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Ofiarowanie Pańskie 

Dobiega końca okres Bożego Narodzenia. Był 
to czas, w którym przeżywaliśmy Tajemnicę 
Przyjścia Chrystusa na świat, Jego Objawienie 
i Chrzest w Jordanie, aż do Ofiarowania 
Pańskiego, który zamyka ten okres. Wszystkie te 
radosne wydarzenia wyrażaliśmy - między innymi 
- poprzez śpiewanie kolęd. W naszej polskiej, 
pięknej tradycji śpiewanie kolęd niejako przedłuża 
okres Bożego Narodzenia aż do Ofiarowania 
Pańskiego. 

Objawienie Pańskie - Epifania - jest 
ukazaniem Jezusa, jako Syna Bożego i Zbawiciela 
świata. Mędrcy ze Wschodu, którzy oddają hołd 
Jezusowi reprezentują wyznawców religii 
pogańskich, przyjmują oni Dobrą Nowinę i pokłon 
oddają Synowi Bożemu i Zbawicielowi. Dla 
wszystkich wierzących Bóg otwiera drogę 
zbawienia - taki jest Plan Boży. Magowie pokonali 
wiele trudów i niebezpieczeństw, aby odnaleźć 
Odkupiciela - człowiek szuka Boga. 

Chrzest Pański: Jezus - chociaż nie posiadał 
żadnej zmazy, zechciał poddać się obrzędowi 
oczyszczenia, tak samo, jak poddał się innym nie 
obowiązującym Go przepisom prawa. Chrzest 
Jezusa jest zapoczątkowaniem Jego misji 
Zbawczej, przychodzi On wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe, a Bóg Ojciec kieruje swoje słowa – 
niejako przedstawia Jezusa obecnym przy Jego 
chrzcie: ,,Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie„ /Mt 3.17/. Jezus wobec całego 
ludu zostaje ogłoszony Synem Bożym.  

Ofiarowanie Pańskie - kończy się śpiewanie 
kolęd, przedłużony w naszej polskiej tradycji do 
2 lutego. Prawo Mojżeszowe mówi, że każdy 
pierworodny syn należy do Boga. Rodzice Jezusa 
przynoszą Go do świątyni, aby przedstawić Go  

Panu i dokonać symbolicznego wykupienia 
składając ofiarę (parę synogarlic). Co dzieje się 
w sercu starca Symeona, który długo oczekiwał na 
przyjście Zbawiciela, bowiem Bóg oznajmił mu, że 
nie umrze, aż zobaczy własnymi oczyma ,,Światło 
na oświecenie pogan”.  Piękna jest pieśń 
Symeona, który biorąc Jezusa w objęcia wyrzekł: 
,,Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze 
w pokoju, według słowa Twego. Bo moje oczy 
ujrzały Twoje Zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 

Zwracając się do Maryi rzekł : ,,a Twoją duszę 
miecz przeszyje, aby wyszły na jaw zamysły serc 
wielu„ /Łk 2. 22 – 40/. 

Jezus zostaje uznany za tak bardzo 
oczekiwanego Mesjasza – ,,Światło narodów 
i chwałę Izraela,” a także za ,,znak, któremu 
sprzeciwiać się będą”. 

Miecz boleści, który Symeon przepowiedział 
Maryi, zapowiada ofiarę Krzyża, która przyniesie 
Zbawienie, jakie Bóg przygotował wobec 
wszystkich narodów.  

Słowa : „Światłość na oświecenie pogan” dały 
też początek obrzędowi poświęcenia świec – 
gromnic. Poświęcona w tym dniu świeca miała być 
obroną przed każdym zagrażającym niebezpie-
czeństwem. Gromnicę podajemy również 
umierającemu, który idzie na spotkanie z Panem.  
  Choć święto Ofiarowania Pańskiego kieruje naszą 
uwagę w pierwszym rzędzie na Chrystusa, jednak 
nie sposób nie dostrzec Jego Matki, która składając 
Syna w świątyni na ręce Symeona, przekazuje Go 
wszystkim ludziom. Przyjmijmy Go z radością.  

Obejmijmy również naszą modlitwą 
osoby zakonne, które 2 lutego obchodzą 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 
Prośmy też o nowe powołania. 

s. Barbara Drzewiecka - Szarytka

W środę 23 stycznia 2013 roku, zmarł w wieku 83 lat,  

ś.†p. 

Józef Kardynał Glemp 

Arcybiskup Metropolita Warszawski i Gnieźnieński, 

Prymas Polski Senior 

kustosz relikwii św. Wojciecha,  

wieloletni Przewodniczący Rady Stałej i Konferencji Episkopatu Polski,  

Doktor obojga praw, Kawaler Orła Białego, 

Doktor honoris causa 10 wyższych uczelni w kraju i za granicą. 

Pogrzeb odbył się 28 I 2013 o godz. 11.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 
Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki napisał w swoim liście przeznaczonym na 

niedzielę 27 I 2013r.: „Pełni podziwu dla świadectwa życia oddanego Bogu i Kościołowi, chcemy wspólnie 
powierzyć Zmarłego Księdza Kardynała miłosiernemu Bogu, dlatego zapraszam wszystkich 

Archidiecezjan do udziału w Mszy Świętej, któr ą odprawię w Jego intencji w Katedrze Poznańskiej 
w środę popielcową – dnia 13 lutego br. - o godz. 18.00”. 
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LUMEN GENTIUM- Światłość Narodów 
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele

Papież Paweł VI mówił, 
że poprzez Sobór Kościół ma 
wracać do źródła, do 
Ewangelii, do Chrystusa.  

Podczas Soboru Watykańskiego II powstały 
dokumenty: cztery konstytucje, dziewięć dekretów, 
trzy deklaracje. W serii artykułów omówimy 
najważniejsze z nich. 

Mówi się, że fundamentalną konstytucją 
Soboru Watykańskiego II jest Lumen Gentium. 
Papież Jan Paweł II mówił o niej: 

Lumen Gentium, jest punktem zwrotnym 
całego magisterium soborowego. Przez nią Sobór 
Watykański II rzucił światło na rzeczywistość 
Kościoła: rzeczywistość wspaniałą i skompliko-
waną, złożoną z elementów ludzkich i boskich, 
widzialnych i niewidzialnych". 

