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Ofiarowanie Pańskie w Roku Życia Konsekrowanego
W Starym Testamencie czytamy, że ,,każdy
pierworodny syn należy do Boga.” W 40 dni po
Bożym Narodzeniu Rodzice Jezusa przynoszą Go
do świątyni, aby przedstawić Go Panu i wypełnić
odnoszące się do Niego przepisy Prawa. Dokonują
symbolicznego wykupienia składając ofiarę - parę
synogarlic. Ponadto matka, która wydała na świat
syna - zgodnie z Prawem Mojżeszowym - składa
ofiarę oczyszczenia. Maryja, jak każda żydowska
kobieta tamtej epoki, przybyła do świątyni, aby
złożyć ofiarę oczyszczenia. Zgodnie z tradycją każdej matce przy wejściu do kościoła wręczano
światło.
Na pamiątkę poddania się przez Maryję
rytualnemu oczyszczeniu zostało ustanowione
święto: ,,fastum candelarum” - ,,uroczystość
świec” - stąd polska nazwa: „Matki Bożej
Gromnicznej”.
Starzec Symeon, który całe życie oczekiwał na
przyjście Zbawiciela ujrzał ,,Światło na
oświecenie pogan…” - te słowa Symeona dały też
początek obrzędowi poświęcenia świec - gromnic,
które miały być obroną przed zagrożeniami,
niebezpieczeństwem. Gromnicę podajemy też
umierającemu, który idzie na spotkanie z Panem .
Od 18 lat - w święto Ofiarowania Pańskiego
Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. W tym roku ten dzień jest
wyjątkowy, gdyż rok 2015 został ogłoszony przez
Ojca
św.
Franciszka
Rokiem
Życia
Konsekrowanego.
W Archidiecezji Poznańskiej jest wiele okazji
do uroczystego świętowania i akcentowania
doniosłej roli osób konsekrowanych w życiu
Kościoła. Otwarciem Roku Życia Konsekrowanego była ,,Procesja Światła” i nabożeństwo
w katedrze poznańskiej, o czym już czytaliśmy
w poprzednim numerze parafialnego pisma.
1 lutego, przed uroczystością Ofiarowania
Pańskiego odbędzie się IX już Sympozjum Życia
Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej.
Temat główny to: ,,OSOBA KONSEKROWANA
- RADOSNYM DAREM BOGA DLA
KOŚCIOŁA I ŚWIATA”. Więcej o przebiegu
Sympozjum - w następnym numerze pisma.
2 lutego - uroczysta Msza św. w katedrze pod
przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity
Poznańskiego Stanisława Gądeckiego z udziałem

osób konsekrowanych wszystkich Instytutów
Życia Zakonnego, Zakonów męskich i żeńskich
naszej Archidiecezji.
Dzień Życia Konsekrowanego skłania osoby,
które swoje życie oddały na służbę Bogu
w Kościele - do dziękczynienia za dar powołania,
do głębokiej refleksji i modlitwy, w której prosimy
Maryję, aby wypraszała potrzebne łaski do
gorliwej i radosnej służby, podejmując każdą
formę ewangelizacji współczesnego człowieka
zwłaszcza ubogiego i chorego.
Świadomość, że Bóg chce posłużyć się nami,
że potrzebuje naszych serc, rąk, ciągłej gotowości
do posługi Chrystusowi w każdym napotkanym
człowieku, skłania nas do pokornej modlitwy
dziękczynnej, do ofiarowana swojego życia
każdego dnia z nowym zapałem, radośnie i bez
reszty. „…a skądże mi to…” że Bóg wybrał
właśnie mnie, że potrzebuje mego serca wciąż
młodego zapałem, mych kropli potu i samotności.
W dzisiejszym świecie jawi się potrzeba
różnych form ewangelizacji ludzi wierzących i nie
tylko. Bóg nas posyła, zawierzył, umacnia swoją
łaską. Aby sprostać zadaniu musimy być otwarci
na działanie Bożej łaski, na dary Ducha Świętego,
których Bóg udziela na modlitwie przed
Najświętszym Sakramentem. Najpełniej jednak
jednoczymy się z Jezusem podczas Mszy św.
W Komunii św. czerpiemy siłę i światło do
podążania drogą Rad Ewangelicznych. Kiedy
w pokorze stajemy przed Bogiem - On nam
wskazuje, co jest najważniejsze, jak odświeżać
i pogłębiać relacje z Nim i człowiekiem, do
którego nas posyła.
Wszystkie uroczystości, sympozja, dni
skupienia dla osób konsekrowanych pomagają
z nowym zapałem dostrzegać sens naszego
powołania, pozwalają zatrzymać się nad swoim
życiem, snuć refleksje i odpowiadać na wiele
nurtujących pytań. I na pewno wtedy wiemy, że:
,,Osoba Konsekrowana - jest radosnym darem
Boga dla Kościoła i świata”.
Maryja jest naszą Matką i Orędowniczką
u Boga. Prośmy Ją, aby wypraszała nam potrzebne
łaski, byśmy byli radosnym darem dla Kościoła
i świata.
s. Barbara Drzewiecka - Szarytka

