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Festyn Rodzinny na Junikowie

Wprowadzenie Księdza Proboszcza
Grzegorza Piotrowskiego
do parafii pw. św. Andrzeja Boboli
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Co nowego na Nowej Grunwaldzkiej…

Mimo uruchomienia północnej
tymczasowej jezdni ulicy Grunwaldzkiej
niewiele zmieniło się na Junikowie.
Naszym mieszkańcom przyjdzie jeszcze prawie rok borykać się z kłopotami wynikającymi z przebudowy.
Ma być tak: Przedstawiciele spółki Infrastruktura Euro 2012 obiecują, że 27 października pojedziemy
tramwajem do pętli na Junikowie,
najdalej w czerwcu przyszłego roku
inwestycja
zostanie
całkowicie
zakończona. Grunwaldzka będzie
ulicą o dwóch jezdniach, z których
każda będzie miała dwa pasy ruchu.
Jezdnie przedzielone będą cichym,
zielonym torowiskiem tramwajowym.
Z Grunwaldzką będą skomunikowane
wszystkie lokalne ulice poprzeczne (za
wyjątkiem Małoszyńskiej) na zasadzie
prawoskrętów – co oznacza, że będzie
można w daną ulicę zjechać skręcając
wyłącznie w prawo i wyjechać z niej
skręcając także tylko w prawo. Innymi
słowy we wszystkie ulice po północne stronie Junikowa wjechać będzie
można jadąc od strony centrum, ale
wyjechać trzeba będzie w kierunku
Plewisk. Odwrotnie będzie po połu-

dniowej stronie - tam wjazd od strony
Plewisk, wyjazd w kierunku miasta.
Wyjątkiem będą ulice Jeleniogórska
oraz Cmentarna i Wieruszowska,
w których to punktach będzie można
przecinać Grunwaldzką i zawracać na
przeciwległą jezdnie. I znów innymi
słowy, kto będzie chciał jechać na
Plewiska wyjeżdżając na Grunwaldzką
np. z Ziębickiej będzie musiał jechać
w stronę centrum aż do Jeleniogórskie,j
by tam zawrócić na przeciwległą jezdnię (chyba, że uliczkami osiedla przedostanie się do Wieruszowskiej); kto
zaś z Dziewińskiej pojedzie do miasta
będzie musiał jechać do Cmentarnej
i tam zawrócić, by kontynuować jazdę
w stronę centrum (chyba, że osiedlem przejedzie do Jeleniogórskiej, lub
Smoluchowskiego.) W odniesieniu do
komunikacji miejskiej na jej trasie znajdzie się dodatkowy przystanek tramwajowo-autobusowy Jeleniogórska/
Sieradzka. Nocne autobusy na terenie
Junikowa mają korzystać z przystanków tramwajowych wjeżdżając na nie
przez utworzone w tym celu śluzy.
W kierunku centrum obok chodnika
po północnej stronie ulicy pobiegnie

asfaltowa droga rowerowa (tylko miedzy Ścinawską a Dziewińską będzie to
chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego) zaś po południowej stronie na
całej długości będzie można poruszać
się rowerem po chodniku.
Ale jak na razie … to mieszkańcy
dość sceptycznie podchodzą do informacji o terminach i innych sprawach
związanych z przebudową. Doskonale
pamiętamy, że już na początku maja
tego roku mieliśmy jechać tramwajem
do Junikowa, nitka północna jezdni
miała być gotowa do Euro a do końca
roku miał być koniec całej inwestycji.. Zresztą wiele innych informacji
okazało się tym, co młodzież nazywa „totalną ściemą”. Przykładem jest
twierdzenie, że mieszkańcom już się
poprawiło bo mają możliwość korzystania z tramwaju, który jeździ do pętli
na Budziszyńskiej. Zasugerowano tym
samym, że kto mieszka na wschodzie
Junikowa, Osiedlu Sienkiewiczowskim
czy w blokach w rejonie ulic
Jeleniogórskiej i Sieradzkiej, czy na tak
zwanym Koperniku IV może w pełni
korzystać z wygodnego dojazdu. A to
śmieszne, bo de facto tramwajem
można dojechać do Węgorka i tam
trzeba przesiadać się na autobus T-2
(a od skasowania biletu czas leci…)
albo pieszo maszerować dalej. Można
by wprowadzić trochę udogodnień dla
mieszkańców ale…

