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Czas Boga dla nas! 
Drodzy Parafianie, Goście i Czytelnicy 

Świętomarcińkiego Słowa. 
Przede wszystkim pragnę Was serdecznie 

powitać u progu nowego Roku Pańskiego 2022! 
Bądźcie mocni w wierze i zdrowi! Nasz pierwszy 
numer Słowa wydajemy na końcu miesiąca 
stycznia, ale przecież trochę jeszcze żyjemy 
rozpoczęciem roku, a także jak myślę grudniem 
roku 2021, kiedy w naszej wspólnocie przeżywa-
liśmy historyczne wydarzenie Nawiedzenia Matki 
Bożej w kopii Jasnogórskiej. Reportaż z przeżycia 
z niezapomnianych godzin nawiedzenia w obec-
nym numerze Słowa. A w niniejszym moim słowie 
wstępnym chciałbym Was zatrzymać na chwilę 
przy treści Słowa Bożego, które zawarte było 
w liturgii minionych tygodni, przełomu okresu 
Bożego Narodzenia i okresu Zwykłego. 

Wspólnym mianownikiem tego bogatego 
czasu liturgicznego jest słowo objawienie. Bóg 
Ojciec już przez fakt narodzin Syna w ludzkim 
ciele pokazuje nam swój zamiar zbawienia 
człowieka. Niemniej początek życia Jezusa 
w Betlejem i Nazarecie jest okresem poniekąd 
ukrytym Jego życia i misji, z jaką Ojciec posłał 
Syna na ziemię. Objawienie zadania Jezusa zostaje 
przedstawione wyraźnie kiedy Jezus jako dorosły 
mężczyzna (około 30 lat) staje nad Jordanem 
i przyjmuje chrzest z rąk św. Jana Chrzciciela. 
Następnie rozpoczyna realizację swojej misji od 
pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Znaczący 
jest również moment Pokłonu Mędrców ze 
Wschodu, który to pokłon przekazuje wolę 
objawienia się Boga wszystkim narodom świata. 
Uwzględniając jednak możliwości naszego pisma, 
rozwinę nieco wydarzenie z Kany Galilejskiej. 

Pamiętamy, że w czasie Chrztu Jezusa 
w Jordanie, to Ojciec objawia Syna, mówiąc „To 
jest mój Syn umiłowany”. Natomiast w Kanie 
Galilejskiej Jezus sam daje świadectwo o sobie 
Uczniom objawieniem siebie jako Mesjasza. To 
wydarzenie ma istotne znaczenie dla dalszej 
działalności Jezusa i rozumienia Jego przesłania. 
Pierwszy cud bowiem jest wzorem dla wszystkich 
pozostałych, których Jezus dokona w swoim 
ziemskim życiu. Zauważmy, że Jan opisując 
wesele w Kanie Galilejskiej zapisuje kluczowe 
zdanie tego wydarzenia: (że Jezus) objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 
Objawienie to, nazywamy objawieniem 
mesjańskim. 

Kilka szczegółów towarzyszących temu 
objawieniu. 

Rozmowa Matki z Synem: „Niewiasto” to 
uprzejmy zwrot (podobnie jak „szanowna pani”), 
trudno go jednak uznać za stosowny w odniesieniu 
do własnej matki. Rozmowa wskazuje na delikatny 

dystans, a może nawet na trochę ostrą wymianę 
zdań pomiędzy Synem a Matką. Na prośbę Matki 
„Nie mają wina”, Jezus odpowiada słowami: 
„Czyż moja lub twoja sprawa. Godzina moja nie 
nadeszła”; w języku biblijnym to raczej ostra, niż 
uprzejma uwaga. Potocznie mogło to zabrzmieć: 
zostaw, nie wchodźmy w to, to ich sprawa, niech 
idą sami kupić wina. Pamiętajmy, że „godzina” 
Jezusa w ewangelii Jana oznacza szczególnie Jego 
krzyż i zmartwychwstanie. Jezus wyraża tutaj 
następującą myśl: Gdy zacznę czynić cuda, 
rozpocznę swoją drogę na krzyż.  

Obfitość wina i fakt, że użył On wody do 
rytualnych oczyszczeń. 

Nowe wino!, przemienione z wody. Jezus 
przez to wydarzenie cudu, pierwszego znaku chce 
powiedzieć, że tym nowym i dobrym winem, 
którego nikt przedtem jeszcze nie kosztował, 
będzie On sam. Wino w obfitości staje się znakiem 
czasu zbawienia. Jezus zapowiada w ten sposób, 
swoją „przelaną krew” za nas. Objawienie chwały 
w pełni dokona się dopiero tam w Jerozolimie 
w „godzinie”, jaką są Krzyż i Zmartwychwstanie. 
Można zestawić ślub oblubieńca (mężczyzny) 
i oblubienicy (kobiety) z wesela w Kanie Galilejs-
kiej ze ślubem (przymierzem) Oblubieńca Jezusa 
zawartym z Oblubienicą Kościołem czyli z nami. 
Godzina śmierci i zmartwychwstania, która 
nadeszła w Jerozolimie, mimo scenerii dramatycz-
nej, stała się godziną wesela. Bóg przez swojego 
Syna objawił swoją chwałę czyli obecność, kiedy 
nas oczyścił z grzechu i zbawił (spełnienie znaku 
stągwi napełnionych po brzegi na weselu w Kanie 
Galilejskiej). Zauważmy, że ta prawda zostaje już 
prorokowana przez Izajasza, który opisywał 
tęsknotę Izraela za tą godziną objawienia się 
Mesjasza Zbawcy narodów: „Nie będą więcej 
mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej już nie 
powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje 
w niej upodobanie”, a krainę twoja „Poślubiona” 
(Iz 62, 4). 

Jakie przesłanie i katecheza płynie z tego 
objawienia mesjańskiego? 

Po pierwsze, że Bóg objawia swoją chwałę 
czyli obecność w wydarzeniach naszego życia. 
Jego „godziną” jest i trwa w „godzinach” naszego 
życia. Mojego i Twojego „tu i teraz”. W sposób 
realny w znakach wina i chleba, które stają się 
Krwią i Ciałem Jezusa w każdej Mszy Świętej. 
Stąd też płynie jedna z motywacji czynnego 
uczestniczenia w Eucharystii. 

