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Program duszpasterski - nowe zadania
Nowy czas przed nami. W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok liturgiczny,
a 1 stycznia zaczął się nowy rok kalendarzowy. W tym nowym czasie, który jest darem Boga, żyje
i funkcjonuje Kościół powszechny, nasza diecezja, parafia i każdy z nas. Kościół w Polsce
i w naszej archidiecezji pragnie realizować program duszpasterski wyznaczony przez Konferencję
Episkopatu. Program nawiązuje do 1050 rocznicy chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w roku
2016. Pragniemy, aby przyjęcie chrztu przez naszych przodków stało się impulsem do odnowienia
i umocnienia naszej wiary dzisiaj. Hasłem nowego programu duszpasterskiego są słowa:
„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
Program
ten
wyznacza
4 podstawowe cele, jakie chcemy
osiągnąć:
- ewangelizacyjny - pogłębienie
osobistej więzi z Chrystusem poprzez
poznanie,
pełniejsze
pokochanie
i wzorniejsze naśladowanie
- inicjacyjny
uświadomienie
i podjęcie łaski sakramentu inicjacji,
przede wszystkim chrztu św.
- formacyjny
kształtowanie
postaw duchowych i moralnych
zgodnych z wyznawaną wiarą:
zaangażowanie w życie Kościoła,
świadectwo życia chrześcijańskiego
- społeczny - wraz ze świętowaniem
1050,
rocznicy
Chrztu
Polski,
pełniejsze uświadomienie i podjęcie
odpowiedzialności za kształtowanie
w duchu wiary życia rodzinnego,
społecznego i zawodowego.
Praca
duszpasterska
przez
najbliższe cztery lata będzie skupiała
się wokół następujących haseł:

•

2013/2014 - „Wierzę w Syna
Bożego”
• 2014/2015 - „Nawróćcie się
i wierzcie w Ewangelię”
• 2015/2016 - „Nowe życie
w Chrystusie”
• 2016/2017 - „Idźcie i głoście”

Każdy rok pracy duszpasterskiej
związany
został
ze
znakiem
nawiązującym do liturgii chrztu. Będą
to: świeca, krzyż, woda i biała szata
oraz olej. Znaki te, odgrywające istotną
rolę podczas chrztu, dobrze przez nas
wykorzystane, mogą pomóc osobom
już ochrzczonym w odnowieniu łaski
tego sakramentu i w odkrywaniu
godności i misji, jaką otrzymali.
W obecnym roku, przeżywanym pod hasłem
„Wierzę w Syna Bożego” chcemy szczególny
akcent położyć na słowa: „Kto uwierzy i przyjmie

