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Zachęcam dzieci i młodzież do spowiedzi i komunii św., 
by z Bogiem ten czas rozpocząć! Proszę też rodziców, by byli 
pięknym przykładem wiary dla swoich dzieci. Uczulam też by nie 
rezygnować z lekcji religii w szkole! Kiedyś wiele trudu musieli 
ponosić i rodzice i dzieci, by dotrzeć na salkę parafi alną – dziś 
mają to na wyciągnięcie ręki. Bez pogłebienia wiedzy nie będzie 
wiary! Nie mówiąc już o tym, że jest to jakieś wyrzeczenie się 
modlitwy i Pana Boga!

Rozpoczynamy też rok duszpasterski! Już jego początek będzie 
obfi tował w ważne i historyczne wydarzenia, których nie można 
przegapić i na które chcemy się przygotować. Proszę o modlitwę 
parafi an, naszych chorych, byśmy godnie i uroczyście przeżyli 
ten czas łaski. 

Niedziela 4 września 2016 r. 
Gościmy dziś w parafi i ks. dr Krzysztofa Frąszczaka, ceremoniarza 

arcybiskupiego, który przybliża nam wagę i znaczenie uroczystości 
poświęcenia kościoła – do której się przygotowujemy, a która 
będzie miała miejsce; 25.09. br. godz. 12.15. 

Otwiera też po wakacjach swoje podwoje nasza parafi alna 
kawiarenka; „Caff e Pio” po Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.15. 

Już jutro w poniedzialek 5.09., po wieczornej Mszy św. odbędzie 
się spotkanie komitetu organizacyjnego przygotowującego 
poświęcenie kościoła. Zapraszamy też wszystkich, którzy chcą 
nam pomóc!

Przed kościołem można obejrzeć niezwykle ciekawą wystawę 
sprzed 50 lat, a więc Uroczystości Jubileuszowe 1000-lecia 
chrześcijaństwa w naszym mieście, Archidiecezji i w Polsce. Ta 
wystawa będzie u nas przez dwie niedziele: 4 i 11 września.

Dzisiejsza niedziela jest gospodarczą, na której tradycyjnie 
składam parafi anom małe sprawozdanie z tego co udało się nam 
z Bożą i ludzką pomocą w ostatnich tygodniach zrealizować. 
Mimo trwających wakacji, był to pracowity czas. Najpierw rzucają 
się w oczy witraże! Wszystkie 8 okien w głównej nawie kościoła 
jest nimi ozdobionych. Autor projektów i wykonawca; pan Marek 
Jakuszewski nasz parafi anin, przedstawił na nich według naszego 
zamysłu – św. Ojca Pio i jego życie oraz dzieła. Umiłowanie 
Eucharystii, modlitwę, posługę w konfesjonale, kierownictwo 
duchowe, Dom Ulgi w cierpieniu, Grupy Modlitwy – które 
założył, oraz Anioła stróża, którym tak często się „posługiwał”. Na 

kilka z nich znaleźli się ofi arodawcy, którym jesteśmy wdzięczni; 
pozostałe jeszcze czekają na fundatorów. Witraże poświęcimy już 
dziś w niedzielę 4 września; na Mszy św. o godz.11.00.

Rozpoczęliśmy już na dobre prace nad ścianą ołtarzową. 
Wymagały wielu przygotowań i konsultacji, ale dzięki jednej z 
rodzin naszej parafi i, która chce to dzieło ufundować; będziemy 
mam nadzieję już niedługo cieszyć się z jej piękna. Głównym 
elementem będzie tabernakulum, symbolizujące słońce – czyli 
Chrystusa, który jest „Wschodzącym Słońcem Sprawiedliwości”. 
Dzięki ukierunkowaniu naszego kościoła na wschód, ten obraz 
będzie bardzo sugestywny. Nad nim będzie płaskorzeźba św. 
Ojca Pio sprawującego Eucharystię. A po bokach słupy obłożone 
podświetlanym kamieniem; (onyksem), symbolizujące nasze 
modlitwy wznoszące się do Boga. Nasze obecne tabernakulum 
z wyposażeniem (puszki i pateny), obiecałem przekazać Ojcu 
Piotrowi Kurkiewiczowi, który potrzebuje ich na Ukrainie. Nasze 
nowe tabernakulum będzie nieco większe i chciałbym zamówić 
4 nowe puszki oraz kielich wykonane w jednym stylu. Jeśli ktoś 
chciałby przyczynić się do ich zakupu, będę wdzięczny. Jest 
kilka jeszcze takich rzeczy, które chciałbym zakupić, zamówić na 
uroczystość poświecenia kościoła. I nie są to jakieś niebotyczne 
kwoty! Gdyby ktoś, jakaś rodzina zechciała coś dla kościoła 
ufundować – proszę o kontakt!