Po drugie, nie do przecenienia jest rola Matki 
w objawieniu mesjańskim. „Nie mają wina” – 
znaczenie trzech słów Matki. Były one impulsem 
dla Syna w Kanie Galilejskiej i są nimi w naszej 
Kanie życia. 
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Życzmy sobie, byśmy ten impuls Matki 
chętnie wypatrywali, szli za nim i odczytywali 
czas objawienia się Boga dla nas w Jego Słowie 
i wydarzeniach życia! 

Z darem modlitwy i serdecznego pozdrowienia 
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

 

Kana Galilejska 
Pod względem religijnym Galilea jest krainą 

uprzywilejowaną. Jej góry, miasta, rzeki i jeziora 
są żywym komentarzem Ewangelii. W tej krainie, 
na szlaku Kafarnaum - Nazaret, leży Kana 
Galilejska. Dla chrześcijan jest ona przede 
wszystkim miastem, w którym Jezus uczynił 
pierwszy cud - przemienił na weselu wodę w wino. 
Tutaj, na prośbę matki, objawił swoją moc 
i posłannictwo. Co musiało się dziać w sercu 
Matki, kiedy prosiła Syna wiedząc, że odtąd już 
nie będzie tylko Jej Synem, że jej matczyna radość 
dobiegła końca. A jednak Matka już chce 
rozpoczęcia boskiej działalności swego Syna. 
Dlaczego tak Jej się spieszyło? Pewnie dlatego, że 
znała tajemnicę Boga Ojca. Myślę, że także matki 
synów wyświęconych na kapłanów pragną, aby ich 
synowie jak najszybciej zaczęli głosić Słowo Boże. 
Może jest tu pewna analogia – nie wiem. To wie 
tylko serce matki. 

W Kanie Galilejskiej widzimy Jezusa z ucznia-
mi, Jego Matkę, parę weselną ale często nie 
dostrzegamy sług napełniających stągwie. 
A przecież oni posłusznie, bez szemrania wypełnili 
polecenie: matczyne „wszystko” i Jezusowe 
„napełnijcie”. Uczynili to w sposób doskonały „aż 
po brzegi”. I myślę sobie, że dzięki Tobie Panie, 
mogłam zrozumieć głębokie znaczenie, jakie 
zawiera w sobie ten pokorny symbol. Tymczasem, 
gdy patrzę na moją amforę to widzę, że pełna 
jeszcze nie jest … 

Kana Galilejska to miejsce, gdzie często 
małżeństwa odnawiają swoją przysięgę. 
Widziałam niejedną taką uroczystość. Każda 
wzruszała. Ale najbardziej mnie poruszyła 
i utkwiła w pamięci para bardzo już krucha. 
Każdym spojrzeniem i gestem wyrażali sobie 
miłość i wzajemne wsparcie. Oboje schorowani, 
podtrzymywali się wzajemnie ale słowa przysięgi 
wypowiadali głosem silnym i pewnym. Szczęśliwi, 
że dzieci na 65-rocznicę ślubu namówili ich na 
pielgrzymkę do Palestyny, opłaciły i wszystko 
zorganizowały. Gdy ściskałam ich kruche dłonie 
gratulując wspaniałych małżeńskich lat, 
usłyszałam: „wcale nie były takie wspaniałe. 
Kryzysy nas nie omijały, ale wtedy zawsze 
zwracaliśmy się do Matuchny o „interwencję”. 
Nigdy nas nie zawiodła i bardzo się cieszymy, że 
już niedługo będziemy mogli osobiście Jej 
podziękować” . I tak sobie pomyślałam, dlaczego 

młodzi tak rzadko zapraszają na swoje wesele 
Jezusa? Czyżby nie wiedzieli, że Jezus nie 
przyjdzie sam lecz z Matką, która wszelkie 
braki weselne dostrzeże i nie pozwoli aby one 
stały się przyczyną niepełnej miłości i aby 
szczęście zostało zachwiane? Oby młodzi to 
zrozumieli i widzieli zawsze patrzące na nich 
oczy Chrystusa. Ta świadomość może ich 
uchronić od niebezpieczeństwa pychy, 
wygodnictwa, egoizmu. Te oczy mogą ochronić 
ich małżeństwo od rozpadu i obdarzyć radością, 
uśmiechem i miłością. 

Polska także ma swoją Kanę. To Jasna Góra 
w Częstochowie. Wszyscy, zarówno ten pojedyn-
czy człowiek jak i cały naród wie, że przychodzi 
do Kany, aby otrzymać to, co najcenniejsze - aby 
doznać cudu przemiany. Tak do Niej szli królowie, 
papież Jan Paweł II, prymasi, biskupi, kapłani, 
mężczyźni, kobiety i dzieci. Cały Episkopat Polski, 
także my, ty i ja zwracamy się do Matki, aby 
zaradzała największym potrzebom, aby ratowała 
w naszych kryzysach i tych, które przeżywa 
Ojczyzna. 

Dziękuj ę Ci Matko w Jasnogórskiej Kanie, 
że mogę przeżywać Twą dobroć. Modlitw ą 
i sercem chcę się stać jako sługa, który z Twoją 
pomocą napełni amforę po brzegi. Moją amforę. 

Barbara Gorczyńska 
Modlitwa za Ojczyznę 

ks. kard. Augusta Hlonda 

O Duchu Święty, swe dary spuść na tych, 
którzy kierują losami Polski, i na cały Naród, 
abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu 
prywatnym i publicznym, żyli świętym prawem 
Bożym. Amen.  

Krypta kościoła cudu w Kanie Galilejskiej 
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90. rocznica Urodzin Księdza Kanonika Kazimierza Domagały 
W Świętomarcińskim Słowie z września 2021 

roku Ks. Kazimierz Domagała, posługujący 
w naszej parafii w latach 2008 – 2018 przedstawił 
czytelnikom swoją drogę kapłańską oraz 
świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem 
aktualnie już Błogosławionego Prymasa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. 

25 stycznia, w dniu 90. Urodzin 
Ks. Kazimierza mieliśmy okazję dziękować Bogu 
za życie i posługę Księdza Seniora. O godz. 18.00 
sprawowana była koncelebrowana Msza Święta 
dziękczynna. Przewodniczył drogi nam Jubilat. 
W koncelebrze Mszę św. sprawowali: były 

Proboszcz ks. Czesław Grzelak, były wikariusz 
ks. Szymon Bajon oraz ks. Proboszcz Antoni 
Klupczyński. Służbę liturgiczną zapewnił były Pan 
Kościelny, Józef Wiśniewski. W homilii 
ks. Kazimierz przytaczał teksty z Dzienniczka św. 
Siostry Faustyny i  mówił o Miłosierdziu Bożym 
w kontekście Sakramentu Pojednania. Podzielił się 
cennym świadectwem swojej posługi, jaką jest 
m.in. modlitwa przy konających i zmarłych. 