chrzest
będzie
zbawiony”
(Mk 16, 16). Chodzi więc o ochotne
i pełne wiary przyjęcie Słowa
Bożego, świadome przeżywanie
tajemnicy chrztu św. i życie
codzienne
według
przyrzeczeń
złożonych na chrzcie św.
W tym roku czekają nas
konkretne wydarzenia religijne,
które domagają się duchowego
przygotowania każdego z nas. Są to:
1. Kanonizacja Bł. Jana Pawła II
i Bł. Jana XXIII. W naszej parafii
odbywają się raz w miesiącu
spotkania formacyjno - dyskusyjne
oparte na nauczaniu Jana Pawła II.
Termin
i
tematyka
każdego
spotkania podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
2. Rok Bł. Edmunda Bojanowskiego ogłoszony w związku z 200setną rocznicą Jego urodzenia (18141871). Bł. Edmund jest naszym
Krajanem.
Działał
społecznie
i religijnie na terenie Wielkopolski.
Założył
Zgromadzenie
Sióstr
Służebniczek działające na terenie
naszej archidiecezji. Sanktuarium
z Jego relikwiami znajduje się
w Kaplicy
Sióstr
Służebniczek
w Luboniu - Żabikowie.
3. Koronacja obrazu Św. Józefa
w sanktuarium oo. Karmelitów przy
ul. Działowej 25. Odbędzie się ona
23 marca 2014 r. o godz. 13.00.
Sanktuarium to znajduje się na
terenie
naszego
dekanatu
i w bliskości naszej parafii. Jest więc
szczególna okazja, aby to uświęcone
miejsce stało się bliskie sercu naszych parafian
i przyczyniło się do ożywienia kultu Św. Józefa
w każdym z nas.
ks. Czesław Grzelak
Proboszcz
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Kolejny Nowy Rok
Odkładamy stary kalendarz, w nim wiele
zanotowanych, załatwionych ważnych spraw, które
już minęły. Tyle rzeczy odeszło, tyle spraw już się
nie powtórzy. Ileż spotkań, ileż trudnych godzin,
ileż godzin zmarnowanych, nie wykorzystanych.
Ileż łask, którymi nas Stwórca obdarzył, które
wymknęły się bezpowrotnie. Spróbujmy policzyć
je wszystkie. Przypomnijmy sobie wszelkie dobro,
jakim zostaliśmy obdarzeni. Porozmawiajmy o tym
z Bogiem, chociaż ON wszystko wie i nie
potrzebuje, abyśmy wyliczali nasze upadki i brak
miłości. Na progu nowego roku oddajmy Mu naszą
małość, nieudolność, dziękujmy za wszystko, bo
Bóg już chce nas obdarzyć swoją miłością i siłą do
podjęcia kolejnych zmagań z sobą samym. Chce
nam ponownie dać zagubione światło, które
rozjaśni mroki, ukaże łaski, których nie
potrafiliśmy przyjąć.
Chodzi tylko o to, żeby Go prosić, zawierzyć
Mu kolejny rok, siebie samych i naszych
najbliższych. Nie potrzebne tu potoki słów i litania
próśb, Bóg czyta w naszych sercach, ale niezbędna
jest
postawa
zawierzenia,
rozmodlenia,
dziękczynienia. Niech Bóg usłyszy nasze radosne:
,,Ciebie Boga wysławiamy…”.
Przemijanie jest procesem oczywistym
i koniecznym, aby dostąpić wiecznego trwania trwania przez wieczność całą w Domu Ojca.
Jesteśmy wędrowcami na ziemi, dążącymi do celu,
jakim jest Życie wieczne. Żeby móc zacząć od
nowa naszą wędrówkę przez życie, by przyjąć dar,
jaki Bóg nam daje na początku tej drogi - jego
Miłość - potrzeba czystego serca i duszy
skruszonej. Wołajmy razem z Kościołem: ,, Przed
oczy Twoje Panie Winy nasze składamy…”
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Rozważmy jeszcze udział Maryi w fakcie
Bożego Narodzenia - Maryja Boża Rodzicielka.
Bóg przed wiekami Ją wybrał, umiłował bardziej
niż wszystkie stworzenia na ziemi, napełnił Ją
wszelkimi łaskami, zachował od wszelkiego
grzechu i wybrał na Matkę Zbawiciela i współ
odkupicielkę naszą. Zbliżmy się do Maryi, która
nam pomoże patrzeć Jej oczyma na Jezusa,
przychodzącego na świat - Zbawiciela. Maryja
Dziewica - Matka jest obecna w sposób dyskretny
wszędzie tam, gdzie jest jej Boski Syn. Maryja jest
bowiem uosobieniem pokory i milczenia, jest
Matką Syna Bożego i naszą Matką. Wzywajmy jej
macierzyńskiego orędownictwa wołając z całym
Kościołem: ,,O Boże,
daj nam
doznawać
orędownictwa Tej, przez którą staliśmy się
godnymi otrzymać Jezusa Chrystusa, Syna
Twojego, Dawcę Życia”. Prośmy, aby wypraszała
nam u swego Syna dary Ducha Świętego, który
pouczy nas jak postępować każdego dnia Nowego
Roku, aby nie zmarnować żadnej łaski udzielonej
nam, dla dobra naszego i Bożej chwały.
Rozważmy również Uroczystość Objawienia
Pańskiego. Mędrcy ujrzeli gwiazdę i spieszą za jej
śladem, aby oddać pokłon i uwielbić Boga. Oni nie
wątpili, ich wiara była mocna, pewna, pokorna. Ich
serca były wielkoduszne. Może i twoje serce ukaże
ci gwiazdę, która poprowadzi prosto do Jezusa.
Bądźmy wielkoduszni, odważni, otwarci na Boże
natchnienia, na Światło, które rozjaśni mroki,
ciemności naszych serc i poprowadzi do Zbawcy.
Potrzeba nam wiary żywej, głębokiej,
niezachwianej przepełnionej miłością i ofiarnością.
Ona pomoże nam przejść przez kolejny rok
z sercami otwartymi na działanie łaski Bożej.
s. Barbara Drzewiecka - szarytka