Im się nie chce chcieć…
Mowa tu o decydentach, którzy mimo deklaracji, nie przychylają się do postulatów mieszkańców
Junikowa. Klasyczny przykład to sprawa tramwaju. Pasażerowie mogliby
swobodnie wysiadać na końcowym
przystanku, nie przy Węgorka, lecz
przy Jeleniogórskiej (tuż przed wjazdem na pętlę), gdzie jest od dawna
gotowy peron i oznakowane przejście
dla pieszych. Na nasze interwencje
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Infrastruktura odpowiada, że tak jednak nie można, bo jest to teren
budowy i nie daj Boże komuś coś się
stanie… Śmieszne to tłumaczenie, bo
z tegoż samego przystanku korzystają
pasażerowie autobusu T-2. Podobnie
przystanek na pętli Budziszyńska,
który został rozjechany przez budowlańców – chyba nie tak trudno położyć parę płyt tworzących tymczasowy
peron, zwłaszcza gdy weźmie się pod
uwagę w jakich warunkach korzystać
wypada z tymczasowych przystanków
autobusu T-2. Argumenty o bezpieczeństwie są tu absolutnie nietrafione, bo przystanek <Węgorka> jest
miejscem bardziej niebezpiecznym.
Większość osób tam się przesiadających nie korzysta z przejścia dla
pieszych, ponieważ przystanek autobusu T-2 jest zlokalizowany w sposób
zachęcający (zwłaszcza wobec możliwości spóźnienia się do szkoły czy
pracy) do „dzikiego” przechodzenia
przez jezdnię ze wschodniego krańca
przystanku tramwaju. Zdaje się, że
wypadek w tym miejscu jest jedynie
kwestią czasu. Jak to wszystko ma
się do lansowanej w mediach” „bezpiecznej drogi do szkoły”? Poważne
niebezpieczeństwo grozi też idącym
odcinkiem Grunwaldzkiej między
Ścinawską a Dziewińską. Ponieważ
wylot tej ostatniej jest rozkopany od
pół roku, trzeba po zejściu ze skarpy
(dla osób z wózkami i osób starszych
– niemal niewykonalne) i kilkadziesiąt
metrów maszerować jezdnią pełna
pędzących pojazdów. Od dawna nie
prowadzone są tam żadne prace, więc
co szkodziłoby postawić tam mostek
albo usypać ścieżkę dla pieszych –
przechodzą tędy przecież nie tylko
mieszkańcy Dziewińskiej, dla których
to jedyna droga do sklepów i miejskiej
komunikacji, ale też i część młodzieży
z junikowskich szkół. Co będzie więc,

Z ostatniej chwili
Rada Osiedla Informuje
Dzięki staraniom Rady Osiedla
Junikowo wspartej działaniami radnego
miejskiego p. Wojciecha Kręglewskiego
przyspieszeniu ulegną prace przy
zakończeniu budowy skrzyżowania ulicy
Wieruszowskiej i Grunwaldzkiej. To
dobra wiadomość, że od 15 września
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jeśli nie daj Boże, właśnie tam się coś
komuś przytrafi? Może dopiero wtedy
ktoś będzie chciał chcieć….

Niemiłe niespodzianki
Często dochodzi też do niemiłych niespodzianek. Prócz drobnych,
w rodzaju przestawianych słupów
trakcyjnych czy różnic między planami a stanem faktycznym, mieszkańców dotykają poważniejsze problemy
czego dowodem jest zamknięcie ulicy
Ząbkowickiej. Przedstawiciele inwestora na pytania o planowane zamknięcie
ulic poprzecznych odpowiadali niezmiennie, że jedyną ulicą nie włączoną bezpośrednio do Grunwaldzkiej
będzie ulica Małoszyńska (ze względu
na znaczące różnice wysokości na tym
odcinku) Tymczasem niespodziewanie
okazało się, że zamknięta została również ul Ząbkowicka. To bardzo dziwne
posunięcie – zamknąć szeroka ulicę,
by cały ruch skierować poprzez wąskie
uliczki znajdującego się tam osiedla.
Przecież Ząbkowicka w połączeniu
z południową jezdnią ul Grunwaldzkiej
stanowi istotne odciążenie dla układu komunikacyjnego: Grunwaldzka –
Wieruszowska – Namysłowska obsługującego znajdujące się tam zakłady
oraz osiedle mieszkaniowe. Zamknięcie
ul Ząbkowickiej oznacz konieczność
korzystania przez wszystkie pojazdy
z odcinka ul. Namysłowskiej - wąskiego i pozbawionego pobocza dla pieszych, ponadto mającego charakter
jezdni tymczasowej z rozjechanej już
mocno kostki betonowej. Nawet laik
dostrzega, że umożliwienie zjazdu
z Grunwaldzkiej w ul. Ząbkowicką od
strony Plewisk oraz wyjazdu nią na
Grunwaldzką w stronę centrum oznacza ułatwienie dla okolicznych instytucji i mieszkańców, a tym samym
zmniejszenie ruchu wewnątrz osiedla.
Przedstawiciele Infrastruktury zasłaniabędzie można pokonywać to skrzyżowanie bez przeszkód.
W dobrym kierunku zmierza również sprawa otwarcia dla ruchu lokalnego przejazdu pod torami na ul.
Miśnieńskiej. W najbliższym czasie projekt zostanie poddany pod konsultacje
społeczne. Bieżące informacje na ten
temat znajdą się na stronie internetowej RO – Junikowo.
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ją się projektem i rzekomymi konsultacjami społecznymi. Prawda jest zaś
taka, że nie było żadnych konsultacji
społecznych – kontakty z inwestorem podejmowane były wyłącznie
z inicjatywy zainteresowanych mieszkańców, do projektów wprowadzano
różne zmiany podkreślając, że dotyczą one wyłącznie północnej strony Junikowa. Nic więc dziwnego,
że w okolicach Ząbkowickiej panowała cisza. Projektanci zaś działali
w oparciu o plany i mapy - znów nie
chciało się nikomu chcieć przeprowadzić wizji w terenie, z której jasno
wynikałoby jak ważne jest połączenia
Zabkowickiej z Grunwaldzką. Miejmy
nadzieje, że sprawę uda się jeszcze
poprowadzić po myśli mieszkańców,
tym bardziej, że od strony technicznej
to żaden problem. Tylko czy komuś
odpowiedzialnemu będzie się chciało
– jak to się modnie powiada w sferach
władzy – pochylić nad tą sprawą?
I czy z tego pochylania wyniknie coś
konkretnego?

Tramwajem do Junikowa
nie pocieszymy się zbyt długo
Cóż z tego, że 27 października
tramwaje pojadą do cmentarza na
Junikowie, skoro już 5 listopada zostanie w ogóle wstrzymany ruch tramwajowy na Grunwaldzkiej. Powodem
– konieczność przeprowadzenia
nowego torowiska nad wiaduktami
III ramy przy ulicy Smoluchowskiego.
Junikowo będzie bez tramwaju 2-3
miesięcy w zależności od kaprysów
pogody, która może znacząco wpłynąć na przebieg prac budowlanych.
Całość dałoby się zamknąć stwierdzeniem – nic nowego na Nowej
Grunwaldzkiej – no może tyle, że
mieszkańcom do starych kłopotów
wciąż dochodzą nowe…
Wojciech Rodziejczak

Pomyślnego
biegu
nabiera także kwestia budowy wiaduktu
w Plewiskach. Po długich staraniach
znalazły się w kasie miejskiej pieniądze współfinansowanie projektu
tej inwestycji. Ta informacje otrzymaliśmy od radnego Wojciecha
Kręglewskiego, który reprezentował interesy mieszkańców Junikowa
i Osiedla Kwiatowego.
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I Festyn Rodzinny
Osiedla Junikowo
W dniach 30.06-01.07 w Parku
Podworskim przy ul.Grunwaldziej
odbył się I Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Osiedla
Junikowo. Atrakcji było co niemiara!
Przygotowania rozpoczęły się na kilka
dni przed imprezą a z parku dochodziły odgłosy pracowników budujących scenę, rozstawiających stoły,
ławki i namioty do biesiadowania.
W sobotę od wczesnych godzin rannych powstawało miasteczko festynowe z atrakcjami w postaci bungee,
dmuchanych zjeżdżalni, kul wodnych, ściany wspinaczkowej, suchego basenu a także byków rodeo.
W alejkach parkowych pojawiła się
bryczka z kucykami oferująca miłe
przejażdżki. Dla głodnych i spragnionych powstał bar serwujący potrawy
z grilla, świetnie schłodzone piwo
oraz napoje bezalkoholowe. Podwoje
otwarł też barek z lodami i goframi
dla łasuchów.
Uczniowie i profesorowie Liceum
Plastycznego rozstawili w parkowych
zaułkach sztalugi, rozłożyli pędzle
i farby i każdy, kto tylko poczuł
natchnienie, mógł wziąć pod fachowym okiem udział w Junikowskim
Plenerze Plastycznym. Wernisaż
odbył się po południu a oglądający
podziwiać mogli dzieła rozwieszone
pomiędzy drzewami. Było malowniczo i kolorowo.
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Członkowie
Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży z Parafii pw
św. Andrzeja Boboli wraz z nauczycielami Gimnazjum Nr 58 od rana do
godzin popołudniowych prowadzili
konkursy, pokazy, turnieje, gry oraz
zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych suto nagradzane ufundowanymi
przez Radę Osiedla upominkami.
Clou sobotniego programu okazał się koncert zespołu ŻUKI, który
dla tłumów zgromadzonych w parku
zagrał przeboje The Beatles, Rolling
Stones i Czerwonych Gitar. Cóż
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to było za szaleństwo! Już przy
dźwiękach pierwszego utworu kilka
osób wyrwało się do tańca, a potem
tańczyli i juniorzy i seniorzy. Każdy
podśpiewywał znane i lubiane piosenki.
Drugą gwiazdą dnia był Zespół
Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, którego kierownikiem artystycznym jest
nasz radny pan Zenon Musiał. Feeria
kolorowych strojów z różnych regionów Polski, piękne tańce i śpiew nie
pozostawiły nikogo obojętnym.
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W sobotę nie zabrakło też atrakcji sportowych. Ministranci „od
Boboli” i „z La Salette” rozegrali
mecz siatkówki, uczniowie z junikowskiego Gimnazjum 58 grali mecz
z Gimnazjum 54, odbyły się niezwykle widowiskowe pokazy brazylijskiej
sztuki walki CAPUEIRA.
O godzinie 19.00 rozpoczęła się
zabawa taneczna dla WSZYSTKICH.
Muzyka grana na żywo podrywała do
tańca wszystkie licznie zgromadzone
na festynie roczniki. Krąg specjalnie
przygotowany do tańczenia szybko
zapełnił się tancerzami, tak więc tańczono pomiędzy ławkami dla biesiadników i w parkowych alejkach. Do
północy!
W niedzielę w porze obiadowej
na scenie wystąpił polonijny zespół
ludowy EJSZCZYCZANIE z Litwy,
który zachwycił wszystkich rzewnymi pieśniami i żwawym tańcem.
Przed oczami wszystkich stanęły
Kresy, w niejednym oku zakręciła
się łza. Oprócz tego grał zespół bluesowy BLUESTONOSZ oraz duet
folkowo-rockowy SAUER ADLER.
Na scenie zaprezentowała się osiedlowa drużyna piłkarska SZTURM
JUNIKOWO, której gratulowano
awansu do A klasy Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej.
Wieczorem wszyscy zasiedli przed
ogromnym telebimem do wspólnego oglądania telewizyjnej transmisji
z finałowego spotkania piłkarskiego EURO 2012. Kibice wprawdzie
podzielili się wprawdzie na dwa obozy
– hiszpański i włoski, ale linia podziału była tylko umowna.
Ależ to była zabawa. Starsi zachwyceni byli, że po latach Park Podworski
wraca do swojej starej tradycji, kiedy
to jeszcze w latach 50-tych ubiegłego
wieku odbywały się tutaj tak zwane
Junikowskie Wenty. Wielu wspominało, że na tychże „wentach” poznało swojego późniejszego małżonka.
A młodzi zachwyceni byli pomysłem
integracji mieszkańców w taki rozrywkowy sposób.
Na festynie nie zabrakło specjalnie zaproszonych gości, a byli
nimi Ksiądz Kanonik Włodzimierz
Koperski, Ksiądz Proboszcz Grzegorz
Piotrowski, Dyrektor Gimnazjum 58
Elżbieta Marciniak, Radni Miasta
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Poznania Wojciech Wośkowiak oraz
Bartosz Zawieja.
Głównym organizatorem festynu
z ramienia Rady Osiedla Junikowo
był pan Zenon Musiał. Pan Zenon
– człowiek o niespożytej energii, niezwykle kreatywny i świetny organizator zasłużył sobie na wielkie i serdeczne podziękowanie.
NR 3 (31)

• wrzesień 2012

Dziękujemy również Dyrekcji oraz
Nauczycielom Gimnazjum Nr 58 współorganizatorowi festynu.
Rada Osiedla Junikowo postara
się w przyszłym roku oraz w latach
następnych kontynuować organizowanie tej imprezy, gdyż powrót do dawnej
tradycji Junikowskich Went okazał się
prawdziwym Strzałem w Dziesiątkę!
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Z życia Parafii pw św Andrzeja Boboli
Wprowadzenie Księdza
Proboszcza Grzegorza
Piotrowskiego
W niedzielę 8 lipca odbyło się wprowadzenie nowego proboszcza parafii
pw. Św. Andrzeja Boboli w Poznaniu
– ks. Grzegorza Piotrowskiego.
Podczas mszy św. o godz. 10.30
Dziekan dekanatu Poznań Łazarz
– ks. Prałat Eugeniusz Antkowiak
odczytał dekret Ks. Abp Stanisława
Gądeckiego ustanawiający proboszcza. Przedstawił nowego duszpasterza
i odebrał wyznanie wiary. Następnie
przedstawiciele parafii przywitali
swojego nowego proboszcza. Mszę
św. koncelebrował również dotychczasowy duszpasterz Ksiądz Kanonik
Włodzimierz Koperski.
Nowy proboszcz junikowski urodził się w Śremie w roku 1965.
Dzieciństwo spędził w miejscowości
Mchy, gdzie też uczęszczał do Szkoły
Podstawowej. Następnie ukończył
Liceum w Śremie. W latach 1984
-1990 odbył studia filozoficzno- teologiczne i formację seminaryjną.
Święcenia kapłańskie przyjął 24
maja 1990 r. z rąk Ks. arcybiskupa
Jerzego Stroby. Jako wikariusz pracował w parafiach: w Ostrorogu/19901993/, Lesznie /św. Kazimierza 19931995/ i Poznaniu / św. Wojciecha
1995-2000 i św. Jerzego 20002005/. Od roku 2005 jest proboszczem – w Zakrzewie /2005-2007/
i w Objezierzu /2007-2012/.

Misjonarz z Wybrzeża
Kości Słoniowej
W niedzielę 12 sierpnia gościliśmy w naszej parafii Ojca Wojciecha
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Kobylińskiego – klaretyna – misjonarza pracujacego na Wybrzeżu Kości
Słoniowej, który wygłosił słowo Boże,
ukazując realia Kościoła w tym kraju.
Po mszach św. wspieraliśmy ofiarami
dzieła misyjne.

Zmarł Ksiądz Wikariusz
Jarosław Grelka
We wtorek wieczorem 3 lipca 2012r.
zmarł ks. Jarosław Grelka. Od lutego
2011 r. był wikariuszem w na¬szej
parafii. Ujmował swoją ra¬dością
i zapałem do pracy. Po¬kochaliśmy Go
całym sercem. Boleśnie przeżywaliśmy
Jego chorobę. Modliliśmy się o cud
uzdrowienia. Ze smutkiem przy¬jęliśmy wiadomość o Jego śmierci, ale
ufamy, że Pan Bóg w swojej dobroci
przygoto¬wał dla Niego wieczną służbę
w Swojej chwale.

Od stycznia zaczął odczuwać dolegliwości. W kwietniu rozpoczął lecze¬nie
w szpitalu. Diagnoza była niepomyślna: choroba nowotworowa. Przez dwa
miesiące trwała walka o Jego zdrowie.
Otoczony serdeczną opieką najbliższych
i lekarzy przeżywał swoją chorobę pogodzony z wolą Bożą. Przyjmował sakramenty święte. W modlitwie towarzyszyli mu nieustannie bracia ze wspólnoty
Drogi Neokatechumenalnej. Do końca
zachował po¬godę ducha i pokładał
ufność w Miłosierdziu Bożym.
Msza św. i pożegnanie w naszym
kościele odbyło się w piątek 6 VII
o godz. 20:00. przy udziale Ks. Biskupa
Grzegorza Balcerka, licznie zebranych
kapłanów i Parafian.
NR 3 (31)

• wrzesień 2012

Pogrzeb odbył się w sobotę 7
lipca w Sierakowie o godz. 11:00.
Liturgii przewodniczył Ks. Arcybiskup
Metropolita Stanisław Gądecki
Łączymy się w żałobie z najbliższą
rodziną i trwamy na modlitwie.

Półkolonie dla dzieci
W dniach 20.08-24.08.2012 roku
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

z naszej parafii zorganizowało półkolonie dla dzieci w wieku 6-13 lat. Przez
pięć dni młodzież opiekowała się dziećmi, każdego dnia rozpoczynając i kończąc modlitwą w kaplicy. Nie zabrakło
zabaw, tańców i śpiewu, przybyło
około 30 dzieci. Zorganizowaliśmy
dla nich podchody oraz wycieczkę
do Poznańskiej Katedry i Seminarium
Duchownego. Tematem półkolonii
w tym roku były bajki, nie zabrakło
Króla Lwa, Pocahontas czy tarzana
ale i ilustrowanych opowieści biblijnych dla najmłodszych. Serdecznie
chcielibyśmy podziękować przybyłym
dzieciom oraz ich rodzicom za wspomożenie naszej corocznej akcji.

Powitanie Księdza
Wikariusza
W sobotę 25 sierpnia 2012r rozpoczął pracę w naszej parafii Ksiądz
Wikariusz Dawid Stelmach.
Na
kapłańskie posługiwanie życzymy
Księdzu obfitości darów Bożych, by
sam mógł wzrastać w łasce i nas
prowadzić drogą zbawienia. Szczęść
Boże.
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Pięćdziesięcioletni jedenastolatek.
23 sierpnia swoje 50 urodziny
obchodził ksiądz doktor Bogusław
Kudla – proboszcz junikowskiej parafii
p. w. NMP> z La Salettte. Podczas
mszy w kościele parafialnym Jubilatowi
składali życzenia przedstawiciele rady
parafialnej i ekonomicznej, służby
liturgicznej i poszczególni parafianie.
Szczególnie sympatyczne życzenia
złożyli ministranci, którzy odwołując
się do świętego Pawła i jego słów
„w dobrych zawodach wystąpiłem”
wręczyli Jubilatowi wielki sportowy
puchar z napisem Najlepszy Proboszcz.
Wyrazili zarazem głębokie przekonanie,
że to zaledwie półmetek tych życiowych
zawodów - czyli innymi słowy – sto lat
życia Księże Proboszczu.
Dla większości mieszkańców
Junikowa Ks. Bogusław Kudla to
jednak jedenastolatek. Jedenaście lat
temu został bowiem mianowany proboszczem nowej parafii p.w. NMP
z La Salettte. Dokonał ogromnej pracy
zarówno w sferze duszpasterskiej

jak i ekonomiczno-administracyjnej.
Wybudował od podstaw świątynię, plebanię i słyną szopę – miejsce spotkań
lokalnej społeczności. Społeczność tą
potrafił pięknie zintegrować poprzez
festyny, majówki, czerwcówki i wiele
imprez o charakterze turystyczno
– rekreacyjnym. Swoim działaniem
pokazał jak bardzo ważny jest – prócz
czysto duchowego i religijnego wymiaru - społeczny aspekt funkcjonowania
wspólnoty parafialnej.
Trzeba jednak przypomnieć, że Ks.
Bogusław z Junikowem związany był
znacznie wcześniej. Przybył tu w roku
1996 zostając domownikiem domu
Misjonarzy Świętej Rodziny przy ulicy
Małoszyńskiej. Wtedy jednak poświęcał się pracy pedagogicznej i naukowej jako wykładowca w Wyższego
Seminarium Duchownego MSF
w Kazimierzu Biskupim i adiunkt
Wydziału
Teologicznego
UAM
Piastował także ważne funkcje we władzach zgromadzenia – Wiceprowincjała

Patrząc na dokonania Jubilata – puchar jak
najbardziej zasłużony….

i Ekonoma Prowincjalnego Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny
Ks. Bogusław Kudla urodził się
na Śląsku – stąd powiadają o nim
„Farorz”

W OCZEKIWANIU NA WIELKIE WYDARZENIE…
Dnia 16 września br. podczas
Mszy św. o godz. 10:30, Metropolita
Poznański J.E. Ks. Bp dr Stanisław
Gądecki dokona uroczystego poświęcenia (konsekracji) kościoła parafialnego NMP z La Salette.
Konsekracja świątyni to kluczowy
moment w życiu każdej parafialnej
wspólnoty – jest to akt liturgiczny o bardzo podniosłym znaczeniu
W liturgii tej uroczystości występuje wiele gestów i symboli o głębokim znaczeniu. Na początku Biskup
święci wodę, ściany kościoła, ołtarz
oraz wiernych. W tym akcie nawiązuje do sakramentu chrztu czyniącego z wiernych świątynię Ducha
Świętego. Po Liturgii Słowa następuje modlitwa poświęcenia i namaszczenia olejem ołtarza i ścian kościoła.
Namaszczenie nawiązuje do tradycji
Starego Testamentu, gdy w taki sposób naznaczano ludzi na proroków
i królów, sygnalizując tym samym
godnością osoby namaszczonej
i określając jej powołanie oraz zada-
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nie do zrealizowania. Gest namaszczenia ołtarza przeznacza go do
służby w sprawowaniu Najświętszej
Ofiary a ścian nawiązuje do wyłączności kościoła względem Boga, któremu ma być oddany i Jemu tylko
służyć jako dom. Po namaszczeniu
ołtarza i ścian kościoła następuje
ich okadzenie . Okadzeni zostają
także wierni – co symbolizuje, że
odtąd ich modły - tak jak woń kadzidła - będą wznosić się do Stwórcy.
Przypomina to również, że świątynia
winna stanowić nic innego jak dom
Boży i bramę niebios wypełnione
modlitwą ludzi, którzy będą do niej
przybywać. Na zakończenie obrzędu następuje uroczyste oświetlenie
ołtarza i kościoła (w szczególności
miejsca namaszczenia ścian - tak
zwanych Zacheuszków) oraz zapalenie wszystkich innych świec, przypominając obecność Jezusa Chrystusa
– Światłości Świata. Dodatkowo
każdy kościół z momentem poświęcenia otrzymuje swój stały tytuł
NR 3 (31)

• wrzesień 2012

(dedykacje), czyli to co na co dzień
określamy „pod wezwaniem” a który
nie może być odtąd zmieniony.
Zapraszając mieszkańców Junikowa
na tą uroczystość zachęcamy zarazem do refleksji nad duchowym jej
znaczeniem.
Uroczyste poświęcenie kościoła będzie związane z uroczystościami odpustowymi. Te zaś połączone
z tradycyjnym festynem parafialnym.
Rozpocznie się on w sobotę, 15
września. Od 17.oo do 19.oo przewidziane są gry, zabawy i konkursy
dla dzieci, od 18.30 rozpocznie się
piknik parafialny ze wszystkim co na
pikniku być powinno – a więc bufetem, muzyką, konkursami… Zabawa
potrwa do północy. W niedzielę 16
września po mszy konsekracyjnej
a więc ok. godziny 12.oo przed
kościołem koncert orkiestry kolejowej. Na to wszystko zaprasza nie
tylko parafian - gospodarz - ksiądz
proboszcz Bogusław Kudla.
Ks. dk. Łukasz Rodziejczak MSF

7

Migawki z Junikowa
Pielgrzymka do Rokitna, Paradyża i Świebodzina

W poniedziałek 13 sierpnia wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka.
Pierwszym etapem było sanktuarium
Matki Bożej Cierpliwie Słuchajacej
w Rokitnie. Rozpoczęliśmy od zwiedzania muzeum, następnie udaliśmy
się do bazyliki i zapoznaliśmy się
z historią tego miejsca i cudownego obrazu. Potem uczestniczyliśmy
we mszy św. a na zakończenie po
krótkim odpoczynku odprawili-

śmy Drogę Krzyżową i nawiedziliśmy piękny park. Następnym etapem naszego pielgrzymowania był
Paradyż, miejscowość z pięknym
pocysterskim kościołem i zespołem
klasztornym. Obecnie mieści się tam
Seminarium Duchowne, jeden z kleryków oprowadził nas po historycznych miejscach i ukazał wiele ciekawych zabytków. Na zakończenie
w kościele odmówiliśmy Koronkę

do Miłosierdzia Bożego. Ostatnim
etapem naszego wyjazdu był
Świebodzin, najpierw nawiedziliśmy
sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
gdzie modliliśmy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Stamtąd udaliśmy się przed figurę
Chrystusa Króla. Pielgrzymi wrócili
zadowoleni, dzień był wypełniony
naszą modlitwą i zwiedzeniem ciekawych i historycznych miejsc.

Niezwykły Jubileusz 100 lat!

Biegiem po lasku

W niedzielę 19 sierpnia podczas mszy św. o godz. 10.30 modliliśmy się
w niezwykłej intencji. Było to dziękczynienie za 100 lat życia naszej Parafianki
p. Teresy Bakoś, która uczestniczyła ze swoimi bliskimi we mszy św. Życzymy,
by Bóg dalej dostojnej jubilatce błogosławił. WIELU LAT!

W sobotnie przedpołudnie grup
zapaleńców zorganizowała bieg na
dystansie 5 km. W biegu uczestniczył
p.Tomek mieszkaniec naszego osiedla

