu przyczyniła się do popularności Jasnej 
Góry wśród dworu królewskiego, dworów książęcych 
i wśród hierarchów Kościoła. Obraz raz na zawsze został 
wpisany w świadomości Polaków, a dużą zasługę przypi-
suję się dynastii Wazów. Schyłek średniowiecza, a także 
następne lata umocniły i utwierdziły Polaków w poboż-
ności maryjnej na  kolejne wieki. Jasna Góra staje się 
miejscem szczególnego kultu.

ks. dk. Michał Dziedzic

1 Por. Z. Okliński, Maryja – Królową Polski, Peregrinus Cracoviensis, Zeszyt 4, Kraków 1996, s. 33–37.
2 D. Stasiak, Znaczenie Maryi w polskim Kościele a prymasostwo kardynała Stefana Wyszyńskiego, The importance of Mary in the Polish Church 
and the primacy of Cardinal Stefan Wyszynski, Warszawskie Studia Pastoralne UKSW, Warszawa 2017, 1 (34), s. 117–135. 
3 Tamże.
4 A. Jagiełło, Częstochowska można Pani Maryja, Wrocławski Przegląd Teologiczny 4/1, Wrocław 1996, s.183–185.
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Nie istnieje jedna droga do  realizo-
wania swojego macierzyństwa. Każda 
więź między matką a dzieckiem jest 
wyjątkowa. Jednak w  wielu opowie-
ściach matczynych przewija się słowo 
zmiana. Bo nigdy wcześniej i  nigdy 
później te zmiany nie przychodzą tak 
często jak przy małych brzdącach. Co 
chwilę duża część domowej rutyny 
się zmienia. Każdy skok rozwojowy 
dziecka oznacza zupełnie inne wy-
zwania, nowe rzeczy do odkrycia, spo-
soby do znalezienia. Świeżo upieczo-
ną mamę najprościej zrozumie druga 
mama i  taki był i  jest cel wspólnoty 
„Mamy mamy” przy naszej parafii. 
Jednocześnie, tak jak dzieci się zmie-
niają, tak zmieniła się ta Wspólnota. 
Cofnijmy się w czasie o 3 lata, kiedy 
słowo pandemia było tylko egzotycz-
nym wyrazem do krzyżówek. Spoty-

Mam na  imię Magdalena, mam 42 
lata, jestem żoną i mamą szóstki dzieci, 
z czego czworo mamy do wychowania 
tu na ziemi. Ponad sześć lat temu po-
święciłam się wychowaniu dzieci. Jako 
dziecko wychowywałam się w rodzi-
nie katolickiej, przyjęłam wszystkie 
sakramenty, ale w  domu rodzinnym 
wszystko przeżywane było bardziej 
z tradycji. Nie było w domu rozmów 
na temat wiary, czytania Słowa Boże-
go, modlitwy. Od dziecka byłam też 
bardzo zniewolona przez złe duchy, 
żyłam w grzechach ciężkich. Z wie-
kiem było coraz gorzej ze mną. Nasze 
małżeństwo było zawarte w grzechu, 
ponieważ przez te wszystkie lata nie 
spowiadałam się szczerze z grzechów, 
które popełniłam. Pierwsze dwoje 
dzieci były ochrzczone, ale sami nie 
żyliśmy chrztem i  łaską wiary, którą 
na tym chrzcie otrzymaliśmy.
Dopiero kiedy w 2013 r. (roku wiary), 
mając 33 lata otrzymałam od  Boga 
łaskę nawrócenia, wtedy doświadczy-
łam miłości i  miłosierdzia od  Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który 

Kiedy ktoś ci mówi „mamo”
kałyśmy się we wtorkowe przedpołu-
dnia w sali DA, jedna z nas szykowała 
temat do  podzielenia się w  grupie. 
Tematy były przeróżne, małżeńskie, 
rodzinne, osobiste i te związane z re-
lacją z Bogiem. Odbywały się adora-
cje w kaplicy, gdzie cisza przeplatała 
się swobodnie z dziecięcymi głosami. 
Udało nam się zorganizować kilka 
prelekcji z ekspertami w różnych ro-
dzicielskich dziedzinach. Poza tym 
kwitła wymiana ubranek, wspólnych 
spacerów na plac zabaw czy wsparcia, 
kiedy daną rodzinę mocniej zmo-
gła choroba. Potem przyszedł 2020 
i wszyscy wszystko wiedzą.
Obecnie większość mam aktywnych 
wtedy we Wspólnocie wróciła do pra-
cy, posłała swoje dzieci do przedszkola 
czy przeprowadziła się w inne miejsca 
miasta. Ciężko jest się spotkać w tych 