Matka Boża rozwiązująca węzły
Obraz MB rozwiązującej węzły wyszedł spod
ręki augsburskiego malarza, żyjącego w XVII
wieku i umieszczony został w bocznej nawie
kościoła św. Piotra na Perlach w Augsburgu.
W centrum obrazu stoi Maryja - przedstawiona
jako apokaliptyczna Niewiasta obleczona w słońce,
otoczona gromadą aniołów. Nad Jej głową widać
wieniec z gwiazd dwunastu, a nad wieńcem
gołębicę - symbol Ducha Świętego. Pod stopami
Madonny artysta namalował księżyc i wijącego się
węża, a pod nimi, u dołu obrazu, dwie małe
postacie: archanioła Rafała i młodego Tobiasza.
Pobożność ludowa nadała temu wizerunkowi
określenie: Maryja rozwiązująca węzły. (supły).
Dlaczego? Oto Anioł po prawej stronie malowidła
trzyma w ręce kłęby splątanej wstęgi i podaje je
Maryi. Na wstędze tej umieszczone są słowa

modlitwy w naszym imieniu: Ufamy Ci, nasza
Matko, Ty możesz nam pomóc. Rozwiąż węzły
naszego życia. Maryja przedstawiona na obrazie
rozplątuje węzły wstęgi. Rozsupłaną wstęgę
podtrzymuje anioł z lewej strony wizerunku,
mówiąc Zobaczcie, co Maryja może uczynić swoim
wstawiennictwem. Powierzcie Jej wasze troski
i niepokoje!.
Wielkim czcicielem tego obrazu jest Ojciec
Święty Franciszek. Poznał go, gdy jako o. Jorge
Maria Bergoglio był na studiach w Niemczech.
Później cześć do Matki Bożej rozwiązującej węzły
rozpowszechniał pośród swoich przyjaciół,
następnie, jako arcybiskup Buenos Aires w całej
swojej diecezji. Niebawem ludzie zaczęli mówić
o otrzymanych łaskach, zwłaszcza w trudnościach
małżeńskich i rodzinnych.
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Jako papież, w przeddzień ofiarowania
świata
Niepokalanemu
Sercu
Maryi,
13 października 2013 r. Ojciec Święty mówił:
Dla Bożego miłosierdzia nie ma rzeczy
niemożliwych! Nawet najbardziej skomplikowane węzły rozwiązują się z pomocą Jego
łaski. A Maryja, która swoim <tak> otworzyła
drzwi Bogu, by rozwiązać węzeł dawnego
nieposłuszeństwa, jest matką, która cierpliwie
i czule prowadzi nas do Boga, aby rozwiązał
On węzły naszej duszy swym ojcowskim
miłosierdziem.
Stając więc u progu nowego roku, czyniąc
podsumowania jak i dobre postanowienia,
powierzajmy się ufnie Maryi. Polecajmy jej
wszystkie
skomplikowane,
zagmatwane
problemy
codziennego
życia.
Maryja
rozwiązująca supły zaprasza nas do tego,
byśmy rozpoznali i nazwali po imieniu
wszystko to, co wydaje nam się trudne do
rozwiązania albo nierozwiązywalne, i abyśmy
Jej to z ufnością powierzali. To może być
nasze najlepsze noworoczne postanowienie.

Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły
Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewico
pełna łaski, która rozwiązujesz węzły!
Rękoma pełnymi miłości Bożej rozwiązujesz wszystkie trudności na naszej drodze
życia, jak węzeł, który pod Twoimi rękoma
staje się prostą wstęgą miłości Bożej!
Rozwiąż więc, święta, cudowna Dziewico
i Matko, wszystkie węzły, które zrobiliśmy
sobie sami, przez naszą samowolę oraz
wszystkie te węzły, które przeszkadzają nam
w dalszej drodze.
Oświeć je swoimi oczyma, aby wszystkie
węzły stały się przejrzyste, abyśmy
z wdzięcznością mogli rozwiązać Twymi
rękoma to, co jest nie do rozwiązania!
Maryjo rozwiązująca węzły, bądź nam
drogą Matką, weź nasze dłonie i uczyń je
sprawnymi do rozwiązywania, aby Twoje ręce
poprzez nasze ręce przynosiły pokój,
rozwiązanie i pomoc! Amen.
ks. Szymon Bajon