Kolejny etap prac i przywiezione piszczałki, złożone na chórze; 
świadczą że prace nad organami także się posuwają. Spłaciliśmy 
kolejną ratę za płyty i położoną posadzkę. Prace ogrodnicze 
wokół kościoła na tym etapie niemal się zakończyły. Przy 
obrazach Miłosierdzia Bożego i MB Nieustającej Pomocy jako 
uzupełnienie naszej kompozycji; zawiśnie 6 obrazów – świętych: 
Jana Pawła II, Siostry Fautyny, Matki Teresy z Kalkuty, oraz bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, św. Urszuli Ledóchowskiej i bł. Edmunda 
Bojanowskiego. „Każdy czas ma swoich świętych” Ten wybór 
wydaje się słuszny, choć zapewne każdy z nas miałby jeszcze 
swoje inne sugestie! To jest także okazja by być współfundatorem, 
czy fundatorem któregoś z nich. 

To wszystko pokazuje, że chcemy na tegoroczny odpust, 
a przede wszystkim na uroczystość poświęcenia kościoła 
uczynić to co się tylko da, dla jego piękna. Ile się uda – 
zobaczymy? Za wszelkie modlitwy i ofi ary jesteśmy wdzięczni. 
W naszych nowennach polecamy w modlitwie naszych drogich 
ofi arodawców. 

Już niedługo także; taka tablica upamiętniająca ważne 
wydarzenia, których wielu z nas było świadkami i w których 
będziemy uczestniczyć zdobić będzie nasz kościół.

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia
1050. rocznica Chrztu Polski
Światowe Dni Młodzieży 
– wizyta Ojca św. Franciszka w naszej Ojczyźnie
Poświęcenie kościoła św. Ojca Pio z Pietrelciny 
w Poznaniu – 25.09.2016 r.
Duszpasterze parafi i 
rzymskokatolickiej św. Ojca Pio 
z Pietrelciny w Poznaniu

Ufam, że po głębokim przeżyciu Misji świętych – 
pozostanie nam tydzień w którym przypada 22 dzień 
września – modlitwa za wstawiennictwem św. Rity. Tego dnia 
na wieczorną Mszę św. zaprosiłem Grupy Modlitwy św. Ojca 
Pio z naszej Archidiecezji do naszej parafi i. 

Zaś 23 września – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, 
a więc nasze święto, nasz odpust parafi alny. Będziemy się 
modlić na Mszch św. o godz. 8.00 i Sumie o godz. 18.30. Już 
od godz. 18.00 będziemy przedstawiać za wstawiennictwem 
naszego patrona prośby i podziękowania. W tym roku sumę 
odpustową poprowadzą nasi wikariusze; Ks. Paweł Frolich 
i Ks. Mikołaj Konarski. Których mam nadzieję z wielką 
radością zobaczymy! 