nowych realiach tak jak dawniej. Ale 
jest ogromny głód i potrzeba takiego 
pobycia ze sobą. Wymienienia do-
świadczeń tych ważkich i  tych co-
dziennych. Więc jeżeli jesteś zainte-
resowana, spodziewaj się w  styczniu 
informacji w  mediach parafialnych 
o  kolędowaniu dla mam z  małymi 
dziećmi. Będzie to dobra okazja, aby 
poznać się i może rozpocząć kolejną 
Wspólnotę wsparcia w tym pięknym 
i wymagającym czasie początków ma-
cierzyństwa.

Agnieszka Pławsiuk

Nieustanna opieka Maryi
umarł za moje grzechy i zmartwych-
wstał, abym ja mogła żyć w  wolno-
ści dziecka Bożego. „Jeżeli więc ktoś 
pozostaje w  Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co  dawne minęło, 
a oto wszystko stało się nowe.” (2 Ko 
5,17) Narodziłam się na nowo z Du-
cha. To Bóg dał mi nowe życie, serce 
z ciała i wyrzucił ze mnie te wszyst-
kie złe duchy, które niszczyły mnie 
i  moją rodzinę. Moje życie nabrało 
sensu, zmieniło się wszystko, a także 
to, żeby otworzyć się na  potomstwo 
i  wychować je świadomie w  wierze 
na  chwałę Panu Bogu. Bardzo waż-
ne jest dla mnie, żeby przykładem 
własnego życia pokazać dzieciom, 
że  Bóg jest, że  to  Bóg jest naszym 
najlepszym Ojcem, który kocha nas 
i pragnie naszego szczęścia, nie tylko 
tego ziemskiego, ale, co  ważniejsze, 
tego wiecznego. To On ma najlepszy 
plan na życie dla każdego z nas. Wia-
ra bardzo mi pomaga w moim macie-
rzyństwie. Zrozumiałam, że dzieci są 
darem danym nam na krótką chwilę, 
że są własnością Boga, a nie naszą. Ni-

gdy nie myślałam , że będę miała tyle 
dzieci. Jestem wdzięczna Bogu za nie, 
w ogóle za dar życia, macierzyństwa 
i doświadczenie jego miłości i obec-
ności, bo gdyby nie to doświadczenie, 
nie wiem gdzie teraz bym była...
Jako rodzina oddaliśmy też życie 
Jezusowi przez ręce Maryi. Maryja 
niewątpliwie jest dla mnie wzorem 
Matki. W  swojej codzienności za-
praszam Ją do tego, co robię. Ofiaru-
ję Jej swoje modlitwy, pracę, radości 
i  cierpienia. Chcę trwać w  zaufa-
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niu jak Ona trwała przy Jezusie, aż 
po krzyż. Uczę się powtarzać za Nią 
„Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według twego słowa”. 
(Łk 1,38). Matka Boża wielokrotnie 
pomagała mi, gdy ją o  to prosiłam. 
Za jej wstawiennictwem odmawia-
łam nowennę pompejańsą w intencji 
nawrócenia mojego męża. Po skoń-
czonej modlitwie, która trwała 52 
dni, mój małżonek otrzymał łaskę 
nawrócenia. Maryja pomogła tak-
że przy porodzie naszego trzeciego 
dziecka. Michalinka urodziła się 
w wspomnienie Matki Bożej z Lo-
urds. Kiedy o trzeciej w nocy zaczęły 
odchodzić wody płodowe, usiadłam 
na  łóżku i  z  uśmiechem na  ustach 
powiedziałam „No to Mamusiu – je-
dziemy!” Wszystko przebiegało pra-