Ta Konstytucja soborowa podkreśla, że nikt 
w Kościele nie może czuć się marginalizowany ani 
oddzielony. Wymaga to, abyśmy wzrastali 
w posłuszeństwie głosowi Ducha, aby rozróżniać 
i przyjmować charyzmaty przez Niego darowane 
i by dowartościowywać liczne i różnorodne 
posługi. W tym kontekście sprawujący władzę we 
wspólnocie Kościoła są wzywani do coraz 
większego doskonalenia się w duchu służby. 
Spodziewany tak jest nowy entuzjazm życia 
konsekrowanego. Natomiast dla świeckich zaczyna 

się nowa epoka inicjatyw i odpowiedzialności. 
Lumen gentium wskazuje na komplementarność 
pomiędzy kapłanami i świeckimi i walczy 
przeciwko klerykalizmowi. Dokument soborowy 
podkreśla w sposób szczególny wspólnotowy 
charakter Kościoła oraz powszechne powołanie do 
świętości. W tym kontekście możemy także 
zauważyć wagę istnienia małych wspólnot 
w naszych parafiach, które uświadamiają, czym 
jest wspólnota oraz pomagają w odkrywaniu 
odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. 

Konstytucja Lumen Gentium kończy się 
ukazaniem miejsca Matki Najświętszej 
w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła: "Tymczasem 
zaś Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już 
chwały co do ciała i duszy będąc obrazem 
i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię 
w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie 
nadejdzie dzień Pański (por. 2 P 3,10), przyświeca 
Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak 
pewnej nadziei i pociechy". Maryja jest dla nas 
niewątpliwie najlepszym wzorem jak żyć blisko 
Chrystusa i jak budować wspólnotę Kościoła, 
Mistycznego Ciała Zbawiciela. 

ks. Krzysztof  
PS. W tekście wykorzystałem materiały 

z katechezy Drogi Neokatechumenalnej nt. Soboru 
Watykańskiego II. 

FERIE Z KRÓLEM DAWIDEM 

W pierwszym tygodniu ferii dzieci 
z Eucharystycznego Ruchu Młodych brały udział 
we wspaniałym wyjeździe do Ostrzeszowa. Był to 
czas wypoczynku i zabawy na świeżym powietrzu 
(najlepszą zabawą okazał się zjazd z górki na 
worku z sianem) ale także czas na modlitwę, 
przeżywanie Eucharystii i zadumę. Skupiano się na 
osobie Dawida, starotestamentalnego króla Izraela, 
który wykazał się wielkim zaufaniem do Boga. 
Pomogła im także codzienna lektura „na dobranoc” 
książki Roberta Kościuszko „Wojownik trzech 
światów” (serdecznie ją polecam młodzieży ze 
starszych klas podstawówki i z gimnazjum, 
a nawet z liceum). Od Dawida uczono się męstwa, 
zaufania do Pana oraz przyjaźni.  

Dzięki Bogu i ludziom, dzieci mogły przeżyć 
wspaniały czas przygody w małej ale wesołej 
wspólnocie ERM w Ostrzeszowie. Szczególnie 
dziękujemy siostrze Małgorzacie, opiekunce grupy 
i ks. Proboszczowi. 

ks. Krzysztof 
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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
KOŚCIÓŁ JEST ŚWIĘTY

Choć z jednej strony 
wyrażamy te prawdę w naszym 
wyznaniu wiary, jednak 
z drugiej nieustannie zastana-
wiamy się co to tak naprawdę 

znaczy. Wszak nieustannie spotykamy się 
z grzechem, który doświadczają ochrzczeni. W jaki 
sposób możemy mówić o świętości Kościoła skoro 
stosunkowo niewielka liczba wiernych może 
cieszyć się tytułem święty czy błogosławiony.  

Najpierw należy zauważyć, że Kościół jest 
święty, gdyż tego pragnie Chrystus. Posyła On 
Bożego Ducha by uświęcał swój lud. W Kościele 
widzimy to poprzez sakramenty, głoszenie Słowa 
Bożego, wykładnie wiary i moralności. To 
wszystko służy wzrostowi wiary i uświęceniu 
każdego członka Kościoła. Każdy z nas znajdzie 
w tej wspólnocie wszystko to co potrzebne jest 
nam do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej. 
Świętość Kościoła często porównywana jest do 
zdrowia i szpitala. Ośrodek zdrowia funkcjonuje 
jako miejsce w którym można podratować swoje 
zdrowie. Jednak sami musimy zdecydować się czy 
faktycznie chcemy zaangażować się w leczenie, 
czy będziemy posłuszni poleceniom lekarzy 

i poddamy się ich kuracji. Kościół również 
funkcjonuje podobnie do szpitala, z tym że posiada 
pełnię środków potrzebnych do „leczenia dusz”. 
Ordynatorem i najlepszym lekarzem jest sam 
Jezus. Personel szpitala, z jednej strony jest tym, 
który leczy, ale z drugiej sam może chorować 
i potrzebować usług ośrodka zdrowia. Znów 
odnosząc do rzeczywistości Kościoła, zauważamy, 
że Kościół jest święty, ale jednocześnie potrzebuje 
oczyszczenia. Członkowie Kościoła, którzy jako 
wspólnota biorą udział we wzajemnym 
uświęceniu, sami potrzebują uświęcenia.  

Niekiedy wyobrażamy sobie, że Kościół 
winien składać się jedynie z ludzi doskonałych. 
Z takich, którzy nie mają prawa do upadku. W ten 
sposób dzielimy poniekąd tendencje faryzejskie. 
To faryzeusze mięli pretensje do Jezusa, że 
spotyka się z celnikami i grzesznikami. Jezus sam 
porównuje się do lekarza i mówi: Zdrowi nie 
potrzebują lekarza, ale źle się mający. Kościół jest 
święty, bo sam Chrystus oddał życie dla naszego 
zbawienia. Kościół jest miejscem gdzie w pełni 
korzystamy z Jezusowego odkupienia. 