Z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w szczególnym Roku Życia Konsekrowanego
życzymy wszystkim konsekrowanym nieustannej Bożej obecności.
„Duchu Święty (…) prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością,
że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. (…) Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych
czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.”
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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Życie konsekrowane św. Urszuli Ledóchowskiej
Kościół święty przez Ojca Świętego
Franciszka ogłosił Rok Życia Konsekrowanego
od 30 XI 2014 r. do 2 II 2016 r.
Przy tej okazji ukazała się pozycja
wydawnicza pt. „Uwiedzeni i opuszczeni? Dni
łaski i próby dla życia konsekrowanego” Marii
Marcelliny Pedico, która pokazuje, że droga osoby
powołanej, to droga wyboista, ale prosta, o ile
człowiek odkryje, że to Bóg go wzywa.
Zobaczmy, jakimi drogami prowadził Pan Bóg
świętą Julię Urszulę Ledóchowską, jakie podejmowała decyzje i jaką przyjmowała postawę, gdy
przyszedł czas działania. Centrum uwagi Julii
stanowiło zawsze to, co jest istotą „pójścia za
Chrystusem” - pragnienie pełnienia Jego woli
i ofiarna służba innym.
Zafascynowanie Bogiem charakteryzowało
Julię od dzieciństwa. Pochodziła z rodziny głęboko
wierzącej i - zapewne dlatego - już w dziewiątym
roku życia zwierzała się swemu młodszemu bratu
Włodzimierzowi, że pragnie całkowicie służyć
Bogu jako zakonnica. Mając 21 lat opuściła więc
ukochany dom rodzinny i wstąpiła do klasztoru
sióstr Urszulanek w Krakowie. W korespondencji
do brata czytamy:
Z utęsknieniem wyglądam tego dnia
szczęśliwego, który ma na zawsze mnie połączyć
z Jezusem moim. Żebym tylko miłować umiała!
Palić się, spalać się miłością!
(M. U. Ledóchowska, Miłość krzyża się nie
lęka, s. 109).
Będę miała predykat „od Jezusa”, to znaczy
będę siostrą Urszulą od Jezusa”. Módl się, abym
była prawdziwie „od Jezusa”, żeby Pan Jezus
mógł zupełnie uważać mnie za swoją własność,
kręcić mną, jak Jemu się podobać będzie, bez
oporu lub skargi lub szemrania z mej strony!
(M. U. Ledóchowska, Miłość krzyża się nie
lęka, s.110).
Chrystus przyjął Jej gotowość pójścia za Nim
i po złożeniu ślubów wieczystych pisała znów do
brata (IX 1889):
Mój Włodziu, Deo gratias i sto tysięcy razy
Deo gratias ! Jakże dziękować za łaski, którymi
mnie Bóg obdarzył, za tę nieoszacowaną łaskę
powołania zakonnego, której i Tobie udzielił. Im
więcej czuję cały ogrom szczęścia w duszy mojej,
która już tak zupełnie należy do Pana Jezusa, tym
bardziej cieszę się z tego, że i Ty chcesz przybić się
trzema gwoździami ślubów świętych do tego
Krzyża, do którego są przybici ci, którzy idą za
Barankiem śpiewając
pieśń nową. Pójdźmy
razem! Włodziu, żebyś wiedział, jak ja ciągle o tym