Po Mszy św. ks. Proboszcz Antoni 
Klupczyński oraz przedstawiciele parafian złożyli 
Dostojnemu Jubilatowi życzenia.                    ASZ 

  

Drogiemu Księdzu Kazimierzowi ,  

ciesząc się bardzo z Jego 90. Urodzin 

życzymy dużo zdrowia - sił ,  radości,  

nadal pogody ducha, 

Błogosławieństwa Bożego,  

które zapewni wszystkie potrzebne dary,  

nieustającej opieki Matki Bożej  

oraz dalszego wstawiennictwa 

Błogosławionego Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego i  „naszego” św. Marcina.  

Dziękujemy Bogu za Księdza uśmiech 

i niesłabnący żar ducha,  

za świadectwo życia oddanego Bogu 

i człowiekowi.  

Zapewniamy o modlitwie.  

Parafianie  
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Dobry czas z Matką i Królową! 
Nawiedzenie 20 - 21 XII 2021

Czas nawiedzenia Matki Zbawiciela i naszej 
Królowej w Jasnogórskim obrazie należy już do 
minionych. Duchowym przygotowaniem wiernych 
do Nawiedzenia były Misje Święte (4 dni), 
prowadzone przez o. Michała Gawryluka, Paulina 
z Warszawy. Z pewnością okres przygotowań 
i sam czas obecności Maryi w naszej świątyni 
każdy przeżywał bardzo indywidualnie. A owoce 
duchowe tych przeżyć trudno jest opisać, zmierzyć 
czy zważyć. Pozostają one tajemnicą i źródłem do 
których warto wracać. Jesteśmy Bogu wdzięczni 
za przeżycia wspólnotowe i osobiste. 

Kulminacyjny moment nawiedzenia to Msza 
Święta powitalna Matki i Królowej. Wzruszające 
chwile przyjazdu, otwarcia samochodu, wprowa-
dzenia do kościoła obrazu, powitań i celebracji 
eucharystycznej przez wielu kapłanów. 

Słowa powitania Matki Bożej przez 
ks. Proboszcza Antoniego Klupczyńskiego 
„Bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski (Łk 1,26)!  

Do nikogo Bóg, tak pięknie się nie zwrócił jak 
do Ciebie Maryjo. Pozwól, że i my, zgromadzeni 
we wspólnocie wiernego ludu Bożego w kościele 
św. Marcina w Poznaniu, osób konsekrowanych 
i prezbiterów pod przewodnictwem biskupa 
Zdzisława Fortuniaka, który w herbie biskupim 
umieścił wizerunek Czarnej Madonny z zawoła-
niem: Semper Tecum! (Zawsze z Tobą), powitamy 
Cię tymi samymi słowami. Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski! 

To był rok 1977, 44 lata temu, kiedy miałem 
zaledwie 15 lat. W mojej rodzinnej parafii 
św. Katarzyny w Potulicach (dziś archidiecezji 
gnieźnieńskiej, wówczas poznańskiej) trwały 
gorące przygotowania do Twojego nawiedzenia. 
Z tamtego czasu, pierwszego Nawiedzenia, 
wspominam dwa momenty: Jezuitę, który 
przygotowywał nas do spotkania z Tobą; skierował 
do mnie wówczas pytanie: czy nie chciałbym 
zostać księdzem? A drugie wspomnienie z tamtych 
lat przywołuje w mojej pamięci pieśń „Czarna 
Madonna”   (autorka Alicja Gołaszewska); 
upodobał sobie ją najbardziej ks. Prymas Stefan 
kardynał Wyszyński (Wtedy śpiewaliśmy ją na 
okrągło: 

Jest zakątek na tej ziemi, 
Gdzie powracać każdy chce, 
Gdzie króluje Jej Oblicze, 
Na Nim cięte rysy dwie. 
Wzrok ma smutny, zatroskany, 
Jakby chciała prosić cię, 
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

Kilka lat później, kiedy kończyłem szkołę 
średnią zaprowadziła mnie ta pieśń na Jasną Górę. 
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Mając niespełna 19 lat, pojechałem sam, po raz 
pierwszy do Częstochowy, trochę w nieznane. 
Z tamtego wyjazdu pamiętam właściwie tylko 
jedno: oparty na kolanach na wałach jasnogórskich 
modliłem się. Nie pamiętam co wtedy mówiłem do 
Ciebie. Później było wiele wyjazdów do 
Częstochowy, ale te dwa spotkania z Tobą Maryjo 
przychodzą mi na pamięć najczęściej. Może, 
dlatego, że były one kluczowe w historii mojego 
życia. Nie wiem. Ty to wiesz. 

Otwarta na Boga Maryja jest otwarta także na 
człowieka. 

Dzisiejsze spotkanie z Tobą Matko i Królowo 
może będzie trzecim, które wpisze się szczególnie. 
Uczestniczę w nim jako proboszcz parafii 
św. Marcina. W tym miejscu, wielu Poznańczyków 
i nie tylko, otrzymało i otrzymuje ogromnego 
wsparcia duchowego i fizycznego. Przychodzą 
tutaj nieustannie jak do Matki, aby dziękować 
i prosić. Grota Lourdes zyskała sobie tutaj 
nieoficjalnie tytuł śródmiejskiego Sanktuarium 
Maryjnego. Podobnie jak kościół św. Marcina jest 
uczestnikiem życia naszego miasta; pośród zgiełku 
ruchu ulicznego, wielu znajduje tutaj wyciszenie, 
co sprzyja modlitwie i kontemplacji.  

Maryjo na powitanie Ciebie przygotowaliśmy 
dwie Róże, Żywe Róże modlitewne:  
1) im. bł. Bartolo Longo, podejmuje intencje: 
o powrót do Boga i Jego Kościoła dla ludzi 
poszukujący i zagubionych; 
2) im. św. Jana Pawła II, modli się w intencji 
rodzin. 

O co chcemy dzisiaj prosić Ciebie Maryjo? 
„Pełna łaski”; Maryja otwarta na Boga jest otwarta 
na człowieka. Otwartość na człowieka pozostawiło 
na Twym obliczu Jasnogórskim cięte rysy dwie. 
Prosimy abyś pomogła nam odkryć nasze rysy, 
rany i pęknięcia. Pomóż nam je odsłonić przed 
Twoim Synem. Nie po to, aby je rozdrapywać, ale 
żeby On, Twój Syn je zabliźnił. Pomóż nam to 
uczynić Twoją wiarą! 