(na podstawie KKK 823-829) 
dk. Piotr

60. Światowy Dzień Chorych na Trąd 
W minioną niedzielę, 27 stycznia 

obchodziliśmy 60. Światowy Dzień Chorych na 
Trąd. Pamiętajmy w modlitwach o chorych na trąd, 
o wspaniałych ludziach leczących i pielęgnujących 
tych chorych: o Matce Trędowatych - dr Wandzie 
Błeńskiej (która 9 grudnia 1911 r. przyjęła chrzest 
św. w naszym kościele) - leczącej przez dziesiątki 
lat chorych na trąd w Ugandzie, o śp. ojcu 
verbiście Marianie Żelazku - opiekunie 
trędowatych w Puri - pochodzącym z Palędzia 
k. Poznania i innych. 

„Niezależnie od choroby wszyscy pacjenci, 
zarówno w Ugandzie, jak i w Polsce, mają wspólne 
cechy. Przede wszystkim łączy ich ból … Ból 
psychiczny i ból fizyczny. Jeżeli coś boli, to każdy 
chce pomocy! I będzie o nią czasem prosił, ale 
czasem nie … Dlatego dobrze, jeśli pacjenci  
wiedzą, że my robimy wszystko, co możliwe, żeby 
im pomóc. To są bardzo mądrzy, wrażliwi ludzie 
… Oni nas potrzebują … Pacjentów trzeba 
pokochać. Wtedy wszystko idzie dobrze …. 

Czyli najważniejszą cechą lekarza jest mieć 
serce dla pacjentów. 

Wydaje mi się, że podejście lekarza do chorego 
jest na całym świecie takie same. Albo mu daje 
serce i swoją wiedzę, którą stara się pogłębiać, 
ażeby lepiej mu pomóc, albo tego nie robi. Lekarz, 
który nie ma serca dla pacjentów, nie jest dobrym 
lekarzem. Po prostu. Pacjenci wyczują, czy ktoś do 
nich podchodzi z miłością, czy nie. Każdy człowiek, 
tym bardziej chory, cierpiący, odczuwa, jeżeli się 
serdecznie do niego podchodzi, starając się 
uśmierzyć jego cierpienie w jakikolwiek sposób. 
Jeżeli chce się być dobrym lekarzem, to trzeba 
pokochać swoich pacjentów. To znaczy: dawać mu 
swój czas, troskę, dokształcać się. Dużo trzeba w to 
włożyć miłości … Tak, to jest najważniejsze - 
stosunek do pacjenta. A on wszędzie powinien być 
taki sam. Bo wszędzie człowiek cierpi i znacznie 
prędzej zdrowieje, jeżeli ufa lekarzowi”  

To wypowiedź dr Wandy Błeńskiej - fragment 
z książki Joanny Molewskiej i Marty Pawelec - 

„Wanda Błeńska - Spełnione życie”. 
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Rekolekcje we dwoje 
W zabieganym i oczekującym ciągłej 

dyspozycyjności świecie trudno znaleźć kilka 
chwil dla drugiej osoby. W pogoni na kolejne 
zajęcia, do drugiej pracy czy na niepowtarzalną 
promocję w supermarkecie gubimy istotę kontaktu 
z bliźnimi. Często nie mamy także czasu dla 
bliskich. Krótka wymiana zdań czy rozmowa 
w biegu sprawiają, ze więź między dwojgiem ludzi 
ulega rozluźnieniu. 

Podobnie sytuacja wygląda w naszych 
kontaktach z Bogiem. Często przychodzimy na 
Mszę św. na ostatnią chwilę lub, co gorsze, 
spóźnieni, przez co, pozostając jeszcze mentalnie 
poza murami kościoła, nie potrafimy 
odpowiednio przeżyć spotkania z Bogiem. 
Zdarza się także, że zamiast kontemplować 
eucharystyczną ucztę rozmyślamy o planach, 
obowiązkach czy sprawach do załatwienia. Nawet 
świąteczny czas sprowadza się niekiedy do 
biegania od stołu do telewizora, gdzie Pasterka jest 
tylko miłym, sentymentalnym dodatkiem. 

Myślę, że patrząc z perspektywy kilkunastu 
dni na minione święta Bożego Narodzenia, 
w oderwaniu od roześmianych Śnieżynek 
i kolorowych wystaw sklepowych, napełnieni 
radością z przyjścia na świat Zbawiciela, mamy 
okazję do odbudowania lub pogłębienia relacji 
z Bogiem i drugim człowiekiem. Wspaniałą formą, 
której sam doświadczyłem, są rekolekcje dla 
małżeństw lub narzeczonych. Kilka dni, podczas 
których zamykamy się na zewnętrzny świat, 
a oddajemy się na wyłączność Bogu i najbliższej 
osobie, powoduje, że każde spotkanie: 
w modlitwie czy dialogu, staje się piękniejsze 
i owocniejsze. Mając świadomość, że Bóg 
przychodzi do nas także w drugim człowieku, 

uczymy się otwierać na słowa, gesty i postawy 
kochanej osoby, odczytując w nich także to, co 
chce powiedzieć do nas Bóg. Odcięcie się od 
krzyku i zgiełku, którymi świat próbuje zagłuszyć 
wewnętrzny spokój pochodzący od Boga, pomaga 
dostrzec, ile dobra i miłości ofiarowuje nam 
kochający Ojciec przez serce współmałżonka czy 
narzeczonego.  

Rekolekcje takie pozwalają także zrozumieć 
to, o czym mówił Sobór Watykański II, a o czym 
szczególnie powinniśmy pamiętać w Roku Wiary. 
Rodzina jest miejscem, w którym poprzez 
nieustanne praktykowanie miłości, czego 
uczestnikami są małżonkowie, a do czego przygo-
towują się narzeczeni, w łączności z Bogiem staje 
się „szkołą bogatszego człowieczeństwa”.  

Uświadomienie sobie jak ważne miejsce 
zajmuje Bóg w relacji między dwojgiem ludzi 
pomaga także umacniać rodzinę „przez 
przyjmowanie sakramentów, modlitwę 
i dziękczynienie, świadectwo życia świąto-
bliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość” . 