I nadejdzie wreszcie ten dzień, dzień który w marzeniach, 
oczekiwaniach przewijał się chyba od początku naszej 
budowy, a więc od 2004 r. To jedyna w dziejach każdego 
kościoła data, którą wspomina się szczególnie! W niedzielę 
25 września 2016 r., na Mszy św. o godz. 12.15 Ks. Arcybiskup 
Metropolita Poznański dokona poświęcenia naszego 
parafi alnego kościoła. Namaści ołtarz ( w którym wszyscy 
parafi anie mają swój udział) oraz ściany kościoła w miejscach 
zwanych; „zacheuszkami”. Na tą uroczystość zaproszeni są 
wszyscy nasi parafi anie – jako gospodarze tej uroczystości 
i goście, szczególnie z parafi i MB Pocieszenia na Podolanach, 
gdzie wielokrotnie prosiłem o wsparcie. Wielu ludzi z wielu 
innych parafi i gdzie głosiłem rekolekcje, kazania o Ojcu Pio 
jest bezimiennych ale i oni mają w tym dziele swoją cegiełkę. 
Wspominać też będziemy tych, którzy odeszli już do Pana po 
wieczną nagrodę i tych, których losy sprawiły, że przenieśli 
się gdzie indziej. Uroczystość w kościele chcemy przeżyć, 
jako piekną i bogatą liturgię z udziałem wielu parafi an, 
służby liturgicznej, chórów i zespołów parafi alnych, naszym 
wspólnym śpiewem i modlitwą.

Następnie chcemy też podjąć gości i parafi an nie 
wyróżniając nikogo przed kościołem i w domu parafi alnym, 
w którym jeśli się uda poświęcimy też w dużej sali mozaikę 
św. Ojca Pio. Będę prosił nasze panie o wypieki, chcemy 

zaprosić na grochówkę, coś z grila, jakieś niespodzianki 
do sal parafi alnych i na teren przykościelny! Będzie stoisko 
Poczty Polskiej z wydanymi na ten dzień znaczkami, kartkami 
pocztowymi i stemplem okolicznościowym. Zaś po Koronce 
do Miłosierdzia Bożego przed kościołem wystąpi Orkiestra 
Dęta z Chludowa.

„Św. Jan Paweł „ – już od kilku tygodni wzywa nas do 
gorliwej modlitwy i przychodzenia do kościoła.

Prosimy niech Dobry Bóg pozwoli nam przeżyć te dni 
tygodnie jako umocnienie naszej wiary, pogłębienie 
wspólnoty naszej i dla dobra całego Kościoła! 

Wasz proboszcz 
ks. Andrzej Herkt 
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Ad maiorem Dei gloriam
JE Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański 

dnia 29 lutego 2004 r. 
erygował parafi ę rzymskokatolicką

pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu 
i poświęcił pierwszą kaplicę

dnia 31 maja 2005 r.
dokonał wmurowania kamieni węgielnych z:

1.  Bazyliki św. Piotra w Rzymie 
2.  Archikatedry Poznańskiej św. App. Piotra i Pawła 3. kościoła 

w San Giovanni Rotondo 
4.  fundamentów naszej pierwszej kaplicy

dnia 25 września 2016 r. 
w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia uroczyście poświęcił

kościół pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny 
1050. rocznicę Chrztu Polski 

Ad perpetuam rei memoriam

Od września wznawiają swoje spotkania i pracę formacyjną 
i duszpasterską wszystkie Grupy Duszpasterskie.

„Parafi alny Zespół Caritas”
Zespół składa serdeczne podziękowania za ofi arność 

podczas kwesty przed wakacjami – 19 czerwca zbieraliśmy 
pieniądze na zakup wyprawek dla pierwszaków. Zebraliśmy 
wówczas 1.378 złotych i 5 Euro. Kilka dni po zbiórce 
otrzymaliśmy na ten cel od naszej drogiej Parafi anki 
dodatkowo 400 złotych. Bóg zapłać!

Za zebrane pieniądze, dzięki dobrej ofercie producenta, 
zakupiliśmy 16 kompletnych wyprawek, z wyposażeniem 
bardzo wysokiej jakości.

12 wyprawek zawieźliśmy do Parafi i na Jeżycach – zostały 
przekazane dzieciom z najuboższych jeżyckich Rodzin.

4 wyprawki przekazaliśmy dla potrzebujących dzieci 
z naszej szkoły.