Św. Elżbieta w Ain Karim, nam to podpowie-
da: „Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że 
wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana”. 
Uwierzyć Słowu Boga. Oto klucz to do szczęścia. 
Oto nasze kluczowe zadanie. Pomóż nam je 
wypełnić: 

Matko Słowa, Matko Dobroci.  
Módl się o dobroć wszystkich słów…  
Niech ani jedno słowo nie będzie złe. 
Niech ani jedno słowo nie nienawidzi.  
Niech nie krzywdzi. Niech nie zabija. 
Niech wybacza. Niech leczy. Niech łagodzi. 
Niech zamyka człowiecze rany…  
Módl się Panno Jasnogórska, Czarna,  

o twarzy w bliznach jak polska ziemia. 

(Roman Brandstaetter) 
 

Słowa powitania Matki Bożej przez Rodzinę 
Jasnogórska Królowo Polski, dziś nadeszła ta 
uroczysta chwila by powitać Ciebie, najdroższa 
nasza Matko. Z wielkim utęsknieniem czekaliśmy 
na Ciebie. Ogromnie cieszymy się, bo wiemy jak 
bardzo jesteś nam potrzebna. W imieniu rodzin 
z naszej świętomarcińskiej parafii wyrażamy 
radość i dziękczynienie z Twojego przybycia do 
nas! 

Maryjo, któraś zrodziła Boga, pełniłaś Jego 
wolę z doskonałym oddaniem i zostałaś wzięta do 
nieba. Tak spełniły się słowa hymnu „Magnificat”: 
„Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny…”. Te słowa przypominają nam 
głęboką prawdę naszej wiary, którą wyznając 
wielbimy Boga. 

Nasza Jasnogórska Królowo - dla Ciebie nie 
ma nic niemożliwego; prosimy Cię pokornie: 

uchroń nasze rodziny, małżeństwa od plagi 
rozwodów, zdrad, utraty wiary naszych dzieci, 
uleganiu liberalnym systemom, uchroń nas Matko 
od egoizmu, nałogów, pychy, hedonizmu, 
bałwochwalstwa i relatywizmu. 

Zawierzamy Tobie całą naszą wspólnotę 
parafialną pw. św. Marcina w Poznaniu: rodziny, 
dzieci, wszystkich, którzy mieszkają na terenie 
naszej parafii i modlą się w naszej świątyni oraz 
przy Grocie Matki Bożej z Lourdes. 

Powierzamy Tobie: chorych, cierpiących, 
samotnych, zagubionych duchowo, uzależnionych, 
bezdomnych i obrażających Ciebie i Twojego 
Syna.
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Okryj nas wszystkich swoim matczynym 
płaszczem, również, a może przede wszystkim 
tych którzy odeszli od Boga, aby doznali łaski 
powrotu.  

Ufamy Tobie i zobowiązujemy się iść z Tobą! 
Dodaj nam odwagi, zdolności i mądrości! 
Kochamy Cię Nasza Matko i Królowo! Przy 

Tobie idziemy zawsze pewną drogą, Drogą Jezusa, 
Nasza Najdroższa Jasnogórska Pani. 

Magdalena i Artur Łuszczakowie z dziećmi. 

Słowa powitania Matki Bożej przez Panią 
Barbarę Gorczyńską ► 

Witaj Królowo Jasnej Góry i nasza Matko – 
bo tak chciał Twój Syn. 

Witam Cię w imieniu osób starszych, tych tu 
obecnych oraz tych, którym choroba na to nie 
pozwoliła. Wszyscy witamy Cię gorącym sercem 
i dziękujemy za cierpliwe wysłuchiwanie naszych 
próśb. A nazbierało się tych próśb już bardzo dużo, 
bowiem przez wieki cały naród polski przychodzi 
do Ciebie: proszący, przepraszający, dziękujący 
i przyrzekający. Uważna matka dostrzeże każdą 
łzę zbolałego serca, usłyszy każdy jęk dziecka, zna 
każde drgnienie serca wołającego z bezdroży 
życia. Twoje oczy, Mateńko, są poważne i zdają 
się mówić do Syna: Synu, Łaski nie mają, zdrowia 
nie mają, pokoju nie mają, duchowego chleba im 
brak. Wszystkie prośby przedstawiasz Synowi 
i wyjednujesz bezmiar Łask i cudów. A wszystkim 
wpatrującym się w Ciebie powtarzasz: „zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Zwracamy się także do Ciebie abyś zaradzała 
kryzysom, które przeżywa Ojczyzna. Zostałaś 
przecież dana jako pomoc ku obronie Narodu 
Polskiego – jak mówi liturgia o Matce Bożej 
Jasnogórskiej. Dziękujemy Ci Matko, że jesteś 
z nami i niezmiennie obdarzasz nas swoją 
dobrocią.                                        Dziękujemy! 

4 



8                                                            ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO                                                             
 

Msza św. koncelebrowana na 
powitanie Matki Bożej w znaku ikony 
Jasnogórskiej 

W pamięci pozostanie homilia 
Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka, 
który przewodniczył Mszy św. 
Wskazał na znaczenie Eucharystii, 
która daje życie i rolę Matki Maryi, 
która pierwsza przyjęła Ciało 
Chrystusa i czuwa z nami pod krzyżem 
swego Syna, wskazując nam nieustan-
nie na Niego, abyśmy w drodze nie 
ustali. 