Jesteśmy małżeństwem od 5 lat. Od 
początku wydawało nam się, że  je-
steśmy gotowi na  przyjęcie nowego 
życia, jednak z biegiem czasu nic się 
nie działo.
Zgłosiliśmy się do  naprotechnolog, 
którą poleciła nam znajoma. Po wielu 
badaniach okazało się, że mam sze-
reg chorób, które utrudniają zajście 
w ciążę a nawet uniemożliwiają. Mój 
mąż też nie miał dobrych wyników.
W 2020 roku straciliśmy dzieciątko... 
Było to  szczególnie trudne przeży-
cie, które jeszcze bardziej zbliżyło nas 
do Boga. Był okres adwentu, pamiętam, 
że  codziennie przyjmowałam ciało 
Chrystusa i modliłam się. W tym też 
czasie spotkaliśmy się ze znajomymi, 
którzy po  pięciu latach otrzymali dar 
potomstwa. Polecili nam oddać wszyst-
ko Maryi – oddanie 33. Postanowiłam 
tak zrobić i zawierzyłam wszystko. Je-
stem wdzięczna, że tak się stało, zrozu-
miałam, jak jest to ważne, jak Maryja 
jest nadzwyczajna. Maryja wlała pokój 
do mojego serca, sprawiła, że pogodzi-
łam się z wolą Pana Boga – przyjęłam 
wszystko i zawierzyłam wszystko.
Po ludzku jednak robiliśmy dalej, 
co w naszej ludzkiej mocy – okazało 
się, że poza pcos i insulinoopornością 
mam endometriozę i  dwa niedroż-
ne jajowody. Zapisałam się do grupy 
„modlitwa o  potomstwo”, czytałam 

świadectwa par (ile razy płakałam, 
czytając je), które doświadczyły cudu 
i kilka razy udało mi się uczestniczyć 
we Mszy Świętej online (8 dnia mie-
siąca) w  intencji małżeństw starają-
cych się o potomstwo. Ze świadectw 
par dowiedziałam się o Sanktuarium 
w Matemblewie.
Był 8  października, bardzo chcia-
łam tam pojechać. Mój mąż jednak 
nie był przychylnie nastawiony, ale 
w końcu zgodził się. Będąc tam, nie 
potrafiłam modlić się w naszej inten-
cji – modliłam się za inne pary, które 
tak jak my pragnęły mieć dzieciątko.
Kiedy wróciliśmy kiepsko się czułam, 
myślałam, że  to  zatrucie pokarmowe 
(po jednej z restauracji). Moja przyja-
ciółka Ania powiedziała, żebym zrobi-
ła test, aby wykluczyć ewentualną ciążę. 
Po ludzku myślałam, że to niemożliwe, 
ponieważ od  czerwca 2021 roku nie 
miałam okresu ze względu na  zasto-
sowane leczenie w  celu udrożnienia 
jajowodów. Zobaczyłam dwie kreski! 
Okazało się, że  jestem w 6 tyg. ciąży. 
Od razu pojechaliśmy do Pani dr Laury, 
która wdrożyła leczenie, bo serduszko 
biło wolniej niż powinno. Przyjechali-
śmy tydzień później i wszystko już było 
dobrze. Pani Laura powiedziała, że tyl-
ko minuty decydowały od podania le-
ków i gdyby nie Ania to... Modliliśmy 
się codziennie do  Maryi, odliczając 

czas do kolejnej wizyty, do kolejnych 
tygodni. Kiedy pojawiał się niepokój, 
miałam przed oczyma obraz Matki 
Bożej trzymającej na rękach dzieciątko 
otoczone łuną światła.
Nasz synek Heniu jest już z  nami 
na świecie i ma 6 miesięcy. Heniu po-
czął się w  czwartą rocznicę naszego 
ślubu. Nie wiem, jak dziękować Panu 
Bogu za cud, który nam uczynił.
Nie przestawajcie mieć nadziei, bo Pan 
Bóg chce dla Was jak najlepiej, tylko 
czasami musicie jeszcze czegoś doko-
nać, aby zostało Wam dane to, o co tak 
bardzo prosicie (zgodnie z wolą Pana 
Boga). I pamiętajcie, kiedy po ludzku 
wydaje się, że nie ma szans, to dla Boga 
nie ma rzeczy niemożliwych!