Dzięki Państwa ofi arności kilkanaścioro dzieci będzie 
miało radosny początek pierwszego w życiu roku szkolnego.
Wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki serdecznie 
dziękujemy, każda ofi ara jest darem serca w kończącym się 
powoli Roku Miłosierdzia.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www. 
Piocaritas. Blogspot.com, przypominamy też o naszej puszce 
wystawionej po każdej Mszy Świętej w sklepiku.

Informujemy, że w czasie wakacji ruszyła nasza własna 
strona Caritas na Facebook’u. Zainteresowanych zapraszamy 
do korzystania.

Najbliższy dyżur Caritas we wtorek, 6 września o godz. 
19.20 w Cafe Pio. Zapraszamy osoby potrzebujące oraz 
wolontariuszy chcących działać w naszym Zespole – 
szczególnie zależy nam na młodzieży z naszej Parafi i.

Schola PIOsenki, Schola Familia, 
szkolny Caritas
1.  Dziś w niedzielę 4.09., po Mszy o godz. 11.00 na chórze, 

spotkanie z dziećmi, które chcą w tym roku szkolnym 
śpiewać w scholi PIOsenki. Na spotkanie zapraszamy także 
rodziców.

2.  W sobotę o godz. 19.30, w domu parafi alnym, próba 
Scholi liturgicznej Familia. Zapraszamy także nowe osoby, 
które chciałyby włączyć się oprawę muzyczną Liturgii. 
Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny. 
W tym roku warsztaty dla naszej scholi poprowadzi 
p. Paweł Bębenek, warto więc do nas dołączyć.

3.  W szkole swoją działalność wznowi Szkolne Koło Caritas 
– warto taki rodzaj wolontariatu zaproponować swojemu 
dziecku. 

Duszpasterstwo
Młodzieży
1.  Młodzież zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa 

Młodzieży w piątki o godz. 18:30. Rozpoczynamy Mszą św. 
Czekamy na nowych chętnych. 

2.  Przypominamy, że w tym roku zmienia się forma 
przygotowań do bierzmowania. Zapisy dla wszystkich 
trzech roczników trwają do pierwszego spotkania. Link 
znaleźć można na stronie parafi i w zakładce „aktualności”. 
Spotkanie dla kandydatów i rodziców odbędzie się 
17 września br o godz. 9.00. Rozpoczynamy Mszą Świętą. 
Kandydatów prosimy by zarezerwowali sobie czas do 
południa. 

Grupa modlitewno-biblijna, która spotyka się w każdą 
środę po wieczornej Mszy św., rozpoczyna już 7 września.

Swoje spotkania wznawia Ruch Domowego Kościoła, 
czekając na nowe rodziny, które chciałyby się w nim 
formować! Przy okazji po raz kolejny chcę wyrazić moje 
marzenie by powstały w naszej parafi i sąsiedzkie kręgi 
modlitwy. To byłby piękny owoc Roku Miłosierdzia. Pragnę 
też przypomnieć, że we wrześniu mija czas na zgłoszenie 
kandydatów do posługi katechistów. Mamy ich w parafi i 
czterech, ale to ciągle za mało! Zachęcam do tego kursu; 
dla pogłębienia własnej wiary i dla pożytku parafi an i tych 
z którymi tą wiarą będą się dzielić! 

Ministranci – Także po wakacjach wracają mam nadzieje 
bez opieszałości do swoich dyżurów i zbiórek. Zbiórki 
ministrantów odbywaja się w soboty o godz. 8.45, zaś na 
kandydatów czekamy o godz. 9.20.

Nową ciekawą inicjatywą jest stworzenie zastępu Służby 
Liturgicznej Panów, którzy w przeszłości byli ministrantami, 
bądź chcieliby włączyć się w taką posługę. Pierwsze 
spotkanie organizacyjne odbedzie się we wtorek 13 września 
po Mszy św. wieczornej i nauce dla mężczyzn w ramach Misji 
Parafi alnych.