Rekolekcje, o których mowa, organizowane są 
przez kilka grup. Jedną z nich są Spotkania 
Małżeńskie. Najbliższa okazja do uczestnictwa 
w rekolekcjach dla narzeczonych będzie w dniach 
od 8 do 10 lutego 2013 roku w Kaliszu. Więcej 
informacji zawartych jest na stronie:  

www.spotkaniamalzenskie.pl. 
By pogłębić swą relację: z Bogiem i kochaną 

osobą, wystarczy kilka dni. Rekolekcje, w których 
uczestniczyłem ugruntowały moją miłość 
i ukierunkowały ją na poszukiwanie prawdziwego 
Dobra. Każdy z nas ma szansę rozwoju, by 
w kolejne święta Jezus mógł przyjść do naszych 
rodzin, jak przyszedł do miłujących się Maryi 
i Józefa. 

Arkadiusz 

Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary;  

nowe przestrzenie dla ewangelizacji 

To hasło na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Polsce będzie obchodzony w trzecią 
niedzielę września - 15 września. Z okazji tego dnia Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił w dniu 24 stycznia 
br. - w święto św. Franciszka Salezego Orędzie na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

„(…) Autentyczność ludzi wierzących w sieciach społecznościowych staje się wyraźna przez 
dzielenie się głębokim źródłem ich nadziei i radości: wiarą w Boga bogatego w miłosierdzie i miłość 
objawioną w Chrystusie Jezusie. Takie dzielenie się polega nie tylko na jednoznacznym wyrażaniu wiary, 
ale również na świadectwie, to znaczy sposobie, w jaki przekazuje się „wybory, preferencje, opinie, które 
są głęboko spójne z Ewangelią, nawet wtedy, kiedy nie mówi się o niej w sposób wyraźny”  (Orędzie na 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2011 ). Szczególnie znaczącym sposobem dawania 
świadectwa będzie wola dawania siebie innym przez gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem 
angażowania się w ich pytania i wątpliwości, na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia. 
Pojawienie się sieciach społecznościowych dialogu na temat wiary i wierzenia potwierdza znaczenie i wagę 
religii w debacie publicznej i społecznej.” 

c. dalszy na str. 11 
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CZAS DLA BOGA W KOLĘDZIE NARODZENIA 
W mentalności wielu dzisiejszych ludzi 

istnieje przeświadczenie, że czas, który nie 
przynosi zysku materialnego, jest czasem 
straconym. Rok przeznaczony na pogłębianie 
naszej wiary powinien uświadomić katolikom, 
czyli tym, którzy tworzą Kościół 
Chrystusowy, potrzebę przyjęcia innej dewizy 
życia: czas ofiarowany Bogu jest czasem 
ubogacającym w dobra duchowe. Przecież 
człowiek jest kompozycją ducha w ciele, więc 
musi zadbać o egzystencję obydwu sfer.  

Są różne formy ofiarowania czasu Bogu. 
Wybór należy do człowieka. Jedną z form 
może być czas poświęcony na przeżywanie 
piękna zawartego w pieśni religijnej. Pieśń 
jako kompozycja słowa i muzyki jest sztuką 
wszechogarniająca człowieka, jest czymś 
więcej aniżeli samo słowo. Miłość Boga 
przekracza nasze pojęcie, więc trzeba by 
stworzenie też dawało Bogu „coś więcej”. 
Trzeba by dorośli wychowywali dzieci do 
ofiarowania czasu i wysiłku Panu Bogu 
w dawaniu czegoś, co przekracza zwyczaj-
ność. Dlatego kontynuowaliśmy konkurs 
kolędowy, zapoczątkowany przed rokiem 
przez obecnego księdza wikarego. 
W tegorocznym konkursie w sobotę 5 stycznia 
wzięło udział jedenaścioro dzieci w dwóch 
kategoriach: śpiewu i gry na instrumencie. 
Nagrody w postaci wielkich serc z piernika, 
wykonanych przez jedną z parafianek, 
otrzymali - w kategorii śpiewu: Paulina 
Prelwic, lat 11 (I miejsce), Ignacy Kuźniewski, 
lat 7 (II miejsce), Kamila Srul, lat 10 
(III miejce); w kategorii gry na instrumencie: 
Artur Łomozik, lat 10 (I miejsce), Julia 
Przybył, lat 12 (II miejsce). Wyróżniono także 
wykonanie kolędy na saksofonie Kacpra 
Łomozika (lat 14) oraz przebranie Jagody Fiel 
(lat 9) i Szczepana Kochnera (lat 4). 
Atrakcyjną ozdobą przeglądu był udział 
zespołu Eucharystycznego Ruchu Młodych, 
prowadzonego przez siostrę Małgorzatę, 
urszulankę, który wykonał znakomitą scenkę 
kolędniczą ułożoną z tekstów Wandy 
Chotomskiej. Wszyscy wykonawcy otrzymali 
czekoladowe mikołaje ufundowane przez Radę 
Osiedla. Trzeba jeszcze zaznaczyć duże 
zainteresowanie rodzin wykonawców, które 
także śpiewały kolędy w czasie obrad jurorów 

oraz to, że dzień później dzieci 
z Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz 
z opiekunami: s. Małgorzatą, ks. Krzysztofem 
i ks. diakonem Piotrem udali się na 
kolędowanie w rodzinach, które zgłosiły chęć 
przyjęcia niecodziennych gości. W każdym 
domu odbyła się krótka kolędowa inscenizacja 
połączona ze wspólnym śpiewaniem kolęd. 
Dwa zespoły odwiedziły łącznie 8 domów. 

▼  Innym projektem kolędowym był występ 
Zespołu Chóralnego LO nr 3 pod dyr. pana 
Jacka Zająca, studenta Akademii Muzycznej.  
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Chór ten śpiewał kolędy 
charytatywnie w niedzielę Trzech Króli 
po Mszy Świętej dla dzieci. Po 
koncercie zbierane były ofiary na 
wsparcie uczniów z ubogich rodzin. 

W to samo święto, 6 stycznia, przed 
wieczorną liturgią kolędowały jeszcze 
trzy zespoły w ramach 136. Koncertu 
Świętomarcińskiego. Usłyszeliśmy 
kolędy polskie w nowych opraco-
waniach i kolędy innych narodów. 