Z WYDARZEŃ OKRESU BOŻEGO NARODZENIA W PARAFII
„Pasterka”
Świętowanie pamiątki Narodzenia
Pańskiego rozpoczęło się tradycyjnie
uroczystą Mszą Świętą Pasterską
o godz. 24, z udziałem wszystkich
prezbiterów, ministrantów i zespołu
śpiewaczego z organistą profesorem
Sławomirem Kamińskim. Ks wikary
Szymon Bajon w homilii powiedział:
…patrząc na Dzieciątko - trzeba
widzieć całe Jego życie.

Liturgia zakończyła się przeniesieniem figurki Boga - Dzieciny
spoczywającej w czasie Mszy św. pod
ołtarzem, do żłóbka w bocznej nawie.
Ks. Proboszczowi towarzyszył orszak
prezbiterów i ministrantów - przy
wspólnym śpiewie najstarszej, bo
pochodzącej z końca Średniowiecza
i do dziś śpiewanej polskiej kolędy
„Anioł Pasterzom mówił”.
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Nabożeństwo przebłagalno
– dziękczynne kończące
rok kalendarzowy
Msza św. i wieczorne nabożeństwo
w dniu 31 grudnia 2013 r. odbyło się
pod
przewodnictwem
księdza
Proboszcza z homilią ks. wikarego
Szymona Bajona, odnoszącą się do
uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi obchodzonej 1 stycznia oraz
obrazu Matki Bożej rozwiązującej
węzły, którego wielkim czcicielem jest
Ojciec Święty Franciszek.
(więcej o obrazie - na str. 3 i 4)

Uroczystość
Objawienia Pańskiego
6 stycznia 2014 roku Liturgia
o godz.18.00
miała
wyjątkowo
uroczysty charakter, gdyż odbywała
się w intencji naszego Proboszcza
ks. prałata Czesława Grzelaka z okazji
70-tych urodzin. Jednym z koncelebransów był ks. kan. Kazimierz
Szachowicz z parafii Św. Floriana we
Wirach, który przybył wraz ze swoim
chórem „Francesco” pod dyrekcją
Arkadiusza
Klemczaka.
Przed
Liturgią, Chór zachwycająco wykonał
półgodzinny koncert kolęd, dedykowany Jubilatowi. ▼
Pięknie śpiewał też podczas Mszy
Świętej,
pozwalając
zgromadzeniu
zanurzyć się w hymn uwielbienia Boga.
Za organami zasiadł nasz Pan Miłosz
Firlej, a psalmistką była nasza chórzystka
Danuta Cichoń.

Na zakończenie dnia, w salce, grupy
duszpasterskie złożyły życzenia Księdzu
Proboszczowi z okazji Urodzin oraz łamały się
opłatkiem, a przy poczęstunku wraz
z gościnnym chórem, wybrzmiały jeszcze
piękne polskie kolędy, śpiewane z wielką
radością.
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Kolędowy mini Festiwal dla dzieci i młodzieży
Zapoczątkowane przed dwoma
laty przez ówczesnego wikarego
ks. Krzysztofa Makosza konkursy
kolędowe dla dzieci i młodzieży,
przekształciły się w tym roku
11 stycznia w festiwal z nagrodami, które od początku finansowane są przez Radę Osiedla „Stare
Miasto”, za sprawą radnej Pani
Mirosławy Halilovic. Zgłoszonych
21
wykonawców
w grupie
solistów i śpiewających w małych
zespołach przygotowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich Panie: Jolanta
Stamburska i Sonia Wójcik.
Kwartet uczennic
Śpiewały
też
dzieci
z Eucharystycznego
Ruchu
Młodych prowadzonych przez
siostrę Małgorzatę Ślęzak USJK
i gimnazjaliści przygotowani
przez Panią Dorotę Muchę, która
wystąpiła także z prowadzonym
przez siebie i przebranym
w stosowne stroje Dziecięcym
◄Chórem Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Karola
Kurpińskiego.