Magdalena Kozioł

widłowo, ale po leku, który dostałam 
za późno, wszystko ustało. Widzia-
łam, że  lekarz z  położną chodzą 
podenerwowani, bo nasza córeczka 
była już w kanale rodnym, ja leżałam 
na  łóżku nie wiedząc, co  się dzieje. 
W  tej niemocy poprosiłam Maryję 
o pomoc, powiedziałam „Mamo, ra-
tuj” i nagle wszystko ruszyło, i nasza 
córeczka za chwilę była na  świecie. 
Miśka urodziła się z sinicą zastoino-
wą twarzy, była bardzo duża, ważyła 
prawie pięć kilo i  mierzyła 61  cm 
długości. Dzięki Bogu jest cała 
i zdrowa. Nie był to łatwy poród, ale 
wiem, że Maryja mi wtedy pomogła 
i jestem Jej za to bardzo wdzięczna.
W swojej codzienności doświadczam 
też trudu w  wychowywaniu dzieci, 
własnych słabości, popełniam mnó-

stwo błędów, ale jak Maryja staram się 
oddawać to Bogu. „Wystarczy ci mojej 
łaski. Moc bowiem w słabości się do-
skonali.” (2 Kor 12,9) Każdego dnia 
czytam Słowo Boże, staram się żyć 
Ewangelią i jak najczęściej karmić się 
Ciałem naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa. To sakramenty, a w  szczególności 
Jezus, który jest prawdziwie w  nich 
obecny, daje mi siłę do życia tu i teraz, 
do służby moim bliskim. To On prze-
mienia moje serce, wlewa w nie swoją 
miłość. Wiem, że  nie jestem w  tym 
wszystkim sama , bo Bóg i cała Święta 
Rodzina jest ze mną. Chwała Bogu za 
to wszystko, niech Dobry Bóg będzie 
w  tym wszystkim uwielbiony!!! Bło-
gosławię w imieniu Jezusa.

Magdalena Krzyżanowska
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Żadne życie nie jest na tyle trudne, aby nie mogło 
dojść do nawrócenia!
W jednej z ksiąg Pisma Świętego można przeczytać zda-
nie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1–15), 
to zdanie najlepiej może opisać wizytę Patryka Galew-
skiego w Duszpasterstwie Akademickim na Winiarach. 
Patryk Galewski jest dziś szczęśliwym mężem, ojcem 
i znakomitym kucharzem, jednakże droga, którą musiał 
przebyć, aby znaleźć się w  tym miejscu przypominała 
wspinanie się małymi schodkami do nieba i to w kiepskiej 
jakości butach, na  których łatwo się poślizgnąć. Patryk 
w ostatnich dniach jest bardziej znaną osobą w Polsce ze 
względu na popularność filmu „Johnny”, który opowiada 
o historii życia śp. kapłana Jana Kaczkowskiego. Słucha-
jąc trudnej historii życia Patryka, każdy z licznych wier-
nych zgromadzonych w  kościele mógł sobie pomyśleć, 
że Pan Bóg realnie zadziała w jego życiu. Często myślimy 
sobie, że Pan Bóg jest taką istotą, która nagradza nas za 
bycie posłusznym, perfekcyjnym, a karze za nasze upadki.
Dawno nie odkryłem na swojej drodze człowieka, który 
byłby tak wyraźnym zaprzeczeniem tej tezy. Zanim wy-
słuchaliśmy mrożącego krew w  żyłach i  pełnego miło-
sierdzia świadectwa Patryka, poznaliśmy fałszywe obrazy 
Pana Boga, które w prosty, niezwykle odpowiadający co-
dziennym sytuacjom życiowym sposób przedstawił nam 
ksiądz Jan Cieślak. Analizując całe rekolekcje dochodzę 
jednak do wniosku, że nic tak nie pokazało prawdziwe-
go oblicza Pana Boga, jak życie Patryka, które okazało 
się scenariuszem na  bardzo dobry film. Życie Patryka 
Galewskiego, które zostało porzucone, było pełne grze-
chu, uzależnień, przestępstw, rzeczy robiących krzywdę 
drugiemu człowiekowi, które są skazywane na ostracyzm 
społeczny. Sami widząc wielokrotnie osoby tego typu 
na ulicach, uciekamy się do strachu, co jest zrozumiałym 
podejściem z racji na fakt, że tacy ludzie bywają niebez-
pieczni dla społeczeństwa. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że często widząc takie osoby, patrzymy na nie z góry, ska-
zujemy już je permanentnie na porażkę życiową, a także 
poddajemy je ocenie. Nie każdy z nas posiada dar komu-
nikowania się z drugim człowiekiem, jaki posiadał ksiądz 
Jan Kaczkowski. Patryk Galewski zwracał uwagę na fakt, 
z jakim miłosierdziem, docenieniem i poświęceniem do-
cierał do niego ksiądz Jan.
W jego przemianie miało to kluczowe znaczenie, że ktoś 
po prostu pokochał go bezinteresowną miłością i chciał 
dobrze dla jego życia, mimo problemów zdrowotnych we 
własnym życiu. Przemiana Patryka była procesem, któ-
ry wymagał cierpliwości, niezłomnej woli i ciągłej walki 
z pokusami. Udała się ona na tyle, że dziś osoby znające 
aktualnego Patryka Galewskiego mają problem z  tym, 
aby uwierzyć w  jego wcześniejsze wybryki, o  których 
opowiada z pełną szczerością, przejrzystością, bez owija-
nia w bawełnę. Ten dzień rekolekcji mógł dać studentom 

z naszego duszpasterstwa dużo pod względem nie tylko 
duchowym, ale także komunikacyjnym, bo dowiedzieli-
śmy się, jak należy się komunikować podczas najtrud-
niejszych sytuacji życiowych, np. takich, w których dany 
człowiek umiera i musimy mu to jakoś w godny sposób 
zakomunikować. Czasem mówi się, że osoby, które spo-
ro w życiu narozrabiały, potrafią najbardziej kochać. Po 
przemowie Patryka Galewskiego zdawałem sobie spra-
wę, że  jeszcze nigdy nie widziałem człowieka, który aż 
tak bardzo cieszy się z rzeczy, których nie potrafimy do-
cenić w naszym życiu. Takim czymś może być np. obiera-
nie ziemniaków z bliską dla nas osobą. Było to widoczne 
w sytuacjach, kiedy opowiadał o Bogu, kontynuacji dzieła 
księdza Jana Kaczkowskiego, żonie i dzieciach. Nigdy nie 
widziałem takiego błysku w  oku, pasji, czystej radości, 
docenienia prostych czynności, które kiedyś były czymś 
niemożliwym nawet w sferze marzeń.
Po tym spotkaniu każdy uczestnik rekolekcji mógł od-
nieść wrażenie, że Bóg jest dla niego otwarty i jeśli czło-
wiek rozrabiający tak dużo, jak Patryk Galewski mógł 
tak odmienić swoje życie, to każdy z nas może to zrobić, 
a nawet być kimś, kto stanie się pomostem do Nieba dla 
drugiej osoby. To żywy przykład stwierdzenia „Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1–15).
Po owocnej, pełnej wzruszenia prelekcji udaliśmy się 
do naszej salki duszpasterskiej, gdzie wypiliśmy wspólną 
kawę i dzieliliśmy się przemyśleniami na temat spotka-
nia. Patryk Galewski z małżonką również do nas przy-
szli, wspólnie żartowaliśmy, opowiadaliśmy swoje histo-
rie życiowe, inspirowaliśmy siebie nawzajem. Spotkanie 
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w salce nie miało charakteru formalnego, mogliśmy po-
rozmawiać o  czymś więcej niż o  Bogu, kościele, dzia-
łalności charytatywnej. Przykładem może być zapytanie 
o  mroczne czasy Patryka. Miał on również przeszłość 
w środowiskach kibicowskich. Z racji tej zapytałem go, 
której drużynie z Trójmiasta kibicuje. Patryk mnie uści-
skał i  powiedział, że  dla niego zawsze liczyła się tylko 
Arka Gdynia, Lech Poznań i Cracovia.
Patryk Galewski na początku spotkania w kościele mó-
wił, że nie chce czuć się celebrytą, patrząc jednak na jego 
otwartość, umiejętność opowiadania o życiu, a także za-
interesowaniem, jakim cieszył się w salce Duszpasterstwa 

Akademickiego, stwierdzam, że jest osobą, która ma po-
tencjał zarówno do występów medialnych, jak i do na-
wiązywania nowych znajomości. Rozmawiałem z  ludź-
mi po zakończonych rekolekcjach i nikt z nich nie dał 
do zrozumienia, że było nudno i niczego się tutaj nie na-
uczył (uwierzcie, że dobór próby był naprawdę obszerny).
Stworzyliśmy niepowtarzalną historię w  Duszpaster-
stwie Akademickim Winiary, mam nadzieję, że wkrótce 
stworzymy kolejne, a  Ty, drogi czytelniku, staniesz się 
również jej częścią!