Poświęcenie nowego obrazu Matki 
Bożej wodą święconą przez ks. Biskupa 
Zdzisława Fortuniaka ► 

Poświęcenie nowego obrazu przez 
„pocałunek” przybyłej Matki Bożej 
w znaku ikony Jasnogórskiej ▼ 
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Poświęcenia Krzyża                           20 XII 2021                    Poświęcenie figury św. Józefa 

 Pasterka Maryjna ▲ ▼ 
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Msza Święta o północy tzw. Pasterka 
Maryjna  w intencji powołań kapłańskich, 
celebrowana była przez kapłanów pochodzących 
lub pracujących w parafii. Mszy św. przewodni-
czył były proboszcz, ksiądz Czesław Grzelak, 
a kazanie wygłosił syn parafii o. Wiesław 
Przyjemski, Oblat MM, który obchodził 
w minionym roku Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. 
Kaznodzieja zwrócił uwagę na znaczenia 
osobistego zaangażowania w liturgię i życie 
parafii, rodzących się powołań i rolę Maryi w ich 
kształtowaniu. Na Pasterkę Maryjną przybyli: 
Synowie parafii: 

Ks. Przemysław Wieczorek (28.05. 1992) 
O. Wiesław Przyjemski Oblat (20.06.1996) 

Proboszcz Ks. Czesław Grzelak (23.05.1968) 

Wikariusze: 
Ks. Włodzimierz Koperski (26.05.1960) 
Ks. Władysław Łapawa (19.05.1966) 
Ks. Piotr Bydałek (15.05.1980) 
Ks. Stanisław Walewicz (23.05.1985) 
Ks. Andrzej Magdziarz (28.05.1992) 
Ks. Sławomir Olejniczak (25.05.1995) 
Ks. Szymon Bajon (26.05.2011) 

Rezydenci: 
Ks. Krzysztof Frąszczak (28.05.1992)  
Ks. Kazimierz Domagała (30.05.1957) 

Kapelan szpitala Ks. Zbigniew Knop (1980) 
Diakoni:  

Ks. Stanisław Łopuszański (27.05.1993) 
Ks. Bartosz Strugarek (21.05.2005)  

Gość Ks. Marian Libera (28.05.1987) 

Pamiątkowe zdjęcie po Pasterce Maryjnej 

Pamiątkami zewnętrznymi czasu nawiedzenia 
są: 1) aranżacja ściany w prawej nawie kościoła: 
obraz Jasnogórski pod Krzyżem. Przywołuje ona 
scenę biblijną z ewangelii św. Jana, Matki i ucznia 
pod Krzyżem; 2) Rzeźba w brązie św. Józefa 
z Dzieciątkiem Jezus. Koresponduje ona do rzeźby 
św. Jana Pawła II. Obydwie z przesłaniem 
Promieniowanie ojcostwa. 

Autorką nowej kopii Matki Bożej Jasno-
górskiej jest Magdalena Kuczma. Kopia malowana 
była pół roku, codziennie po kilka godzin. Adam 
Piasek jest autorem koncepcji aranżacji ściany 
Matki pod Krzyżem. Ten sam autor wykonał 
i zaprojektował rzeźbę św. Józefa, którą odlała 
pracownia pana Piotra Garstki w Szymanowie 
k. Śremu. Przy okazji tych prac została 
odrestaurowana figura Chrystusa Ukrzyżowanego 
przez Gaję Gąsecką (ona również odrestaurowała 
figury Bożonarodzeniowe). Prace zaś budowlane 
wykonał Przemysław Menke. Bardzo serdecznie 
dziękuję im w imieniu parafii za podjęte prace, 

których rezultat niech jak najlepiej posłużą 
naszemu wzrostowi w wierze. 

Słowa podziękowania kieruję do księdza dra 
Jacka Zjawina, Rady duszpasterskiej i ekonomicz-
nej i wielu innych osób, w tym Braciom z Zakonu 
Rycerzy św. Jana Pawła II przy naszej parafii, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie liturgii 
i realizację scenografii i wystroju kościoła oraz 
terenu przykościelnego na czas nawiedzenia. 
Wywarła ona duże wrażenia na uczestnikach 
uroczystości. Pomysłodawcą projektu scenografii 
również światła i kwiatów była nasza parafianka 
Barbara Rzemyk. Bóg zapłać! 

Bóg zapłać wszystkim, których nie sposób 
z imienia wymienić, za okazanie wsparcia w tym 
dobrym czasie minionym, ale nie zapomnianym, 
z Matką i Królową w naszym parafialnym domu. 
Niech łaska Boża i ludzka radość przyczyniają 
się do wielbienia Boga przez Maryję! 

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 
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Misje Nawiedzenia 16 – 19 XII 2021
I DZIE Ń – Uroczystość Chrztu Świętego 
Do każdego z nas w chwili naszego chrztu 

wypowiedział Bóg z miłością te same słowa, które 
skierował do Chrystusa: Ty jesteś mój umiłowany 
syn! Tyś jest moją umiłowaną córką! Poprzez 
chrzest Bóg uczynił nas swymi przybranymi 
dziećmi, braćmi i siostrami Chrystusa, świątyniami 
Ducha Świętego. W chwili chrztu świętego Bóg 
zgładził obciążający nas grzech pierworodny oraz 
wycisnął na naszej duszy niezatarte znamię 
dziecka Bożego. 

Nasi rodzice dali nam życie naturalne, 
fizyczne. W chwili chrztu świętego Bóg podzielił 
się z nami swoim własnym Boskim życiem, które 
nazywamy łaską uświęcającą. Daje nam ona prawo 
do nieba. Poprzez chrzest Bóg udzielił nam łask 
koniecznych dla naszego duchowego rozwoju: 
łaski do wzrastania w wierze, łaski do pogłębiania 
naszej nadziei i łaski do wzrastania w miłości. 

Sądzę, że nie potrzebujemy już więcej 
dowodów na to, że Bóg kocha każdego z nas 
miłością bezgraniczną. Wszystkie bowiem dary 
i łaski, jakie otrzymaliśmy od Boga w chwili 
naszego chrztu, są dowodem Jego wielkiej miłości 
do każdego z nas. 

Nasz chrzest był tylko początkiem, naszym 
duchowym narodzeniem. Za chrztem powinno iść 
nasze życie zgodne z Ewangelią oraz nieustanne 
pogłębianie naszych związków z Bogiem poprzez 
modlitwę, wzrastanie w wierze, nadziei i miłości. 
Czy właśnie w taki sposób na wielką miłość Boga 
do nas - odpowiadamy? 

Patrząc na życie współczesnych chrześcijan, 
można dojść do wniosku, że wielu z nich 
o obowiązkach wynikających z chrztu świętego 
zapomina.. Pewien nauczyciel zadał mi kiedyś 
takie pytanie: „Dlaczego, proszę Ojca, tyle u nas 
zła, kradzieży, nieuczciwości, pomimo tego że 
jesteśmy narodem katolickim, pomimo tylu kazań, 
rekolekcji, spowiedzi”?  