Licznie
zgromadzona
publiczność gorąco oklaskiwała
wszystkie
występy,
sprawnie prowadzone przez
Panią
Agnieszkę
Askutję
z naszego chóru parafialnego.
Organizacyjnie projekt przygotowały osoby z Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej,
która ufundowała dyplomy
i zakładki do książek, artystycznie wykonane przez Panią
Barbarę Rzemyk.
Po
wręczeniu
nagród
wykonawcom, wszystkim zwłaszcza rodzicom serdecznie
podziękował Ks. Proboszcz.

Nagrodzeni wykonawcy
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Koncert kończący okres liturgiczny Bożego Narodzenia
12 stycznia w Niedzielę Chrztu
Pańskiego, w naszym kościele kolędowały dwa chóry: Żeński Chór ►
Kameralny „Canto Cantare” LO im. I.
Jana Paderewskiego pod dyrekcją Ewy
Maćkowiak-Sibilskiej i Mieszany Chór
Kameralny „Fermata” pod dyrekcją syna
- Mateusza JM Sibilskiego. Zespoły
przygotowały
wspólny
scenariusz
przeplatany współczesną poezją i prozą
wygłoszoną przez absolwentkę LO,
a obecnie aktorkę Panią Ewę Kaczmarek.

Był to niezapomniany wieczór dzięki
znakomitemu wykonawstwu zespołów,
przez wprowadzony tu przez licealistki
ruch sceniczny, stroje, efektowne
światełka, oraz wprost anielsko brzmiące
z chóru organowego głosiki dwóch
małych dziewczynek w kolędzie „Gdy
śliczna Panna”.

Wieczór
podsumował
Ksiądz
Proboszcz, dziękując wykonawcom za
nasze tradycyjne kolędy, oraz za zupełnie
nowy repertuar z jedyną afrykańską
kolędą, która jest w posiadaniu Pani
dyrygentki. Podniosłym „Bóg się rodzi”
przy akompaniamencie organisty Miłosza
Firleja, śpiewanym przez wszystkich
uczestników
gromkimi
głosami,
zakończył się okres Bożego Narodzenia
w naszej parafii.
KDM

Żłóbek
Zaprojektowany, z tłem okolicznych budowli,
przez parafiankę Panią Barbarę Rzemyk i wykonany
przy współpracy zakrystian Pana Jana Jarczyńskiego
i Pana Józefa Wiśniewskiego oraz diakona Artura
Wojczyńskiego, pod czujnym okiem ks. Proboszcza
Czesława Grzelaka, codziennie nawiedzany przez
liczne grupy modlących się osób. Wyróżniającym
przesłaniem teologicznym tego żłóbka było Dzieciątko
wskazujące rączkami na tabernakulum ustawione
w pobliżu na sianku pomiędzy figurami Maryi i Józefa.

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
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 Wynagradzające
Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Żywy Różaniec
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 małżeńska
II i IV poniedziałek miesiąca: 1800
Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
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 listopadzie, grudniu 2013
i styczniu 2014 roku
Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1. Lena Wróbel
Odeszli do Pana

1. Halina Dymińska
lat 92
2. Urszula Walczak
lat 81
3. Bolesława Szorcz
lat 71
4. Genowefa Rybacka
lat 78
5. Krystyna Cieciora
lat 81
6. Zbigniew Banaszak
lat 85
7. Irena Ruszyńska
lat 93
8. Romuald Kwietniewski
lat 78
9. Tadeusz Badowski
lat 65
10. Mirosław Lehman
lat 59
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

ZAPRASZAMY
Poniedziałek, 27 stycznia, godz. 18.45
po wieczornej Mszy Świętej
do Sali Konferencyjnej
na trzecie spotkanie z cyklu:
Przed Kanonizacją Jana Pawła II
temat: FAMILIARIS CONSORTIO
Adhortacja Apostolska Jana Pawła II
O zadaniach rodziny chrześcijańskiej
w świecie współczesnym
Św. Ireneusz twierdził:

„Ewa przez swe nieposłuszeństwo
zawiązała węzły nieszczęścia dla ludzkości,
a więc Maryja, przeciwnie,
przez swe posłuszeństwo je rozwiązuje”.
Panie,
zaakceptowałeś pokornie trudności życia
ziemskiego oraz cierpienia krzyża.
Pomóż nam zaakceptować próby
jako okazje do wzrostu duchowego
i naśladowania Twego przykładu.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty
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