▲Chór SONANTES Uniwersytetu 
Ekonomicznego pod dyrekcją Hanny 
Malickiej  
◄Chór Komendy Wojewódzkiej 
Policji Obywatelskiej w Poznaniu  
▼Chór Seniorów pod dyrekcją 

Michała Sergiusza Maciejewskiego.  

Czas poświęcony Bogu w rados-
nym pięknie polskich pastorałek, który 
w dniu 8 stycznia wielce ubogacił 
w przeżycia wszystkich uczestników 
wieczoru, przybyłych do salki konfe-
rencyjnej na zaproszenie Księdza 
Proboszcza. Zamknął tegoroczny cykl 
projektów kolędowych w naszej 
parafii. Podczas tego wieczoru można 
było dowiedzieć się, jakie są źródła 
naszego współczesnego kolędowania, jakie miejsce zajmował śpiew kultyczny w Starym i Nowym 

Testamencie. Śpiewaliśmy wszyscy domowy, 
a więc świecki repertuar kolędniczy, zupełnie inny 
aniżeli ten w kościele. Rytmy marszowe, taneczne 
i kołysankowe, intonację i tempo nadawała grą 
fortepianową pianistka Pani Bożena Nalewajko. 
Ku uciesze zebranych, nasz wspaniały ks. kanonik 
Senior dał się namówić na śpiewanie swym 
jeszcze doniosłym basem, partii Świętego Józefa 
w dialogowanych pastorałkach. Wszyscy 
uczestnicy tego wieczoru, po wieczornym 
błogosławieństwie Księdza Proboszcza, udawali 
się rozweseleni do swoich domów. 

KDM 
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ZACHOWUJCIE NIEDZIEL Ę, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZ Ą RODZINĘ 

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 
30 XII 2012 r. 

 
Drodzy Bracia i Siostry! Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii ukazuje Świętą Rodzinę 

pielgrzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców Jezusa” złączonych we wspólnym 
świętowaniu, razem przeżywających „ból serca” z powodu zagubienia Syna, a następnie 
zdumionych bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. W słowach Maryi „ojciec Twój i ja” 
widzimy doskonałą jedność małżonków. Pytanie: „Synu, czemuś nam to uczynił?” podkreśla 
potrzebę i skuteczność dialogu w sytuacjach wzajemnego niezrozumienia. Natomiast spokojna 
odpowiedź Jezusa przypomina, że pielgrzymując i martwiąc się o rodzinę, trzeba „być w sprawach 
Ojca Niebieskiego”, czyli spoglądać na wszystko w perspektywie wieczności, oczyma wiary (por. 
Łk 2, 41-49).  

 
1. Niedziela w świetle wiary 
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina nam, co znaczy na co dzień żyć wiarą, która jest 

źródłem radości i odnawia nasz „entuzjazm spotkania z Chrystusem” (Porta Fidei 2).  Ogłoszony 
w całym Kościele Rok Wiary ma pomóc „wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku 
przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam (…) pełnię życia” (Porta Fidei 2). Dojrzała 
wiara to nie tylko zbiór prawd czy obowiązków, ale przede wszystkim pełna miłości, rzeczywista 
relacja z żywym Bogiem, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Warto przywołać słowa, 
które św. Augustynowi pomogły rozpocząć życie wiarą: „Rzuć się ku Niemu! Nie obawiaj się. On 
się nie cofnie, abyś upadł. Rzuć się z całą ufnością, On przygarnie cię i uleczy” (Wyznania VIII, 
11). Właśnie Boże Narodzenie przypomina, jak bardzo Bóg umiłował świat (J 3, 16), jak bardzo 
wyszedł nam naprzeciw, stając się jednym z nas, rodząc się w ludzkiej rodzinie, i jak bardzo Bogu 
zależy na tym, abyśmy byli jedno z Nim (por. J 17, 1-26).  

W kontekście wiary, w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, pragniemy 
rozważyć prawdę o świętowaniu niedzieli. Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego wykracza 
bowiem poza regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się od pracy. 
Choć niektórzy ostatnie dni tygodnia – wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako 
czas odpoczynku i rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało się 
zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się oczyma wiary, między niedzielą a dniami 
wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Dies 
Domini ukazał całe bogactwo tego dnia, przypominając, że niedziela jest dniem świętowania dzieła 
Stwórcy i udziałem w Jego radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień zmartwychwstałego 
Pana i daru Ducha Świętego, to dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień 
Kościoła, gromadzącego się w braterskiej wspólnocie na Eucharystii – uczcie Słowa i Ciała 
eucharystycznego. Tak rozumiana niedziela staje się niejako „duszą” wszystkich dni, nadaje sens 
całemu naszemu życiu (por. Dies Domini 12). 

Dał temu wyraz również Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie VII Światowego Spotkania 
Rodzin w Mediolanie. Wszyscy mogli usłyszeć szczególnie wzruszające, osobiste świadectwo – 
wspomnienie z młodości Papieża o wierze jego rodziny, przejawiającej się w przeżywaniu niedzieli. 
Rozpoczynało się ono od sobotniego wspólnego czytania Pisma św., przez Mszę świętą niedzielną, 
wspólny uroczysty obiad i wspólne śpiewy, aż do wspólnego odpoczynku na łonie przyrody. Mimo 
trudnych czasów rodzina była bardzo zjednoczona. 
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2. Niedziela dniem radowania się dziełem Stwórcy 
Umiłowani w Chrystusie Panu! Nie banalizujmy niedzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego 

sensu jedynie do dnia wolnego od pracy. Pismo Święte mówiąc, że Bóg „odpoczął” po dziele 
stworzenia, wskazuje na coś głębszego, niż zwykłą przerwę w pracy. Ukazuje bowiem Stwórcę, 
który sam zachwycił się pięknem tego, co stworzył. Jest to więc spojrzenie, które nie zwraca się ku 
następnym dziełom, lecz docenia piękno tego, co już zostało dokonane. W szczególny sposób 
kieruje się ono ku człowiekowi, który jest zwieńczeniem stwórczego dzieła. W tym spojrzeniu 
można już dostrzec pragnienie zawarcia z nim przymierza miłości (por. Dies Domini 11). 