Zastanawiając się dziś nad naszym życiem, 
nad naszym traktowaniem bliźnich, odnoszeniem 
się do nich, naszą modlitwą, wiarą, nadzieją 
i miłością, postawmy sobie kilka pytań: 

Czy Bóg jest z nas zadowolony? 
Czy Bóg ma w nas „upodobanie”? 
Czy staramy się być Jego umiłowanymi 

synami i córkami? 
Czy na Jego miłość odpowiadamy naszą 

miłością? 
Chrystus jest obecny z nami w czasie tej Mszy 

św. Kończąc to rozważanie, módlmy się do Niego 
słowami modlitwy: Chryste, pomóż nam nie tylko 
czytać Twoje słowa - lecz także wprowadzać je 
w życie. Pomóż nam nie tylko podziwiać Twoją 
naukę - ale być jej posłusznym. Pomóż nam nie 

tylko wierzyć w Ciebie i miłować Twoją 
Ewangelię - lecz także wiarą i Ewangelią żyć.  

II DZIE Ń – Uroczystość Wyboru Jezusa 
Wiele zmienia się w naszym zwykłym, 

codziennym życiu, gdy oczekujemy jakiejś osoby, 
lub wydarzenia, gdy przygotowujemy się do 
uroczystości. Stajemy się innymi ludźmi, bardziej 
radosnymi, bardziej zaangażowanymi. To, co ma 
nadejść niejednokrotnie budzi w naszym sercu 
również niepokój: czy przyjdzie, jaki będzie 
przebieg tego spotkania, wydarzenia, czy wypełnią 
się nasze nadzieje, czy zostanie przyjęty nasz dar. 

Niewątpliwie takim szczególnym oczekiwa-
niem dla nas, ludzi wiary, jest oczekiwanie na 
niezwykłą osobę – na Jezusa Chrystusa. 

W czasie oczekiwania na Jego narodziny 
pośród Nas, chciejmy odkryć na nowo kim On 
jest? Kim jest dla Ciebie Jezus? To na Nim 
możemy polegać, w nim złożyć naszą ufność. Od 
niego też zostanie każdemu z Nas podarowana 
łaska, która jest szczególnym pochyleniem się 
Boga nad Nami, wejściem Jego samego w historię 
naszego życia. Nie zapominajmy, iż największą 
łaską jest zbawienie, które pragnie przynieść nam 
Mesjasz. 

Bardzo często boimy się oddać nasze bóle 
i cierpienia Jezusowi. Pomocą w przezwyciężeniu 
strachu niech będą dla nas słowa z Ewangelii. 
Mowa jest w Niej o człowieku trędowatym, który 
przychodzi do Chrystusa, pada przed nim na 
kolana i prosi go: „Jeżeli chcesz możesz Mnie 
oczyścić”. Słowa te wskazują, że w chorym tkwiło 
bardzo silne przekonanie o mocy Jezusa. Dlatego 
Chrystus od razu reaguje, dotyka go i mówi: 
„Chcę, bądź oczyszczony”. Słowa są skuteczne. 
Trędowaty zostaje oczyszczony i uzdrowiony. 

W ewangelii według św. Mateusza mamy opis 
spotkania Jezusa ze swoimi apostołami pod 
Cezareą Filipową. Jezus stawia swoim uczniom 
pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?”. Kiedy uczniowie przytoczyli 
różne opinie usłyszane od ludzi, Pan Jezus zadaje 
im drugie, bardziej osobiste pytanie: „A wy za 
kogo Mnie uważacie?”. Wówczas odpowiedział 
Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem 
Bożym”.  Pytanie Chrystusa z dzisiejszej 
Ewangelii: „A wy za kogo Mnie uważacie?” jest 
dla każdego z nas zaproszeniem, abyśmy lepiej 
Chrystusa poznali. CO TO ZNACZY? Abyśmy 
nawiązali z nim bliższe, ściślejsze więzy. Abyśmy 
starali się o Jego przyjaźń. Dlatego jesteśmy dzisiaj 
wezwani do zrewidowania naszej wiary w Jezusa 
Chrystusa. 

Święta Bożego Narodzenia, do których 
przygotowujemy się przez okres Adwentu, przez te 
nasze Rekolekcje będą świętami przyjęcia 
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i uznania Emanuela. On pragnie zmieniać nasze 
życie, nadając mu nową jakość. Przez swoje 
przyjście chce czynić z Nami wielkie rzeczy. A co 
my możemy uczynić? Pozwolić na te zmiany, 
Jemu zaufać, gdyż Bóg pragnie być Bogiem 
obecnym w Naszym życiu. 

III DZIE Ń – Uroczystość Małżeństw 
Bóg jedynie święty daje nam w swoim 

nieskończonym miłosierdziu doświadczyć Jego 
miłości i świętości, powołując nas do swojej misji 
miłości. Różne są oblicza tego powołania, tak jak 
różni są ludzie żyjący obok nas. 

Tym szczególnym powołaniem, w którym Jan 
Paweł II widział drogę przyszłości świata 
i Kościoła, jest przymierze małżeńskie, przez które 
kobieta i mężczyzna stanowią między sobą 
wewnętrzną „wspólnotę życia i miłości”. 
Małżeństwo powstało z woli Stwórcy, który 
wyposażył je we własne prawa. Jest ono z natury 
nastawione na dobro współmałżonków, a także na 
zrodzenie i wychowanie potomstwa. Trzeba nam, 
drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia, o tych 
prawdach nieustannie pamiętać. Dziś, gdy prawa 
i obowiązki małżonków często ten i ów próbuje 
podważać, musimy bronić nierozerwalności 
małżeństwa. Nastawienie na dobro małżonków nie 
oznacza egoizmu, bo on oznacza wykorzystywanie 
siebie nawzajem, wbrew planowi Bożemu, 
w oderwaniu od otwartości na życie, które jest 
darem Bożym. Nie można też sobie uzurpować 
prawa własności do życia, którego jest się 
przekazicielem. To Bóg daje życie i to On sam 
decyduje o tym, kiedy i kogo nim obdarzy. Stąd 
wypływa obowiązek szacunku dla nowo poczętego 
życia. Nie jest ono zależne tylko od rodziców. Oni 
jedynie współpracują z Bogiem jako przekaziciele 
Bożego daru życia. 

Małżeństwo bez miłości istnieć nie może, 
tylko miłość może sprawić, że dwoje ludzi połączy 
się na całe życie, aby dzielić to życie w radości 
i w smutku, w dobrobycie i w biedzie, w zdrowiu 
i w chorobie. Tylko miłość może sprawić że 
małżonkowie zrezygnują z tego co dla siebie 
korzystne i dogodne, aby zabiegać o to co dobre 
dla współmałżonka. Wracając jednak do pierwot-
nej myśli nie chodzi o to, abyśmy miłowali 
słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 

W czasie audycji radia watykańskiego 
postawiono słuchaczom pytanie: „Jak brzmi 
najpiękniejsze zdanie, które może usłyszeć 
kobieta?”. Wypowiedzi były najprzeróżniejsze, 
wybrano wypowiedź młodej mężatki: 
„Najpi ękniejszym zdaniem, jakie może żona 
usłyszeć, kiedy małe dziecko zaczyna płakać 
o drugiej w nocy, są słowa męża: „ Śpij kochanie. 
Już wstaję” . Najwymowniejszym dowodem 
miłości jest czyn. Po tym poznaje się miłość kiedy 
mąż potrafi wyręczyć żonę nawet w najdrobniej-

szych obowiązkach, kiedy żona mimo zmęczenia 
wstaje i robi mężowi śniadanie, kiedy poda czystą 
koszulę, czy jeszcze inne najdrobniejsze rzeczy. 

Oddajcie Maryi całe wasze życie, oddajcie Jej 
waszą nową rodzinę, a wtedy ilekroć się do Niej 
zwrócicie Ona nie zostawi was w potrzebie. 
Bądźcie w Waszym życiu wrażliwi na Jej słowa 
jakie wypowiedziała do sług na weselu w Kanie 
„uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”, 
a wtedy przeżyjecie swoje małżeństwo 
we wzajemnej miłości i pokoju, wtedy 
zaświadczycie życiem, że nie miłujecie słowem 
i językiem, lecz czynem i prawdą. 

IV DZIE Ń – Uroczystość Rodzin 
Święta Rodzina jest przykładem doskonałości 

i świętości dla każdej chrześcijańskiej rodziny. 
Jeżeli Bóg-Stwórca będzie jej przewodnikiem na 
krętych i wyboistych drogach życia, każda z nich 
będzie święta i Boża. 

Kiedy Bóg przyszedł do nas, aby nas uświęcić 
i zbawić, rozpoczął swoje dzieło od rodziny. Sam 
chciał mieć dom rodzinny i matkę, dlatego narodził 
się z Niewiasty, wzrastał w małej wspólnocie 
rodzinnej, skąd po trzydziestu latach wyruszył 
w świat, aby mu przekazać swoją naukę i oddać 
swoje życie. Trzydzieści lat spędził Jezus 
w rodzinie. 

W Uroczystość Rodzin warto sobie 
przypomnieć kilka ważnych prawd. W Bożych 
planach rodzina jest sanktuarium i ogniskiem 
miłości, ogrodem oraz pierwszą i najważniejszą 
szkołą życia i świętości oraz podstawową 
komórką społeczeństwa, narodu i Kościoła. 
Rodzina jest sanktuarium i ogniskiem miłości. 
Miłość tworząca rodzinę i wiążąca serdecznym 
łańcuchem jej członków jest obrazem i echem 
nieskończonej miłości Boga. 

Rodzina jest pierwszą i najważniejszą szkołą 
życia. Wychowuje ona zarówno świętych jak 
i zbrodniarzy, niewinnych i rozpustników, 
pracowitych i uczciwych ludzi, ale również 
i złodzieji, leniuchów i pijaków. Jakie są rodziny, 
takie jest społeczeństwo i naród. 

Musimy sobie dzisiaj uświadomić i tę gorzką 
prawdę, że zachwiały się dzisiaj fundamenty 
społeczeństwa, Kościoła i całego współczesnego 
świata. Została bowiem zagrożona rodzina, która 
ciężko choruje, a wraz z nią wszystko inne. 
W rodzinie jest coraz mniej miłości, szczęścia, 
życia, trwałości i wierności. Rozkłada ją niewiara, 
dzikie wyuzdanie, rozwody, niepłodność i aborcja. 

Każdy z nas wierzących, jest zaproszony do 
tego, by w świecie, w którym przyszło mu żyć, 
dawać odważne świadectwo wiary. To dawanie 
świadectwa jest jednocześnie zasianym ziarnem 
Bożej miłości, kiedy tą miłością sami potrafimy 
się karmić, kiedy z tego źródła miłości sami 
czerpiemy. 
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Na tę ciężką chorobę dzisiejszych rodzin jest 
tylko jeden skuteczny lek, a mianowicie powrót do 
chrześcijańskiego pojmowania życia, małżeństwa 
i miłości oraz powrót Boga do naszych rodzin. 

Zawierzajmy Maryi siebie samych i swoje 
rodziny, by dalej miała nas w swojej opiece 
i chroniła nas przed nieszczęściem, które często 
nas nawiedza. 

Niech Maryja pomoże nam odczytać Boży 
plan wobec nas, gdyż każdy z nas ma swe miejsce 
w planie zbawienia, każde nasze narodzenie, nasze 
imię, jest zapisane w tej długiej litanii imion 
w księdze życia. Niech nam pomoże tak żyć 
i pracować, aby i nasze życie wydało obfity plon. 

o. Michał Gawryluk Paulin 

Bardzo dziękujemy Ojcu Michałowi 
za głoszone Słowo przygotowujące wiernych 
naszej świętomarcińskiej parafii do Nawiedzenia 
Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony 
i życzymy nieustannego zapału do głoszenia 
prawdy Bożej.                                Parafianie 

Przyjazd i powitanie Matki Bożej  

Udzielanie sakramentu chorych 
 przez o. Michała i o. Pawła, 21 XII 2021 
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Spotkania ze świętymi - Św. Tomasz z Akwinu 
28 stycznia Kościół obchodzi liturgiczne 

wspomnienie św. Tomasza z Akwinu (ur. ok. 1225 
r. w Roccasecca niedaleko Aquino, zm. 1274 r.), 
jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach 
chrześcijaństwa - prezbitera i doktora Kościoła. 
Pochodził z zamożnej, szlacheckiej rodziny, której 
zamek znajdował się nieopodal benedyktyńskiego 
opactwa Monte Cassino. Podczas studiów 
w Neapolu zetknął się z filozofią Arystotelesa 
i wstąpił do zakonu dominikanów. Jego decyzja 
spotkała się z dezaprobatą rodziny, która uważała, 
że nie do pogodzenia z jego wysokim pochodze-
niem jest przynależność do żebraczego zakonu 
dominikańskiego. Wszelkimi sposobami próbowa-
no odciągnąć go od tej decyzji, włącznie z dwulet-
nim aresztem domowym. Jednakże Boża 
Opatrzność miała inne zamiary wobec młodzieńca. 
Przełożeni Tomasza, dostrzegając jego nieprzecięt-
ne zdolności, wysłali go na studia do Paryża, 
a następnie do Kolonii, gdzie słuchał wykładów 
sławnego filozofa, Alberta Wielkiego. Po 
święceniach kapłańskich, w r. 1248 otrzymał 
najwyższy tytuł naukowy Mistrza Świętej teologii. 
Wykładał teologię na uniwersytecie paryskim 
i bolońskim, a także na uczelniach dominikańskich 
w Neapolu i Orvieto. Stworzył zwarty system 
nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany 
tomizmem. Zasadniczym poglądem św. Tomasza 
z Akwinu było rozdzielenie wiedzy od wiary. 
Twierdził, że rozum może poznać Boga i jego 
działanie, jednak nie jest w stanie ogarnąć 
pewnych prawd wiary, które mogą być tylko 
objawione, np. Trójca Święta. 

Tomasz z Akwinu jest autorem licznych 
traktatów z dziedziny teologii i filozofii, w których 
zadziwia uniwersalizm podejmowanych zagadnień, 
głębia i prostota wyjaśnień, jak również 
błyskotliwość myśli. Do największych dzieł 
Tomasza należą: Summa contra gentiles, czyli 
apologia wiary przeciwko poganom, kwestie 
dysputowane, komentarz do Sentencji Piotra 
Lombarda, komentarze do niektórych ksiąg Pisma 
świętego oraz Summa teologiczna, w której 
przekazuje nam, iż pierwszą z rzeczy koniecznych 
dla chrześcijanina, bez której nie można być 
prawdziwym chrześcijaninem jest wiara, która 
niesie ze sobą cztery wartości: 
1. Wiara wiąże człowieka z Bogiem. 
2. Dzięki wierze rozpoczyna się w nas życie 
wieczne. 
3. Wiara jest naszą przewodniczką na ziemi. 
4. Wiara pozwala nam zwyciężać pokusy.  

Tomasz szczególną czcią otaczał Chrystusa, 
zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co 
wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza 

i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany 
hymn Zbliżam się w pokorze. Darzył głęboką czcią 
Najświętszą Maryję Pannę. W r. 1323 został 
zaliczony do grona świętych przez papieża Jana 
XXII.  

Św. Tomasz pokazuje wiarę w łaskę Bożą, 
która jest dla nas wezwaniem do współpracy. 
Zaufajmy bezgranicznie Bogu, zawierzmy 
jego mądrości i miłosierdziu, każdego dnia 
na nowo! Dziękujmy nieustannie za łaskę 
wiary w naszych sercach! I nieustannie 
prośmy o tą łaskę dla nas i naszych bliskich! 

ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE 
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, 
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. 
Tobie dziś w ofierze serce daję swe, 
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe. 

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, 
Kto się im poddaje, temu wiary brak, 
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 
Że w postaci Chleba utaiłeś się. 

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, 
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, 
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram. 

Hymn eucharystyczny napisany przez 
św. Tomasza z Akwinu (Adoro Te). 

Monika Jasińska 
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Pasterka, Msza św. i Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie roku 2021 

Homilię podczas Pasterki wygłosił Ks. Jacek  

Msza św. i Nabożeństwo dziękczynno-
przebłagalne na zakończenie roku ► 

 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 11, 1230 i 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600.- w j. hiszpańskim 
dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo Maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 830 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
Poniedziałek i środa, 900 - 1100,1630 - 1730 

I piątek miesi ąca  
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu 

1500 - 1800 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 i adoracja w ciszy 
Możliwość Sakramentu Pojednania 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo 
pierwszy poniedziałek miesiąca 1630 

Komentarz do Słowa Bo żego na niedziel ę 
każda środa po Mszy św. o godz. 1800 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II 
I piątek miesiąca Msza św. 1800 

W Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony 
jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

Z tej okazji życzymy wszystkim osobom 
konsekrowanym, szczególnie bliskim nam  

Siostrom Szarytkom i Urszulankom, 
Ojcom Franciszkanom 

błogosławieństwa Bożego 
i radosnego trwania na modlitwie 
oraz nieustannego rozpoznawania 

woli Bożej w swoim życiu. 
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa” 

Pismo redaguje zespół: Ks. prob. Antoni Klupczyński, 
ks. Jacek Zjawin, Anna Szramkowska 

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji 
 i skracania przyjętych tekstów. 

Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13, 
 Konto bankowe parafii: 

19 1240 1747 1111 0010 7471 4381 
Parafialna strona internetowa 
www.swmarcin.archpoznan.pl  

e-mail: swmarcinarchpoznan@archpoznan.pl 

W listopadzie, grudniu 2021 roku 
i styczniu 2022 roku 

 
 

Odeszli do Pana 
 
 

1. Zofia Strzelewicz 
2. Jacek Kazimierz Domański 
3. Weronika Baśkiewicz 
4. Wilhelmina Mieczysława Nowak 
5. Genowefa Andrzejewska 
6. Walentyna Teresa Sadyś 
7. Marek Adam Maciejewski 
8. Teresa Jadwiga Małecka 
9. Władysława Grzybowska 
10. Maria Pelagia Stragulska 
11. Marian Kaźmierczak 
12. Marian Roman Nowak 
13. Zygmunt Adam Józef 
14. Elżbieta Maria Dombek 
15. Juliusz Perkowski 

 

lat 75 
lat 77 
lat 29 
lat 65 
lat 84 
lat 91 
lat 60 
lat 75 
lat 99 
lat 81 
lat 69 
lat 85 
lat 71 
lat 66 
lat 74 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
a światło ść wiekuista niechaj im świeci. 

 

Modlitwa o pokój 

zawarta w Apelu Katolickich biskupów 

Polski i Ukrainy o poszukiwanie dialogu 

i porozumienia w celu zażegnania 

niebezpieczeństwa działań wojennych 

(24 I 2022) 

„Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! 
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. 
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp 
wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna 
swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim 
i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi 
wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, 
udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie 
będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie 
ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny –
 kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech 
ustanie wojna […], która zagraża Twoim 
stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, 
przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy 
narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, 
a poddaj przez Ducha Świętego nowe 
rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu 
i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż 
gwałtowne działania wojenne. 

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. 
Niech już nie będzie więcej wojny.” Amen. 

(św. Jan Paweł II) 
 