marzyłam, o to się modliłam, byś
wszedł w szeregi synów św. Ignacego.
(M. U. Ledóchowska, Miłość krzyża się nie lęka,
s. 115-116).
Przez następne 21 lat Jej powołanie dojrzewało
przez ofiarną służbę klasztorowi, najpierw jako
nauczycielki i wychowawczyni, a potem przełożonej klasztoru krakowskiego. Następnie Pan Jezus
postawił przed Nią nowe wezwanie i w 1907 r.
objęła pracę misyjną i apostolską w Rosji. Po
usunięciu Jej przez władze z terytorium Rosji,
w czasie I wojny światowej, przez lata wygnania,
wraz ze swymi współsiostrami prowadziła
w krajach skandynawskich działalność pedagogiczną, zakładając szkoły i bursy, działalność
apostolską
i patriotyczną
w
środowiskach
zróżnicowanych pod względem narodowościowym, wyznaniowym i światopoglądowym. Umiała
odczytywać „znaki czasu”, rozumieć ludzi jej
współczesnych, ich problemy, potrzeby, a przede
wszystkim obdarzać ich żywą, serdeczną, pełną
inicjatywy, odwagi i ofiarności miłością, którą
czerpała z konającego Serca Jezusa.
Głębokie życie wewnętrzne, które św. Urszula
Ledóchowska prowadziła od młodości, rzeźbione
cierpieniem, rozwijało się pod opieką Najświętszej
Maryi, Służebnicy Pana. Od Zwiastowania po
Kalwarię uczyła się powtarzania Bogu Fiat
i trwania przy Krzyżu do końca. Tak też było, gdy
Pan Bóg wezwał Ją do założenia nowego
zgromadzenia: Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego. Pisała wtedy:
Nie miałam zamiaru zakładać nowego
zgromadzenia. To Bóg tego chciał, pisząc prosto
na krzywych liniach kreślonych ręką ludzką. Bóg
Sam wszystko obmyślił, wszystko prowadził,
wszystkim kierował. Byłam tylko pionkiem na
szachownicy, którym wyższa Ręka kierowała”.
(M. U. Ledóchowska, Historia Kongregacji,
s.6-7).
„Pionek” był czujny, inteligentny, a przede
wszystkim kochający i przekonany, że miłość do
Boga i człowieka obejmuje całe życie i wyraża się
poprzez wielkie i drobne wydarzenia. Są wśród
nich wydarzenia miłe, ale i przykre - choroby,
cierpienia, niezrozumienia i rozstania. Przez nie
Pan Bóg objawia swoją wolę i to było głównym
źródłem optymizmu i wielkoduszności Urszuli
Ledóchowskiej. Świętość Jej drogi - to heroiczne
poddanie się woli Boga, heroiczne zaufanie
Bogu, heroiczna miłość Boga i ludzi prawdziwość życia konsekrowanego.
s. Julia USJK
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Słownik Kościelny
Palka jest kwadratowym kawałkiem podwójnego
płótna, pomiędzy które włożony jest usztywniający ją
kawałek kartonu. Ma ona zabezpieczyć podczas Mszy
Świętej postacie eucharystyczne przed zanieczyszczeniem: np. przed kurzem lub owadami zwabionymi
zapachem wina. Palkę w czasie Eucharystii nakłada się po przygotowaniu darów i zdejmuje się
przed konsekracją chleba i wina, a następnie ponownie przykrywa. Zdejmuje się ją ponownie przy
śpiewie „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...” i nakłada się po nim - czyni to zawsze
diakon lub gdy go nie ma - sam ksiądz. Następnie celebrans przed przyjęciem Komunii ponownie
zdejmuje palkę, by móc spożyć Krew Pańską.
Puryfikaterz (od łac. puro - czyszczę, purificatio obmycie) jest złożonym na trzy części prostokątym
ręczniczkiem o wymiarach ok. 40 cm x 25 cm, którym wyciera
się kielich, patenę i puszkę po wypłukaniu ich wodą (obmycie
i wytarcie naczyń liturgicznych nazywamy puryfikacją). Często
obszyty koronką, a w środku ozdobiony haftowanym krzyżem.
dk. Dawid

Kiedy kończy się czas świętowania Bożego Narodzenia?
Proszę księdza, jak długo można śpiewać
kolędy? Przed takim pytaniem stawałem już
kilkakrotnie podczas odwiedzin kolędowych
w naszej parafii, dlatego też postaram się
odpowiedzieć na to pytanie nieco bardziej
wyczerpująco.
W Kościele w Niedzielę Chrztu zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia i rozpoczął się
w liturgii tzw. okres zwykły. Nie oznacza to
jednak, że już nie można śpiewać kolęd czy
też, że z naszych kościołów znikają szopki
i choinki. Pozostaje wciąż niepisana tradycja
śpiewania kolęd aż do 2 lutego, czyli święta
Ofiarowania Pańskiego (nazywane też
świętem Matki Bożej Gromnicznej). Istnieje
wiele takich właśnie tradycji, zwyczajów
i form autentycznej pobożności, za którymi
kryją się wielowiekowe tradycje, często nie
wyrażane już wprost przez przepisy liturgiczne. Tak właśnie jest z naszym „przedłużonym”
świętowaniem Bożego Narodzenia.
Bierze się to poniekąd z naszej polskiej
pobożności i zamiłowania do kolęd i jasełek
ale także stąd, że w wielu parafiach trwają
jeszcze duszpasterskie odwiedziny kolędowe i
tam przecież śpiewa się kolędy; dlaczego
zatem nie robić tego w kościele podczas
wspólnej liturgii?
Co więcej, wiele kalendarzy liturgicznych
pod datą 2-go lutego przypomina, że można

w tym dniu śpiewać kolędy. Nawet choinka
i szopka na rzymskim Placu Świętego Piotra
stoją aż do Ofiarowania Pańskiego - mały
szczegół ale przecież liturgia u Świętego
Piotra jest dla katolickich parafii wzorcowa.
Jak się okazuje przyczyną całego
„zamieszania” jest zapis kalendarza sprzed
soborowej
reformy
liturgii,
który
w Ofiarowaniu Pańskim 2 lutego, widział
koniec
bożonarodzeniowych
obchodów.
Kalendarz
został
zmieniony,
tradycje
pozostały - dowodem są odżywające tu i tam
dyskusje, jak długo śpiewać kolędy...
Niech odpowiedzią będzie zatem pewna
anegdota związaną ze świętym papieżem,
Janem Pawłem II. Otóż 2 lutego, po Mszy
Świętej porannej, sprawowanej w swej
prywatnej Kaplicy, Ojciec Święty w pewnym
momencie odwrócił się i zapytał z cicha:
„A szopka na Placu stoi jeszcze?”. „Będą ją
dzisiaj demontować, Wasza Świątobliwość” pospiesznie odpowiedział jeden z Prałatów.
„Powinna stać aż do wieczora!” - odrzekł
Ojciec Święty, groźnie postukując laską.
Potem jednak rozpromienił się i udzielił
zwyczajowego błogosławieństwa. W tamtym
roku Szopkę rozebrano nieco później niż
zazwyczaj...
dk. Dawid
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Świąteczne wydarzenia w naszej parafii
Boże Narodzenie rozpoczęło się jak zwykle
24 grudnia o godz. 24.00 uroczystą Mszą Świętą Pasterką, sprawowaną pod przewodnictwem
księdza Proboszcza, z koncelebrą ks. Seniora Kazimierza i ks. Wikarego - Szymona. Jak zwykle,
po Komunii św. wybrzmiało wiele kolęd
śpiewanych na zmianę przez całe zgromadzenie
i Świętomarciński Zespół Śpiewaczy. Piękno tego
kolędowania rozgrzało radością serca wszystkich
obecnych.
Po świętowaniu w rodzinach, w sobotę
3 stycznia 2015 o godz. 19.00 rozpoczął się
godzinny koncert kolęd w wykonaniu ►
Sołackiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją
Marianny Majchrzak. Koncert w ramach siódmej
edycji
tzw.
„Poznańskiego
Kolędowania”
zgromadził wielu gości i parafian. Interesujący
program w nowoczesnych, ciekawych opracowaniach kompozytorskich ujęty był w trzy tematyczne części: adwentowego oczekiwania, tradycyjnych polskich kolęd i kolęd innych narodów.
Niewielki zespół zachwycił soczystym i przyjemnym brzmieniem oraz wieloma wstawkami solistycznymi różnych śpiewaków i grup. Po gromkim
aplauzie, zakończono wspólnym śpiewem: Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław ojczyźnie miłej.
W niedzielę 4 stycznia 2015 od godz. 16.30 było rodzinne kolędowanie
w ramach Mini festiwalu dla dzieci i młodzieży.
Świetnym akompaniamentem organowym i przyjemnym głosem
wspólny śpiew prowadził Hubert Szreder - student w klasie organów prof.
Sławomira Kamińskiego. Pomiędzy kolędami wybrzmiały przywołane
słowa z tekstów ks. Jana Twardowskiego. Punktem kulminacyjnym były
dzielne i odważne występy solowe przedszkolaków, jeden występ rodzinny
z odpowiednimi rolami i rekwizytami ▼oraz występy dzieci i młodzieży
(od kl. II do gimnazjum), przygotowanej przez obecną Panią Nauczycielkę
Jolantę Stamburską. Godnym podziwu było prezentowanie pamięciowe
wielu zwrotek przygotowanej kolędy.
Wystąpił też ►
Franciszek uczący się
gry na trąbce, który
wykonał trzy melodie
kolędowe.
Wszyscy
soliści
otrzymali piękne nagrody ufundowane przez
Radę Osiedla Stare Miasto, wręczone przez
mocno zaangażowaną w nasze projekty
przedstawicielkę
Panią
Mirosławę
Halilovic. Całość przygotował Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej.
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Wykonawcy i organizatorzy
Mini Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży ►

W poniedziałek 5 stycznia w Sali
konferencyjnej odbyło się czwarte w tym
roku spotkanie z cyklu Wiedza otwiera
horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi
człowieka.
Rozważany
temat
o przestrzeni i czasu w Liturgii wg kard.
Jozepha Ratzingera- Benedykta XVI,
także opleciony był śpiewaniem kolęd.
Stałe grono uczestników cieszyło się też
obecnością trzech osób przybyłych
z parafii. pw. Miłosierdzia Bożego
w Poznaniu.
W Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia wzruszyliśmy się jasełkami,
wystawionymi po Mszy Świętej o godz. 11.00
przygotowanymi przez Siostry Urszulanki
SJK. Wykonawcami było grono osób
korzystających z prowadzonej przez Nie
stołówki „Caritas”. Śpiewy, teksty i scenki
nawiązujące do sytuacji osób nie mających
normalnej rodziny, kuszonych przez „Złego”
i anielskich
propozycji
dobrych
myśli
i czynów, w tle ze Świętą Rodziną, przygotowane przez Siostry, były wykonane z wielkimi
emocjami, wzruszając licznie zgromadzonych
parafian. Ks. Proboszcz gorąco podziękował
wszystkim wykonawcom, siostrom: Urszuli
i Małgorzacie, za trud przygotowania tego
niecodziennego przeżycia, jakim był dla
„aktorów” publiczny występ przed sporym
zgromadzeniem.
Na koniec okresu Bożego Narodzenia
w niedzielę Chrztu Pańskiego, 11stycznia
podczas Mszy św. o godz. 12.30 śpiewał
kolędy
Chór
SONANTES
Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, pod dyrekcją
Hanny Malickiej.
Okres Bożego Narodzenia był bogaty
w różne projekty kultury chrześcijańskiej,
ubogacające duchowo jej uczestników.

Walka pomiędzy złem ▲a dobrem ▼

Bogu niech będą dzięki.
KDM
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Życie to czas wyborów…
Iść do Betlejem - czy wybrać coś innego?
Uklęknąć przed żłóbkiem - czy raczej siedzieć przed telewizorem?
Wyjść naprzeciw potrzebującego - czy zabarykadować swoje serce?
Serce jest mieszkaniem i ode mnie zależy co będę w nim gromadził …
6 stycznia w naszej parafii św. Marcina
zostało przedstawione Misterium „Uliczne
Betlejem” w wykonaniu osób korzystających
z naszej jadłodajni przy ul. Taczaka 7,
prowadzonej przez siostry Urszulanki Serca
Jezusa Konającego.
Nasi podopieczni wcielili się „w rolę
aktorów”, którzy z serca przedstawili to
wszystko, co ich bezpośrednio dotyczyło. Były
łzy wzruszenia, ale też łzy radości.

„Uliczne Betlejem” w wykonaniu grupy
„Radykalnej Nadziei” dało nam wszystkim
wiele do myślenia, ale też pokazało, że można
żyć lepiej, inaczej, bo z Jezusem, który jest
Panem naszego życia.
Kluczem do ludzkiego serca nie jest
nigdy nasza mądrość lecz Miłość i tą
Miłość trzeba okazywać wszystkim,
w szczególności tym, którzy pozbawieni
są wszystkiego.
Szczęść Boże
s. Małgorzata Laskowska

Grupa „Radykalnej Nadziei”

W grudniu 2014 i styczniu
2015 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800

Odeszli do Pana

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
Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Waldemar Granecki
Bożena Hoppel
Marianna Jaśkowiak
Magdalena Sikorska
Helena Grobecka
Jerzy Heromiński
Helena Bartkowiak
Robert Maciejewski
Piotr Wężyk

lat 57
lat 79
lat 79
lat 80
lat 83
lat 65
lat 94
lat 41
lat 60

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

ZAPRASZAMY
na spotkania z cyklu:
„Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka”
(JPII)

Temat: „DUCH LITURGII”
Kard. Joseph Ratzinger- Benedykt XVI
Poniedziałki, jeden raz w miesiącu
po wieczornej Mszy św.

2 lutego 2015
ŚWIĘTE MIEJSCA
OŁTARZ I KIERUNEK MODLITWY
Eucharystia
jest
centrum
życia
Chrześcijańskiego dla wszystkich ochrzczonych.
Nie wszyscy jednak pojmujemy jej istotę
i często uczestniczymy w niej z obowiązku albo
przyzwyczajenia. Przed obchodami jubileuszowymi Chrztu Polski, chcemy zagłębiać się
w istotę Liturgii. Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej
zaprasza
na
piąte
spotkanie
panelowe z zakresu teologii liturgii w Dniu
Ofiarowania Pańskiego o godz. 19.00, czyli po
Mszy Świętej wieczornej. Na podstawie publikacji kard. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
„Duch liturgii” rozważać będziemy temat
budowli
kościelnej,
ołtarza
i
kierunku
chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej.
Po co dzisiejsze budowle kościelne?
Jakie znaczenie ma ołtarz i przechowywanie
Najświętszego Sakramentu?
Jaki powinien być kierunek naszej modlitwy?
Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi
choć wiemy, że do końca nie jesteśmy w stanie
pojąć wszystkiego, ale możemy umocnić wiarę
naszą.
Spotkanie
w
Sali
konferencyjnej
pod
przewodnictwem Diakona Dawida
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