Człowiek, stworzony na obraz Boży, nie powinien więc zachowywać się jak najemnik, dla 
którego wykonywanie kolejnych prac pozostaje jedynym życiowym celem. Niedziela pozwala 
człowiekowi wraz z gronem najbliższych poznać smak zachwytu nad całym dziełem stworzenia. To 
również czas doświadczania i umacniania się Bożą miłością. Niedziela to szansa dla zabieganej 
rodziny, by „odejście” od spraw tego świata stworzyło odpowiednie warunki do bardziej 
intensywnego spotkania z Bogiem i między sobą. Odpowiedni strój, świąteczny posiłek, brak 
pośpiechu, czas wspólnego przebywania ze sobą ma pomóc poczuć smak innego świata, do którego 
zmierzamy w pielgrzymce wiary. Podejmijmy ten zwyczaj, by całą rodziną zasiadać do stołu, 
modlić się przed i po posiłku, a przy nim dzielić się przeżyciami i opowiadać o spotkaniach, 
wymieniać opinie, pytać i otrzymywać odpowiedzi. Niech niedzielne obiady będą okazją, by 
z dziećmi odkrywać świat, opowiadać o swoich sukcesach i porażkach, a w ten sposób budować 
prawdziwą jedność w rodzinie. 

Tak rozumiana niedziela daje również wielką szansę rodzinnego radowania się z piękna 
świata stworzonego, odnajdywania w nim śladów Boga, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu 
na łonie przyrody przez rodzinne wyjazdy, wycieczki, organizowanie spotkań z innymi rodzinami. 
Dzisiaj, gdy praca staje się jedynie towarem, a ekonomia wydaje się panować nad wszystkimi 
dziedzinami życia, bardzo pilną potrzebą jest powrót do świętowania niedzieli. Właściwa forma 
świętowania może uratować i przywrócić pełną godność życia rodzinnego. Przez wspólne 
przebywanie i modlitwę rodzice i dzieci uczą się dialogu i bycia razem, trwania w jedności przy 
Chrystusie i w Kościele oraz wzajemnego wsparcia na drogach codziennego życia.  

Dlatego potrzeba naszej troski o właściwe świętowanie niedzieli, o niepodejmowanie 
niekoniecznych prac, o zmianę ustawodawstwa dotyczącego handlu w niedzielę. Chrześcijańska 
rodzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach handlowych na zwiedzaniu czy zakupach. 
Pamiętajmy, że takim zachowaniem wyrządzamy również krzywdę osobom, które muszą z tego 
powodu pracować w niedzielę. Prawdziwe świętowanie jest bowiem zawsze  bezinteresowne 
i w łączności z drugimi. Jeżeli w niedzielę będziemy myśleć tylko o sobie samych, chodząc na 
zakupy, uciekając jedynie we własne hobby, w świat wirtualny, w nadmierne spędzanie czasu przed 
telewizorem czy komputerem, nie doświadczymy nigdy radości rodzinnego świętowania.  

 
3. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał 
Umiłowani w Panu! W Jezusie Chrystusie niedziela – w języku łacińskim nazywana 

„Dominica”, czyli Dzień Pański, a w języku rosyjskim „Воскресение”  [Waskriesienije], czyli 
Zmartwychwstanie – posiada jeszcze bogatsze znaczenie. Nasz Pan Jezus Chrystus, przez swoją 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie, powołał człowieka do nowego życia i wyprowadził z niewoli 
grzechu, śmierci i szatana, ku wolności dzieci Bożych. Zrozumiałe jest zatem, że już w czasach 
apostolskich niedziela, jako „pierwszy dzień tygodnia”, pamiątka Zmartwychwstania, zaczęła 
wyznaczać cały rytm życia uczniów Chrystusa. Jej centralnym wydarzeniem było spotkanie ze 
Zmartwychwstałym Panem na Eucharystii.  

Dzisiaj nie powinno być inaczej. Każdy chrześcijanin, świętując niedzielę, może i powinien 
pogłębić swoją więź z Chrystusem Zmartwychwstałym, a przez to umacniać jedność wspólnoty 
rodzinnej i parafialnej. Niedziela jest wielkim darem dla całej rodzinny, szansą na pogłębienie 
wiary przez wspólne uczestnictwo we Mszy świętej. Eucharystia jest bowiem sercem Dnia 
Pańskiego. Przez udział w niedzielnej Eucharystii rodzina daje szczególne świadectwo jako Kościół 
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domowy. Przez wspólną modlitwę, rozmowę z dziećmi na tematy religijne, wspólną lekturę 
czasopism i książek religijnych, korzystanie z mediów katolickich wyraża ona swoją troskę 
o prawdziwie chrześcijańskie świętowanie Dnia Pańskiego. W wielu domach istnieje piękny 
zwyczaj wspólnego czytania w niedzielę Pisma św. i odmawiania rodzinnego różańca czy też 
nawiązywania w niedzielnych rozmowach do czytań mszalnych i usłyszanego w kościele kazania. 
W ten sposób rodzina, czerpiąc siłę ze spotkania z Chrystusem na niedzielnej Eucharystii, potrafi 
żyć i świadczyć o miłości Boga w swoim życiu. 

Z świętowania niedzieli w rodzinie rodzić się mogą konkretne postawy w jej codziennym 
życiu. Takie przeżywanie niedzieli otwiera bowiem oczy i serce nie tylko na swoje własne 
problemy i sprawy, ale też i na drugich. Udział w niedzielnej Eucharystii zobowiązuje nas do 
konkretnego świadectwa miłości. Jej wyrazem powinna być nasza pamięć o rodzicach, o naszych 
krewnych, potrzebujących pomocy, o osobach starszych, chorych czy samotnych. Niedziela to czas 
umacniania wzajemnych więzi i miłości, a także szansa na okazanie troski o bliskich zmarłych 
przez modlitwę i odwiedzanie ich grobów.  

 Umiłowani w Chrystusie Panu! Również dzisiaj, gdy w Kościele mówi się o powołaniu do 
życia w małżeństwie i rodzinie, wielu z Was z troską zadaje pytanie: co zrobić, aby uratować swoje 
małżeństwo i rodzinę? Nie czekajcie, aż będzie za późno. Uwierzcie, że jeżeli będziecie w Waszej 
rodzinie świętować niedzielę, to taki styl życia pomoże zachować Waszą rodzinę od wielu 
niebezpieczeństw i niepewności. Życzymy Wam tego i modlimy się o to, zawierzając wszystkich 
małżonków i wszystkie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu. 

Na radosne świętowanie każdej niedzieli z serca Wam błogosławimy 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 359. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 3 października 2012 r. 

Powstańcy Wielkopolscy Generałami Wojska Polskiego 
Ocalić od zapomnienia   c. dalszy z grudnia 2012 

Generałowie Brygady (ciąg dalszy) 
8.  Bernard Stefan Janiszewski (1868-1940) 
Organizator Służby Sanitarnej Powstania 
Wielkopolskiego. Komendant Szpitala 
Okręgowego w Poznaniu. Zmarł w Warszawie. 
Pochowany na cmentarzu komunalnym Powązki. 
9. Albin Maria Jasiński (1880-1940) 
Dowódca 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. 
Dowodził również 11. i 25. Dywizją Piechoty. 
Jako Generał w stanie spoczynku mieszkał 
w osadzie wojskowej Żerbkowice k/Baranowicz. 
Aresztowany przez NKWD zmarł w więzieniu 
w Mińsku Białoruskim. 
10. Bolesław Mikołaj Jatelnicki - Jacyna  
      (1890-1972) 
Był pierwszym komendantem Szkoły Oficerskiej 
w Poznaniu. Zmarł w Edynburgu. Pochowany 
został w Gliwicach. 
11. Anatol Kędzierski (1880-1964) 
Inspektor Artylerii Wojsk Wielkopolskich. Szef 
Artylerii i uzbrojenia DOK VII w Poznaniu. 
Dowódca 14 Dywizji Piechoty. Mieszkał i zmarł 
w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu na Sołaczu. 
12. Adolf Jan Kuczewski (1866-1927) 
Dowódca Brygady Piechoty 3 Dywizji Strzelców 
Wielkopolskich. Mieszkał i zmarł w Warszawie. 
Pochowany na cmentarzu komunalnym Powązki. 

13. Zygmunt Łakiński (1892-1961) 
W Powstaniu Wielkopolskim dowodził Batalionem 
Służby Bezpieczeństwa. Był też Dowódcą 
Dywizjonu w 17 Pułku Artylerii Polowej. 
Mieszkał i zmarł w Londynie. Pochowany na 
cmentarzu Gunnersbury. 
14. Józef Łukomski (1895-1975) 
Dowódca Batalionu Telegraficznego Wojsk 
Powstańczych. Był też szefem łączności Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego. Zmarł w Warszawie. 
Pochowany na cmentarzu komunalnym Powązki 
15. Gustaw Macewicz (1879-1933) 
Inspektor Wojsk Lotniczych Powstania 
Wielkopolskiego. Twórca Polskiego Lotnictwa 
Wojskowego. Zmarł w Warszawie. Pochowany na 
cmentarzu komunalnym Powązki. 
16. Witold Marian Mikulicz-Radecki  
      (1891-1979) 
Adjutant Gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego 
w Powstaniu Wlkp. Zmarł w Londynie. 
Pochowany na cmentarzu North Sheen. 
17. Michał Piotr Milewski (1875-1935) 
Inspektor Piechoty 1. Dywizji Strzelców 
Wielkopolskich. Dowódca Zachodniego Okręgu 
Wojskowego w Wielkopolsce. Zmarł 
w Warszawie. Pochowany na starym cmentarzu 
w Kielcach. 



ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO 

 
11

18. Witold Morawski (1895-1944) 
Oficer Sekcji Operacyjnej Dowództwa Głównego 
Powstania Wlkp. Attache wojskowy 
w Bukareszcie i Berlinie. Więzień oflagów, 
rozstrzelany 9 listopada 1944 w Mauthausen. 
19. Rudolf Niemira (1886-1952) 
Dowódca 1 Dywizjonu  Pułku Artylerii Polowej 
Wojsk Wielkopolskich. Zmarł w Balochmyle 
(Glasgow). Pochowany na cmentarzu St. Peters. 
20. Aleksander Pajewski (1879-1926) 
Dowódca 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Szef 
Departamentu Kawalerii w Ministerstwie spraw 
wojskowych. Zmarł w trakcie pełnienia służby 
wojskowej w Warszawie. Pochowany na 
cmentarzu komunalnym Powązki. 
21. Wacław Przedziecki (1883-1964) 
Dowódca 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Był 
też dowódcą 21 Dywizji Piechoty Górskiej. 
Mieszkał w Wielkiej Brytanii. Zmarł 
w miejscowości Penley. Pochowany na cmentarzu 
Pwllheli. 
22. Bolesław Siestrzeńcewicz (1869-1940) 
Szef Departamentu Techniczno-Artyleryjskiego 
Wojsk Wielkopolskich. Zmarł w Wilnie. Pochowa-
ny na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanych. 
23. Stanisław Wilhelm Skrzyński (1877-1935) 
Dowódca 2 Brygady Piechoty w 1. Dywizji 
Strzelców Wielkopolskich. Członek Kapituły 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zmarł 
w Warszawie. Pochowany na cmentarzu komunal-
nym Powązki. 
24. Julian Stachiewicz (1890-1934) 
Szef Sztabu Wojsk Wielkopolskich. Był również 
szefem Wojskowego Biura Historycznego. Zmarł 
w wieku 44 lat w Warszawie. Pochowany na 
cmentarzu komunalnym Powązki. 
25. Józef Starkowski (1856-1932) 
Dr weterynarii. Komendant Szkoły Podkuwaczy 
koni. Dowódca Okręgowego Szpitala koni nr 7 
w Poznaniu. Zmarł w Poznaniu. Pochowany na 
cmentarzu wojskowym - Cytadela w Poznaniu. 

26. Czesław Tadeusz Szymański (1899-1973) 
Organizator formowania oddziałów Straży 
Bezpieczeństwa. Dowódca Kompanii w Powstaniu 
Wielkopolskim. Attache wojskowy w Berlinie 
i Bernie. Zmarł w Londynie, tam został 
pochowany. 
27. Stanisław Taczak (1874-1960) 
Pierwszy Dowódca Wojsk Wielkopolskich 
w Powstaniu Wielkopolskim. Dowódca 17 Dywizji 
Piechoty w Gnieźnie. Dowódca Okręgu Korpusu 
nr 11 w Lublinie. Zmarł w Malborku. Prochy 
sprowadzono 30.11.1988 r. do Poznania i złożono 
na cmentarzu zasłużonych na Wzgórzu 
św.  Wojciecha. 
28. Rudolf Kazimierz De Tirion Underka  
     (1887-1969) 
Dowódca Pułku Artylerii Wojsk Wielkopolskich. 
We wrześniu 1939 r. Dowódca Obrony 
Przeciwlotniczej Warszawy. Mieszkał i zmarł 
w Birmingham. Pochowany na cmentarzu Oscott 
College. 
29. Antoni Unrug (1860-1939) 
Oficer Sztabowy w Powstaniu Wielkopolskim. 
Inspektor Okręgowej Komendy Uzupełnień 
w Poznaniu. Zmarł w Poznaniu i tu został 
pochowany. 
30. Ireneusz Wierzejewski (1881-1930) 
Był szefem tajnej wojskowo-lekarskiej organizacji 
niepodległościowej. W czasie Powstania 
Wielkopolskiego był naczelnym lekarzem wojsk 
wielkopolskich. Profesor nauk medycznych. 
Senator RP. Zmarł w Warszawie. Pochowany na 
cmentarzu zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha 
w Poznaniu. 

Niech spoczywają w pokoju! 

KPT w stanie spoczynku Józef Onoszko; Żródło: 
P. Stawecki, „Słownik Biograficzny Generałów Wojska 

Polskiego 1918-1939”, Warszawa 1994. 
A. Czubiński, B. Polak, „Słownik Biograficzny 

Powstańców wielkopolskich 1918-1919”, Poznań 2002.

 

Orędzie Papieża Benedykta XVI na 47. Dzień Środków Masowego Przekazu 
C. dalszy ze str. 5 „(…) Sieci społecznościowe mogą być nie tylko narzędziem ewangelizacji, ale również 
czynnikiem ludzkiego rozwoju. Na przykład, w niektórych sytuacjach geograficznych i kulturowych, gdzie 
chrześcijanie czują się izolowani, mogą one umacniać poczucie ich rzeczywistej jedności z powszechną 
wspólnotą wierzących. Sieci ułatwiają dzielenie się bogactwem duchowym i liturgicznym, sprawiając, że 
ludzie mogą modlić się z żywym poczuciem bliskości tych, którzy wyznają tę samą wiarę. Prawdziwe 
i interaktywne zaangażowanie w pytania i wątpliwości tych, którzy są dalecy od wiary, powinno nam 
uzmysłowić potrzebę podtrzymywania przez modlitwę i refleksję naszej wiary w obecność Boga, jak i naszej 
aktywnej dobroczynności: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się 
jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący” (1 Kor 13, 1). (…) 

Modlę się, aby Boży Duch zawsze wam towarzyszył i oświecał. Jednocześnie z serca wam 
wszystkim błogosławię, abyście umieli być naprawdę zwiastunami i świadkami Ewangelii. „Id źcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). 

Watykan, 24 stycznia 2013 r., w święto świętego Franciszka Salezego” 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800 
dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

pierwsza sobota miesiąca 900 
Nabożeństwo Wynagradzaj ące 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Koronka do Miłosierdzia Bo żego 
pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Żywy Ró żaniec 
trzecia niedziela miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Kancelaria parafialna 
poniedziałek - piątek: 900 - 1100 

czwartek: 1700 - 1800 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
wtorek: 1000 - 1100 

czwartek: 1600 - 1700 

Poradnia mał żeńska 
II i IV poniedziałek miesiąca: 1800 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

Koło Przyjaciół Misji 
I środa miesiąca: 1830 

Chór Świętomarci ński 
środa: 1900 

Porady prawnika 
1700 - 1800 

co drugi czwartek 

Akcja Katolicka  
drugi poniedziałek 1700 - 1830 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1100 

Grupa Biblijna 
drugi wtorek 1830 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach 

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,  
Ministranci  w różnych terminach 

W grudniu 2012 i styczniu 
2013 roku 

 

Włączeni do wspólnoty 
przez sakrament chrztu 
zostali 

 
1. Wojciech Matulewski 
2. Julian Subczyński 
3. Ksawery Szurmann 
4. Weronika Majchrzak 
5. Kamil Kalemba 
 

 
Sakrament  mał żeństwa 
zawarli 
 

 
1. Piotr Majchrzak ♥ Magdalena Konieczna 
 

 

Odeszli do Pana 
 
 

1. Czesław Majewski 

2. Paweł Czyż 
3. Roman Napierała 
4. Henryka Szulczewska 

5. Jadwiga Dudek 
6. Mieczysław Przyczyna 
7. Wiesław Adamczak 
8. Bogumiła Słupińska 
 

lat 80 
lat 46 
lat 78 
lat 89 
lat 68 
lat 83 
lat 54 
lat 59 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie

 

Modlitwa za apostolstwo  

środkami społecznego przekazu 

Boże, który dla okazania ludziom Twojej miłości 
wysłałeś na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa 

i ustanowiłeś Go Mistrzem  
Drogą, Prawdą i Życiem ludzkości,  

spraw, aby środki społecznego przekazu: 
prasa, kino, radio, telewizja, internet  

były zawsze używane na Twoją chwałę  
i dla dobra ludzi. 

Wzbudź powołania do tego apostolstwa  
i natchnij wszystkich ludzi dobrej woli, 

aby przez modlitwę, działalność i ofiarność 
współpracowali z Kościołem w głoszeniu Ewangelii 

środkami społecznego przekazu. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 
 

Pismo redaguje zespół : 
Ks. Czesław Grzelak, ks. Krzysztof Makosz, dk. Piotr Szkudlarek, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,  

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracan ia przyj ętych tekstów. 
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