Radek Laudański

Trudno jest nazwać się czyimś kumplem, a tym bardziej 
przyjacielem, jeśli nie dążymy do pielęgnowania relacji. 
Opowiedział nam o tym legendarny polski muzyk Mu-
niek Staszczyk. Wydawać by się mogło, że  zaproszenie 
tak znanej i  cenionej osoby w  społeczeństwie na  Wi-
niary jest czymś niemożliwym, widzimy jednak, że  dla 
Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Muńka przedstawiać 
nikomu nie trzeba, możemy co  najwyżej dywagować, 
na którym miejscu umieścić go w dziesiątce najlepszych 
polskich muzyków w historii. O nawróceniu lidera grupy 
„T Love” wiadomo od kilku lat.
Mogłoby się wydawać, że życie tak popularnej osoby może 
być mało realne dla studentów z Duszpasterstwa Akade-
mickiego Winiary. To spotkanie rekolekcyjne obaliło jed-
nak pewne mity. Ludzie zgromadzeni w kościele na Wi-
niarach mogli dostrzec w Muńku człowieka, który upada 
i wstaje, zmaga się z wieloma pokusami i przede wszystkim 
dba o relację z Bogiem. Brak perfekcjonizmu Muńka może 
być przykładem dla każdego nas, jak krzewić swoją wiarę, 
gdyż nikt z nas nie jest idealny. Najbardziej barwnym ele-
mentem spotkania z muzykiem było posłuchanie, jak śpie-
wa w naszym kościele wspólnie z ks. Janem Cieślakiem. 
Duszpasterz Akademicki na Winiarach stworzył z Muń-
kiem zgrany duet, aż nie mogłem uwierzyć, że wcześniej 
się nie znali i nie grali piosenek. Przy odgrywaniu utworów 
„Nie nie nie” i „Bóg” można było zobaczyć jak wiele ener-
gii drzemie w studentach naszego duszpasterstwa, którzy 
również aktywnie włączali się w śpiew.
Budujące były słowa Staszczyka, że mamy tutaj fajnego go-
ścia, który może dać nam wiele! Przykład nawrócenia lide-
ra zespołu „T Love” pokazuje, że nawrócenie jest procesem, 
który mocno popycha do przodu Matka Boża. Poznali-
śmy też niecodzienne kulisy powstawania piosenki „Bóg”, 
powstała ona w  czasach, kiedy wokalista nie prowadził 
przykładnego trybu życia, ostatni kawałek do płyty miał 
napisać o Bogu, Muniek w tamtym okresie nie czuł przy-
wiązania do Stwórcy. Refren „Tak bardzo chciałbym zostać 
kumplem twym” okazał się jednak niesamowicie szczerym 
stwierdzeniem, które oddaje to, co  jest najważniejsze dla 
poszerzania swoich horyzontów w odkrywaniu Boga, czyli 

zakumplować się z Bogiem

relacji z Nim. Wokalista był także człowiekiem szczerym, 
było widać, że czyta sporo książek i chętnie zabiera głos 
w różnych tematach społecznych.
Studenci i  inni zgromadzeni na  Winiarach mieli oka-
zję zadać pytania Muńkowi, a on starał się na nie odpo-
wiadać w prosty sposób, nie zabrakło również polemiki. 
Uważnie słuchający uczestnik rekolekcji po  spotkaniu 
z  Muńkiem wie także, jakie książki należy przeczytać, 
aby lepiej odkryć Boga. Jedną z  nich jest „O naślado-
waniu Chrystusa”. Po spotkaniu ludzie mieli możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia, przybicia piątki i odbycia prostej 
rozmowy o życiu z Muńkiem Staszczykiem, co spotkało 
się z entuzjazmem i licznym zainteresowaniem.
Obecność tak popularnego i  zasłużonego gościa w  na-
szym duszpasterstwie pokazuje, że limity są tylko w na-
szych głowach. Każda osoba potrzebuje innego punktu 
widzenia, a Muniek może mieć dar docierania do osób, 
które oczekują inspiracji barwnymi postaciami.
Zakumpluj się z Panem Bogiem, uwierz, że warto!

Radek Laudański
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z życia parafii

Wrzesień

 • 25.09 na dziedzińcu parafii odbyła się kawiarenka mi-
nistrancka. Parafianie mogli spotkać się i porozmawiać 
przy domowych wypiekach oraz herbacie.

Październik

 • 9.10 na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci odbyło się po-
święcenie różańców oraz książeczek do nabożeństwa 
dzieci, które w  tym roku przystąpią do  I  Komunii 
Świętej.

 • 15.10 ministranci wraz z ks. Łukaszem wzięli udział 
w  dniu skupienia ministrantów dekanatu Poznań–
Winogrady. Spotkanie odbyło się w  parafii św. Ojca 
Pio na Strzeszynie. W ramach spotkania ministranci 
wzięli udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
Eucharystii, wysłuchali konferencji oraz mogli bliżej 
się poznać przy słodkim poczęstunku.

 • W dniach 16–18.10 odbyły się rekolekcje akademic-
kie. Temat przewodnim brzmiał: Jezus prawdziwą 
drogą do  życia. W  ramach rekolekcji świadectwem 
życia z Bogiem podzielił się Muniek Staszczyk, lider 
zespołu TLove oraz Patryk Galewski, człowiek, któ-
rego historia stała się podstawą do scenariusza filmu 
o ks. Kaczkowskim.

 • 17.10 z okazji Dnia Papieskiego, po każdej Mszy św., 
młodzież sprzedawała kremówki.

 • W dniach 21–22.10 odbyła się parafialna pielgrzymka 
do Kalisza, Częstochowy.
Jeden z uczestników po powrocie podzielił się swoją 
refleksją: 
„Byliśmy uczestnikami wspaniałej modlitewnej piel-
grzymki do Naszej Matki – Królowej Polski. Wspania-
ła modlitwa „przygotowawcza” Pielgrzymki w autoka-
rze, połączona z mszą św. w Sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu, a uwieńczeniem było modlitewne uczest-
nictwo w nabożeństwie w Sanktuarium Krwi Naszego 
Pana Jezusa Chrystusa w Częstochowie z udzieleniem 
osobistego Błogosławieństwa. Wspaniałe całościowe 
przewodnictwo Pasterskie Księdza Adriana dopełniło 
naszą duchowość. Daj Boże takich kapłanów”

 • 29.10 w Katedrze Poznańskiej odbyła się Msza Święta, 
podczas której 3 naszych ministrantów zostało ustano-
wionych ceremoniarzami, 1 – lektorem, 1 – animatorem.

Listopad

 • 11.11 o godz.9.30 odbyła się Msza św. w intencji na-
szej Ojczyzny. Po Eucharystii miał miejsce koncert 
zespołu Masterbrass.

 • 11.11 wieczorem w sali DA odbyło się spotkanie, pod-
czas którego mogliśmy wspólnie śpiewać pieśni pa-
triotyczne.

 • 13.11 po Mszy świętej o godz. 11.00 w salce duszpa-
sterstwa akademickiego odbyło się spotkanie patrio-
tyczne, podczas którego dzieci śpiewały pieśni oraz 
wzięły udział w konkursie wiedzy na temat reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej.

 • 21.11, w  Uroczystość Chrystusa Króla, na  Mszy św. 
o  godz.11.00 4 nowych kandydatów zostało przyję-
tych do grupy ministrantów.

 • 26.11 odbyła się parafialna pielgrzymka do  miejsca 
Cudu Eucharystycznego w  kościele pw. św. Jacka 
w Legnicy.

 • 27.11 na  rozpoczęcie Adwentu w  kaplicy Michała 
Archanioła rozpoczęła się 40-godzinna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu.

Grudzień

 • Tematem przewodnim tegorocznych nabożeństw ad-
wentowych dla dzieci było: „Przodkowie Jezusa”

 • 4.12 na Mszy św. o godz.11.00 odbyło się poświęcenie 
medalików dzieciom, które w  tym roku przystępują 
do I Komunii Świętej.

WyDarzeNIa
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