Rodzice i dzieci klas III. Rozpoczyna się piękny czas 
przygotowania do I spowiedzi i komunii św. Pierwsze 
spotkanie z dziećmi i rodzicami w kościele będzie w święto 
Narodzenia NMP – 8 września, na Mszy św. o godz.18.30. 
Później z rodzicami i dzieckiem będę chciał się spotkać 
w biurze parafi alnym w dniach 12, 13, 14, 15, 16 września od 
godz.17.00-18.00 lub w sobotę 17.09 od godz. 9.00. 

Zwykle do odpustu św. Ojca Pio, przygotowywaliśmy się 
przez rekolekcje Ale przed takimi wydarzeniami i zgodnie 
z duszpasterską troską; chcemy w tym roku przeżyć coś 
więcej! Czymś takim mają być Misje Parafi alne, na które 
serdecznie zapraszamy!

MISJE ŚWĘTE
PARAFIA ŚWIĘTEGO OJCA PIO 

Z PIETRELCINY
11-18 WRZEŚNIA 2016

Jezu ufam Tobie
Chryste łaski Twojej dary

Niech nas w Ciebie przeobrażą
Dobroć, miłość, życie z wiarą

Twojej prawdy moc okażą.

W Tobie naszych serc odnowa
W Tobie nasze pojednanie

Ty masz wieczne życia słowo
Słowo Ciałem niech się stanie.

Nie zamykajmy serc
Zbawienia nadszedł czas

Gdy Chrystus puka w drzwi
Może ostatni raz.

Zapraszamy wszystkich Parafi an

Ks. Piotr Perszewski SAC Misjonarz ludowy

NIEDZIELA 11 WRZEŚNIA 
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH
Na wszystkich Mszach św. przywitanie Misjonarza, obrzęd 
nałożenia stuły.
 8.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
 9.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.15 – Msza św. z nauką dla wszystkich
18.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży

PONIEDZIAŁEK 12 WRZEŚNIA 
WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA, 
JEDYNEGO ODKUPICIELA I ZBAWICIELA
Po Mszy wieczornej nauka stanowa dla kobiet.
 8.00 – Msza św z nauką dla dorosłych
18.30 – Msza św z nauką dla dorosłych

WTOREK 13 WRZEŚNIA 
Dzień o wodzie i chlebie
PRZEPROSZENIE WARUNKIEM PRZEBACZENIA
Podczas każdej Mszy nabożeństwo przebłagania za grzechy. 
Po Mszy wieczornej nauka stanowa dla mężczyzn.
 8.00 – Msza św z nauką dla dorosłych
18.30 – Msza św z nauką dla dorosłych

ŚRODA 14 WRZEŚNIA 
Święto Podwyższenia Krzyża św. 
KRZYŻ MOCĄ WIARY 
 8.00 – Msza św z nauką dla dorosłych
18.30 – Msza św (bez kazania), a następnie misyjna droga 
krzyżowa, poświęcenie Krzyża misyjnego z nałożeniem 
Odpustu zupełnego na godzinę śmierci.

CZWARTEK 15 WRZEŚNIA 
Wspomn. NMP BolesnejMARYJA WZOREM KOŚCIOŁA
Po Mszach św. godzinna Adoracja Pana Jezusa. Na wieczornej 
Mszy odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.
 8.00 – Msza św z nauką dla dorosłych
18.30 – Msza św z nauką dla dorosłych

PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 
EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM I SZCZYTEM KOŚCIOŁA
Po Mszy wieczornej nauka stanowa dla młodzieży.
 8.00 – Msza św z nauką dla dorosłych
18.30 – Msza św z nauką dla dorosłych

SOBOTA 17 WRZEŚNIA
RODZINA ODWZOROWANIEM ŻYCIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Na wszystkich Mszach św. odnowienie ślubów małżeńskich 
i błogosławieństwo rodzin.
 8.00 – Msza św z nauką dla dorosłych
18.30 – Msza św z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA 18 WRZEŚNIA
KAŻDY APOSTOŁEM – NASZE ŚWIADECTWO UROCZYSTE 
ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH
Po Mszach św. poświęcenie dewocjonalii, nałożenie 
Odpustu zupełnego oraz apostolskie błogosławieństwo
 8.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
 9.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.15 – Msza św. z nauką dla wszystkich
18.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży


