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Z Benedyktem XVI z radością „wyruszyć w drogę” 
Kiedy rozdzwoniły się nasze parafialne 

dzwony oznajmiające śmierć papieża 
Benedykta XVI (sobota 31.12.2022 r.), stojący 
przy naszej Grocie Matki Bożej z Lourdes 
zauważyli, że to na znak odejścia papieża. 
Podczas krótkiej rozmowy podkreślili, że tego 
papieża odbierali jako konserwatystę. Słowo 
konserwatysta zabrzmiało – w mojej ocenie – 
negatywnie. Odpowiedziałem, że Benedykt 
XVI w sposób mistrzowski umiał łączyć 
tradycję ze współczesnością. I że trzeba sięgać 
do jego tekstów źródłowych. Odbiór myśli 
papieża poprzez komentarze, zwłaszcza 
nieprzychylne (tzw. fusy medialne) nie oddają 
prawdy. 

Myśl teologiczna zmarłego papieża 
charakteryzuje się przede wszystkim jasnością 
wiary. Jego przemówienia z okresu przed 
papieskiego i papieskiego, zasadniczo są 
mocno ugruntowane. Ich kontynuacja 
i otwartość na aktualne problemy Kościoła 
i świata są potwierdzeniem, że mamy do 
czynienia ze stabilnością poglądów. 

I tak oto wyrażał ją m.in. w swojej homilii 
inauguracyjnej rozpoczynając swój pontyfikat 
(24.04.2005): 

„Poznanie tego, co Bóg pragnie, poznanie 
drogi życia było radością Izraela, jego wielkim 
przywilejem. Jest ono również naszą radością: 
Boża wola nas nie wyobcowuje, ale czasem 
również, w bolesny sposób, nas oczyszcza 
i tym samym pozwala nam odkryć samych 
siebie”… 

I nieco dalej odnosząc się do pasterzy 
i Kościoła mówił: 

„Pasterza musi ożywiać święty niepokój 
Chrystusa: dla niego nie jest obojętnym, że tak 
wiele osób żyje na pustyni. Pustynia posiada 
wiele form. Istnieje pustynia nędzy, pustynia 
głodu i pragnienia, pustynia porzucenia, 
samotności i zniszczonej miłości. Istnieje 
pustynia ciemności Boga, wypalenia duszy, 
gdzie zanika świadomość godności i drogi 
człowieka. Ponieważ tak rozległe stały się 

pustynie wewnętrzne, na świecie mnożą się 
zewnętrzne pustynie. Dlatego bogactwa ziemi 
nie służą już budowaniu Bożego ogrodu, 
w którym wszyscy by mogli żyć, lecz 
wykorzystywane są przez moce wyzysku 
i zniszczenia. Cały Kościół, a w nim jego 
pasterze, tak jak Chrystus, winni wyruszyć 
w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni, ku 
życiu, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku temu, 
który daje nam życie i to życie w pełni”. 

Przytoczone wyżej teksty niech będą 
zachętą, aby sięgać po jego teksty wprost. 
Przyznaję, że jest to lektura wymagając, ale 
bardzo ożywiająca wiarę, nadzieję i miłość do 
Boga i bliźniego. Lektura dorobku myśli 
Benedykta XVI, dla tych którzy szukają 
prawdy, z pewnością uporządkuje wiele 
w wierze i myśleniu w i o Kościele. 

Na zakończenie zostawiam Was z jednym 
z ostatnich tekstów papieża: 

„Wkrótce stanę przed ostatecznym sędzią 
mojego życia. Choć patrząc wstecz na moje 
długie życie, mogę mieć wiele powodów do 
obaw i lęku, to jednak w duchu jestem 
radosny, ponieważ mocno wierzę, że Pan jest 
nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także 
przyjacielem i bratem, który już sam cierpiał 
z powodu moich niedostatków i dlatego jako 
sędzia jest także moim obrońcą Parakletem 
(Duchem św.). W obliczu godziny sądu, łaska 
bycia chrześcijaninem daje mi poznanie, 
a nawet więcej, przyjaźń z Sędzią mojego 
życia i pozwala mi przejść z ufnością przez 
mroczną bramę śmierci. W tym kontekście 
ciągle przypomina mi się to, co Jan mówi na 
początku Apokalipsy: widzi Syna Człowiecze-
go w całej Jego wielkości i pada u Jego stóp 
jak martwy. Lecz On kładzie na min swoją 
prawicę i mówi: Przestań się lękać! To ja…” 
(por. Ap 1,12-17). 

Bogu polecam, pozdrawiam oraz życzę 
owocnej i radosnej lektury z Benedyktem XVI 

Ks. prob. Antoni Klupczyński 
 

 

- Proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc 
nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; 
- proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg 
jest Miłością. 
- Proszę was, trwajcie w mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości! 

Z homilii Benedykta XVI, Kraków, 28 maja 2006 r.  
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Testament duchowy Benedykta XVI 
Papież senior Benedykt XVI napisał swój 

duchowy testament 29 sierpnia 2006 roku. 
Przebija z niego wielkie dziękczynienie 
w stosunku do Boga, rodziców, rodzeństwa, 
rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz 
całego Kościoła. Joseph Ratzinger prosi 
o modlitwę, aby Pan, mimo wszystkich jego 
grzechów i niedoskonałości, przyjął go do 
wiecznego mieszkania. 

„Benedykt XVI – Mój testament duchowy 
Gdy o tak późnej porze mojego życia 

spoglądam wstecz na dziesiątki lat, które 
przeżyłem, to najpierw widzę, jak wiele mam 
powodów do dziękczynienia. Przede 
wszystkim dziękuję samemu Bogu, dawcy 
wszelkiego dobrego daru, który dał mi życie 
i prowadził mnie przez różne chwile zamętu; 
zawsze podnosił mnie, gdy zaczynałem się 
potykać i zawsze na nowo dawał mi światło 
swego oblicza. Z perspektywy czasu widzę 
i rozumiem, że nawet ciemne i męczące 
odcinki tej drogi służyły mojemu zbawieniu 
i że to w nich On mnie dobrze prowadził. 

Dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi 
życie w trudnym czasie i którzy kosztem 
wielkich wyrzeczeń, swoją miłością przygoto-
wali dla mnie wspaniały dom, który jak jasne 
światło rozświetla wszystkie moje dni do dziś. 
Jasna wiara mojego ojca nauczyła nas, dzieci, 
wierzyć i jako drogowskaz stała zawsze 
mocno pośród wszystkich moich osiągnięć 
naukowych; głębokie oddanie i wielka dobroć 
mojej matki są dziedzictwem, za które nie 
mogę jej wystarczająco podziękować. Moja 
siostra przez dziesiątki lat pomagała mi 
bezinteresownie i z czułą troską; mój brat 
jasnością swoich sądów, energiczną stanow-
czością i pogodą ducha zawsze torował mi 
drogę; bez tego ciągłego poprzedzania i towa-
rzyszenia mi nie mógłbym znaleźć właściwej 
drogi. 

Z serca dziękuję Bogu za wielu przyjaciół, 
mężczyzn i kobiet, których zawsze stawiał 
u mojego boku; za współpracowników na 
wszystkich etapach mojej drogi; za nauczycieli 
i uczniów, których mi dał. Z wdzięcznością 
powierzam ich wszystkich Jego dobroci. 
I chcę podziękować Panu za moją piękną 
ojczyznę w Bawarskich Prealpach, w której 
zawsze widziałem, jak prześwituje blask 

samego Stwórcy. Dziękuję ludziom mojej 
ojczyzny, ponieważ w nich na nowo 
doświadczyłem piękna wiary. Modlę się, aby 
nasza ziemia pozostała ziemią wiary i błagam 
was, drodzy rodacy: nie dajcie się odwrócić od 
wiary. I wreszcie dziękuję Bogu za całe 
piękno, którego mogłem doświadczyć na 
wszystkich etapach mojej drogi, ale 
szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które 
stały się moją drugą ojczyzną. 

Wszystkich, których w jakikolwiek sposób 
skrzywdziłem, z serca proszę o przebaczenie. 

To, co powiedziałem wcześniej do moich 
rodaków, mówię teraz do wszystkich 
w Kościele powierzonych mojej służbie: 
trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się 
zwieść! Często wydaje się, że nauka - z jednej 
strony nauki przyrodnicze, a z drugiej badania 
historyczne (zwłaszcza egzegeza Pisma 
Świętego) - są w stanie zaoferować niepodwa-
żalne wyniki sprzeczne z wiarą katolicką. 
Przeżyłem od dawna przemiany nauk przyrod-
niczych i mogłem zobaczyć, jak przeciwnie, 
zniknęły pozorne pewniki przeciw wierze, 
okazując się nie nauką, lecz interpretacjami 
filozoficznymi tylko pozornie odnoszącymi się 
do nauki; tak jak z drugiej strony, to właśnie 
w dialogu z naukami przyrodniczymi również 
wiara nauczyła się lepiej rozumieć granicę 
zakresu swoich roszczeń, a więc swoją 
specyfikę. Już sześćdziesiąt lat towarzyszę 
drodze teologii, w szczególności nauk biblij-
nych, i wraz z następowaniem po sobie 
różnych pokoleń widziałem, jak upadają tezy, 
które wydawały się niewzruszone, okazując 
się jedynie hipotezami: pokolenie liberałów 
(Harnack, Jülicher itd.), pokolenie 
egzystencjalistów (Bultmann itd.), pokolenie 
marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątani-
ny hipotez wyłaniała się i znów wyłania 
rozumność wiary. Jezus Chrystus jest 
naprawdę drogą, prawdą i życiem - a Kościół, 
ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, 
jest naprawdę Jego ciałem. 

Na koniec pokornie proszę: módlcie się za 
mnie, aby Pan, mimo wszystkich moich 
grzechów i niedoskonałości, przyjął mnie do 
wiecznego mieszkania. Do wszystkich 
powierzonych mi osób moje modlitwy płyną 
z całego serca, dzień po dniu.” 

Benedictus PP XVI 
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Świętujemy Trzech Króli! 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, 

popularnie zwane jest Świętem Trzech Króli. 
Przed przyjściem Chrystusa uważano, że 
zbawienia dostępuje tylko jeden naród, naród 
żydowski. Pokłon Mędrców ze Wschodu 
objawia czyli manifestuje innym narodom, że 
zbawienie nie jest zarezerwowane do jednego 
narodu, ale że Bóg daje zbawienie wszystkim, 
którzy chcą Go przyjąć do swojego życia, 
niezależnie od pochodzenie, przynależności 
klasowej czy rasowej. 

Czego nas uczą Mędrcy ze Wschodu? 

Przede wszystkim Mędrcy są dla nas 
przykładem odwagi rozumu i wiary. Ich 
zadaniem bowiem jest poszukiwanie prawdy. 
Te dwa – wiara i rozum – są sobie potrzebne. 
„Są jak dwa światła, które wzajemnie się 
przyzywają” (kard. Robert Sarah). Żadne 
z nich nie jest czapą przysłaniającą oczom 
widzenie. Wiara wyostrza i pobudza rozum. 
Rozum zaś, oświeca i wyjaśnia wiarę. Wiara 
nie zabrania myślenia, a myślenie nie zabrania 
wierzyć. Jeśli tylko na celu jest prawda, wiara 
i rozum oddadzą jej pokłon. Taki to owoc 
przyniosła podróż Mędrcom.  

Życia bowiem nie można zanurzyć 
w morzu nudy, wygody, ciągłego poszukiwa-
nia atrakcji. Chrześcijanin w jakichkolwiek 
okolicznościach przyjdzie mu żyć, musi być 
otwarty na Słowo Boga, które uczy myślenia 
i działania wyższymi ideami. Rozważanie 
Słowa Bożego integruje życie ludzkie. Czyni 
człowieka prostym i chroni go przed rozbiciem 
w drodze jego życia. „Wiara i rozum nie 
ograniczają siebie, nie wykluczają się, lecz 
służą doskonałości człowieka w Bogu, który 
przyjął nasze ciało i przez to objawia nam 
najgłębszą Jego istotę i życie” (Gerhard 
Muller, Spuścizna Ratzingera, w Idziemy 
nr 2/2023). 

Bez wiary rozumnej idziemy jak włóczę-
dzy, błąkający się, zdezorientowani. Kto idzie 
przez życie, sprowadzając je tylko do spania, 
pracy, jedzenia, a zwłaszcza przyjemności - 
nie żyje. Umarł ten, kto idzie przez życie nie 
pragnąc nic wiedzieć o Bogu. Zmierza ku 
własnej zgubie. Pokłon, adoracja Boga 
uwalnia z pozorów, a sprawia, że jesteśmy 
wolni w drodze do Prawdy. 

Mędrcy uczą nas odkrywać. W drodze 
zostali zatrzymani. Zatrzymał ich Herod. Po 
długiej i mozolnej podróży dotarli do 
Betlejem, wracają inną drogą. Odkryli nową 
drogę. Drogę z Jezusem. Podjęli decyzję 
zmiany drogi. Przyszli jako Mędrcy ze 
Wschodu (jako znawcy astrologii, magii). 
Wracają jako Mędrcy Betlejemscy, jako Ci, 
którzy spotkali Zbawiciela. I kiedy już wrócili 
do swoich domów jakoś obco im było wśród 
swoich przyziemnych bóstw. Wiara i rozum 
idą w parze nierozerwalnej. Jednakowoż 
wymagają ciągłej troski z naszej strony. 
Trzeba je też przyoblec miłością.  

A zatem niech wiara i rozum będą nam 
jak gwiazda, która w drodze, dzisiejszym 
Mędrcom Betlejemskim, przewodzi! 

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

Fresk Pokłon Trzech Króli z prezbiterium 

naszego kościoła, wykonany przez zespół pod 

kierownictwem H. Nostitz-Jackowskiego 
fot. Ulatowski, 1926 r. 
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Jak modlić się za chorych? 
Czasami do nas dochodzą prośby za ciężko 

chorych. Modlę się za tych chorych ludzi, ale 
nieraz brakowało mi wiary - nie w Bożą 
możliwość do uzdrowienia, ale w Jego wybór, czy 
Bóg rzeczywiście chce daną osobę uzdrowić. 
Modliłem się za wielu ludzi, których już z nami nie 
ma. Oczywiście wiemy, że każdy w pewnym 
momencie umiera (fizycznie). 

Jak modlić się z niezachwianą wiarą, kiedy 
lekarze mówią takie rzeczy jak: Zrobiliśmy 
wszystko, co w naszej mocy, a stan zdrowia bardzo 
się pogarsza? Dlaczego modlimy się za chorych, 
chociaż znamy wiele sytuacji, w których osoba 
zmarła pomimo wielu modlitw? 

Zastanawiałem się nad tym pytaniem 
o  modlitwę, kiedy natknąłem się na historię Asy, 
króla Judy (panował w latach: 911-870) zapisaną 
w Starym Testamencie, we fragmentach 1 i 2 
Księdze Kronik. 

W trzydziestym dziewiątym roku swego 
panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał 
bardzo, jednakże nawet w swej chorobie szukał nie 
Pana, lecz lekarzy. Spoczął następnie Asa ze swymi 
przodkami, i zmarł w czterdziestym pierwszym 
roku swego panowania (2 Krn 16,12-13; por. 
1  Krn 15,24). 

O tym człowieku, wiemy jednak więcej, 
znajdujemy go również dwa rozdziały wcześniej, 
Słowo Boże mówi, że Asa czynił to, co jest słuszne 
w oczach Pana, tak jak jego przodek Dawid (2 Krn 
14,1; por. 1 Krn 15,11). 

Gdy Asa został królem Judy, zniszczył 
wszelkie przejawy bałwochwalstwa i nakazał 
ludowi szukać Pana oraz przestrzegać Jego poleceń 
(por. 1Krn 15,12 i 2 Krn 14,2-3). Biblia mówi, że 
gdy król Asa rządził Judą, szukał Bożego 
przewodnictwa i kraj cieszył się okresem pokoju. 

Ale w późniejszych latach coś poszło nie tak. 
Zaczął polegać na innych i przestał ufać Bogu. 
Widzący [prorok] Chanani powiedział królowi: 
Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by 
wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce 
szczere (2 Krn 16,9). 

Zanim król Asa zachorował na poważną 
chorobę nóg, Bóg nie był już jego Przewodnikiem, 
Nauczycielem i Panem. Asa wszystkich dziedzin 
swojego życia już nie odnosił do Boga. W Piśmie 
Świętym czytamy, że nawet w swej chorobie 
szukał nie Pana, lecz lekarzy (2 Krn 16,12). Co 
prawda Syrach zanotował, że warto mieć szacunek 
dla lekarza: Czcij lekarza czcią należną z powodu 
jego posług, albowiem i jego stworzył Pan 
(Syr 38,1), mimo to nie warto pokładać ufności 
w książętach ani w człowieku, u którego nie ma 

wybawienia (Ps 146,3). A Jeremiasz przekazując 
słowa od Pana, napisał, że: Przeklęty mąż, który 
pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce 
(Jr  17,5). 

Powyższe spostrzeżenia mogą być 
odpowiedzią na pytanie o modlitwę za chorych 
i nasze własne choroby – możemy spodziewać się 
Bożej pomocy kiedy nasze serca są w pełni 
oddane, uciekamy od wszelkiego grzechu, 
szukamy woli Bożej bez względu na wszystko 
i ufamy. Jednak decyzję w danej sprawie 
podejmuje Bóg, który wie wszystko, a z każdej 
sytuacji może wyprowadzić dobro (por. Rz 
8,28). Zauważmy, że kiedy przestajemy ufać Bogu, 
wszystko się zmienia. Króla Asę można by uznać 
za człowieka pobożnego, pobożnego przywódcę, 
ale przestał ufać Bogu. Kiedy więc doszło do 
choroby, nie dał Bogu możliwości uzdrowienia 
go… Bóg nigdy nie łamie naszej woli. Niektórzy 
mówią, że Bóg jest dżentelmenem: nie wejdzie 
tam, gdzie Go nie zaprosisz. 

Św. Jakub zachęca do proszenia o modlitwę 
kapłanów, aby udzielali sakramentu namaszczenia 
chorych [błędna nazwa: ostatnie namaszczenie], 
a wraz z tym sakramentem umocnienia i zależnie 
od woli Bożej - uzdrowienia: Choruje ktoś wśród 
was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się 
modlili nad nim i namaścili go olejem w imię 
Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego 
ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił 
grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5,14-15). 

Boże Ojcze, dziękuję Ci, że pokazujesz mi 
wagę modlitwy o uzdrowienie i ufności. Panie 
Jezu, zapraszam Cię do mojego życia, chcę, abyś 
był obecny i zaangażowany w każdą chwilę 
mojego życia. Twoja uzdrawiająca miłość i moc 
przemienia mnie, kiedy Ci ufam – nawet jeśli nie 
wszystko toczy się według moich planów. Pomóż 
mi nie zapomnieć, że to Twoje ręce naprawdę 
trzymają świat, jak również mnie i moją 
przyszłość, a Ty jesteś dla swoich wiernych pełen 
miłości i życzliwości. 

Grzegorz Krawiec 
 

Codziennie o godz. 21.00 

podczas Apelu Jasnogórskiego 

modlimy się o potrzebne łaski dla chorych 

przy naszej Grocie Matki Bożej z Lourdes, 

która powstała w roku 1911, 

jako wotum wdzięczności za uzdrowienie 

ks. wikariusza Tadeusza Wierbińskiego. 

ZAPRASZAMY 

 



6                                                            ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO                                                          
 

„Miej o nim staranie” Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia 
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2023 r. 

Drodzy bracia i siostry! 

Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, 
jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie. Gdy podążamy 
naprzód wspólnie, czymś normalnym jest to, że ktoś może poczuć się źle, że będzie musiał się zatrzymać 
z powodu zmęczenia lub jakiegoś zdarzenia po drodze. To właśnie wówczas, w tych chwilach, widać, jak 
idziemy: czy jest to rzeczywiście podążanie razem, czy też idziemy tą samą drogą, ale każdy na własną rękę, 
dbając o swoje interesy i pozwalając, aby inni „dali sobie radę”. Dlatego w ten XXXI Światowy Dzień 
Chorego, w trakcie trwającego procesu synodalnego, zapraszam was do refleksji nad tym, że właśnie 
poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, 
który jest bliskością, współczuciem i czułością. 

W Księdze Proroka Ezechiela, w wielkiej wyroczni, która stanowi jeden z głównych punktów całego 
Objawienia, Pan mówi w następujący sposób: „Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na 
legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną 
opatrzę, chorą umocnię, [...] będę pasł sprawiedliwie” (34, 15-16). Doświadczenie zagubienia, choroby 
i słabości stanowi oczywiście część naszej drogi: nie wykluczają nas z Ludu Bożego, przeciwnie, 
wprowadzają nas w centrum uwagi Pana, który jest Ojcem i nie chce stracić po drodze nawet jednego ze 
swoich dzieci. Chodzi więc o to, by uczyć się od Niego, aby naprawdę być wspólnotą, która podąża razem, 
zdolną do tego, by nie dać się zarazić kulturą odrzucenia. 

Jak wiecie, encyklika Fratelli tutti proponuje zaktualizowane odczytanie przypowieści o dobrym 
Samarytaninie. Wybrałem ją jako element kluczowy, jako punkt zwrotny, aby móc wyjść z „cienia 
zamkniętego świata” i „myśleć o stwarzaniu świata otwartego" (por. nr 56). Istnieje bowiem głębokie 
powiązanie między tą przypowieścią Jezusa a wieloma sposobami, jakimi neguje się dzisiaj braterstwo. 
W szczególności fakt, że osoba pobita i okradziona zostaje porzucona przy drodze, ukazuje stan, w którym 
pozostawiono zbyt wielu naszych braci i sióstr w chwili, gdy najbardziej potrzebują pomocy. Nie jest łatwo 
odróżnić, które ataki na życie i jego godność wynikają z przyczyn naturalnych, a które są spowodowane 
niesprawiedliwością i przemocą. Istotnie, poziom nierówności i dominacja interesów wąskiego grona osób 
dotyka obecnie każdego środowiska ludzkiego w takim stopniu, że trudno uznać jakiekolwiek doświadczenie 
za „naturalne”. Wszelkie cierpienie odbywa się w „kulturze” i pośród jej sprzeczności. 

Ważne jest tu jednak rozpoznanie stanu samotności, opuszczenia. Chodzi o okrucieństwo, które 
można przezwyciężyć wcześniej niż jakąkolwiek inną niesprawiedliwość, ponieważ – jak opowiada 
przypowieść – do jego wyeliminowania wystarczy chwila uwagi, wewnętrzny ruch współczucia. Dwóch 
przechodniów, uważanych za osoby religijne, widzi rannego i nie zatrzymuje się. Jednak trzecia, 
Samarytanin, będący obiektem pogardy, jest poruszony współczuciem i zajmuje się tym nieznajomym przy 
drodze, traktując go jak brata. Czyniąc to, nawet o tym nie myśląc, zmienia stan rzeczy, stwarza świat 
bardziej braterski. 

Bracia, siostry, nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. A często nawet do przyznawania się, że 
jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności, a wszechobecna kultura rynkowa popycha nas do tego, by jej 
zaprzeczać. Dla kruchości nie ma miejsca. A zło, wdzierając się w nasze życie i atakując nas, powala nas 
nieprzytomnych na ziemię. Może się więc zdarzyć, że inni nas opuszczą, albo że wydaje nam się, iż musimy 
ich porzucić, aby nie czuć wobec nich ciężaru. Tak zaczyna się samotność i zatruwa nas gorzkie poczucie 
niesprawiedliwości, dla której nawet Niebo zdaje się zamykać. Rzeczywiście, trudno nam trwać w pokoju 
z Bogiem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. Dlatego tak ważne jest, także 
w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego 
Samarytanina, aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza 
w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki. Wszyscy jesteśmy 
delikatni i wrażliwi; wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, 
uzdrowić i podnieść. Sytuacja, w jakiej znajdują się chorzy jest więc apelem, który przerywa obojętność 
i spowalnia krok tych, którzy idą naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci. (…) 

Lata pandemii zwiększyły nasze poczucie wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia pracują na 
rzecz zdrowia i badań. Ale nie wystarczy wyjść z tak wielkiej zbiorowej tragedii poprzez uhonorowanie 
bohaterów. Covid-19 wystawił na próbę tę wielką sieć naszych umiejętności i solidarności oraz ukazał 
strukturalne ograniczenia istniejących systemów opieki społecznej. Wdzięczności musi zatem towarzyszyć 
aktywne poszukiwanie w każdym kraju strategii i środków, aby każdy człowiek miał zagwarantowany 
dostęp do opieki i podstawowe prawo do zdrowia.                                                         Dokończenie ► 
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Ofiarowanie Pańskie 
„(…) W scenie Ofiarowania w świątyni 

objawiła się tajemnica Jezusa konsekrowa-
nego, poświęconego Bogu, który przyszedł 
wypełnić wolę Ojca („Oto idę – w zwoju 
księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę 
Twoją, Boże” Hbr 10,7). Dzięki temu 
dzisiejsze święto stało się doskonałym 
symbolem całkowitego daru z siebie dla tych, 
którzy w kościele i świecie pragną naśladować 
Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego woli 
Ojca. Scena ofiarowania Pańskiego uczy nas, 
że - nie tylko pierworodny - ale w ogóle każdy 
człowiek od dzieciństwa winien wzrastać 
i dojrzewać jako osoba „konsekrowana” dla 
Pana, wzrastać w świadomości bycia wybraną 
i umiłowaną „własnością” Pana. A dotyczy to 
nie tylko zakonników i zakonnic, ale również 
wszystkich wiernych świeckich, którzy pełnią 
przecież funkcje kapłańską pośród świata 
i mają zadanie uświęcanie świata. 

Dzisiaj w święto Ofiarowania Jezusa 
w świątyni, będące ikoną całkowitego oddania 
się osób konsekrowanych na służbę Bogu, 
Kościół powszechny obchodzi Dzień Życia 
Konsekrowanego. Ten szczególny dzień 
modlitwy i refleksji ma dopomóc nam docenić 
dar życia konsekrowanego, ale również 
odnaleźć konieczną równowagę między 
działaniem i kontemplacją, modlitwą i dzieła-
mi charytatywnymi, między zaangażowaniem 
w doczesność i eschatologią. Dlatego najpierw 
dziękujemy Bogu za wszystkich którzy nie 
patrząc na liczne i agresywne pokusy tego 
świata - odpowiadają z entuzjazmem na głos 
powołania, stając się szczególnym „znakiem 
sprzeciwu”. (…) 

A zatem, biegnijmy wszyscy na 
spotkanie z Tobą Chryste, wiecznie żywa 
Światłości. Nieśmy w rękach zapalone 
świece jako symbol Twojej boskiej jasności; 
to dzięki Tobie całe stworzenie jaśnieje i jest 
zalane światłością wiekuistą rozpraszającą 
ciemności zła. Niech te zapalone świece 
będą symbolem jasności wewnętrznej, któr ą 
niesiemy na spotkanie z Tobą. Zawierzamy 
wszystkie osoby konsekrowane Matce Bożej, 
która jest niedoścignionym wzorem całkowi-
tego oddania się Chrystusowi, i prosimy Boga 
aby powiększał liczbę tych którzy z radosnym 
sercem podejmą drogę życia konsekrowa-
nego.”        (z homilii Abpa St. Gądeckiego, 2 II 2010) 

Zapal w nas, Panie ogień Twej miłości, 
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę 
Ponad języki ludzi i aniołów, 
Płonąc dla Ciebie. 

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą, 
Która o sobie nigdy nie pamięta, 
Zło zapomina, dobrem się raduje, 
Wlej w nasze serca 

(z hymnu na Tercję) 
 

 

W najbliższym tygodniu, 2 lutego br. 

będziemy mieli okazję dziękować Bogu  

za osoby konsekrowane, szczególnie 

ze zgromadzeń zakonnych, które pracowały 

oraz pracują na terenie naszej parafii: 

Siostry Urszulanki SJK, Siostry Miłosierdzia 

Bożego św. Wincentego a Paulo (Szarytki),  

 oo. Franciszkanów konwentualnych 

i wypraszać dla nich potrzebne łaski Boże 

do trwania przy Bogu. 
ASZ 

 
„Miej o nim staranie” (Łk 10, 35) – zaleca gospodarzowi Samarytanin. Jezus powtarza to także 

każdemu z nas, a na koniec napomina: „Idź, i ty czyń podobnie!”. Jak podkreśliłem we Fratelli tutti, 
„przypowieść ta ukazuje nam, przy pomocy jakich inicjatyw można odbudować wspólnotę, począwszy od 
mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z kruchością innych, którzy nie pozwalają na budowanie 
społeczeństwa wykluczenia, ale stają się bliźnimi, podnosząc upadłych i przywracając ich społeczeństwu, 
aby dobro było wspólne” (n. 67). Istotnie „zostaliśmy stworzeni do pełni, którą można osiągnąć tylko 
w miłości. Żyć obojętnie w obliczu cierpienia, to nie jeden z możliwych wyborów” (n. 68). 

Także 11 lutego 2023 r. patrzymy na sanktuarium w Lourdes jak na proroctwo, lekcję powierzoną 
Kościołowi w sercu współczesności. Liczy się nie tylko to, co działa i nie tylko ten, kto produkuje. Osoby 
chore znajdują się w centrum Ludu Bożego, postępując razem z nim jako proroctwo ludzkości, w której 
każdy jest cenny i nikogo nie wolno odrzucać. 

Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam każdego z was, którzy jesteście 
chorzy; was, którzy opiekujecie się nimi w rodzinie, poprzez pracę, badania naukowe i wolontariat; 
was, którzy angażujecie się w nawiązywanie osobowych, kościelnych i obywatelskich więzi braterstwa. 
Wszystkim serdecznie przekazuję moje Apostolskie Błogosławieństwo. 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 10 stycznia 2023 roku. 
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Moje wspomnienia z pobytu w Rawiczu 
W latach od 1960 do 1963 byłem wikariuszem 

w Rawiczu. Było nas tam 4 wikariuszy, ale 
mieliśmy do obsłużenia parafie z dwoma 
kościołami. Parafia duża, wydaje mi się że 12 tys. 
wiernych i do obsłużenia jeszcze więzienie oraz 
szpital powiatowy. Jednego razu, kiedy miałem 
dyżur, późnym wieczorem zadzwonił telefon ze 
szpitala, żebym przyszedł do umierającego 
człowieka. Powiedzieli jednak, żebym nie 
przychodził do szpitala, bo oni go wywożą do 
domu i podali mi adres. Było to blisko szpitala; 
zapytałem się, czy przyjmie Komunię Świętą? 
Odpowiedzieli, że już nie jest w stanie. Zabrałem 
stułę, oleje święte i poszedłem pod wskazany 
adres. Kiedy przyszedłem pod ten dom, jakaś pani 
stała przy drzwiach i powiedziała mi: proszę 
księdza, ten człowiek już umarł. Pomyślałem sobie: 
to chyba musiał przed chwilą umrzeć, może mnie 
będzie jeszcze słyszał, gdy będę do niego mówił. 
Wszedłem do mieszkania na pierwszym piętrze. 
Ubrany był w garnitur, na nim krzyżyk. Chwytam 
go za ręce - były zimne; chwytam za głowę - 
jeszcze zimniejsza. Nachyliłem się nad nim 
i mówiłem mu słowa doskonałego żalu za grzechy, 
ale nie jakąś formułą tylko własnymi słowami.  

Mówiłem mu: panie, ksiądz przyszedł, niech 
pan sobie myśli, to co ja będę mówił. Panie Jezu, 
wiem, że w moim życiu czasem ciebie nie 
słuchałem, postępowałem po swojemu, grzeszyłem, 
sprawiałem ci przez to ból. Przepraszam Cię za to. 
Panie Jezu, ja żałuję za to, że grzeszyłem, że Ci ból 
sprawiałem, ale już nie chcę grzeszyć, chcę się 
poprawić, chcę postępować zgodnie z Twoją wolą, 
z Tobą chcę być. Pokornie Cię proszę Panie Jezu, 
przebacz mi, chcę się poprawić, grzeszyć nie chcę.  
Boże, bądź miłościw grzesznej duszy mojej,  
Boże, bądź miłościw grzesznej duszy mojej.  
Boże, bądź miłościw grzesznej duszy mojej.  

Gdy ja to mówiłem, on zaczął podnosić się, 
oparł się na lewym łokciu, a prawą pięścią bił się 
w piersi. Tak sobie myślę, może mi wtedy „włosy 
dęba stanęły”. Wówczas o tym nie myślałem, 
mocno się cieszyłem z tego, że on mnie rozumie. 

Bardzo się cieszyłem. Udzieliłem mu 
rozgrzeszenia, sakramentu namaszczenia chorych, 
błogosławieństwa z odpustem zupełnym na 
godzinę śmierci i wyszedłem. Wracając do domu, 
na placu zegar bił godzinę 12:00 w nocy. Rano 
zgłosili jego pogrzeb. W biurze parafialnym praco-
wała osoba świecka i ta pani do mnie powiedziała: 
proszę księdza ten człowiek żył w związku 
niesakramentalnym. Opowiedziałem o tym paru 
kolegom, tu w Domu Księży Emerytów. Wtedy 
ks. Czesław Grzelak powiedział: może wcześniej 
w latach młodości, odprawił 9 pierwszych piątków 
miesiąca. A ja powiedziałem: może odprawił 
5 pierwszych sobót miesiąca. 

Pan Jezus powiedział za pośrednictwem 
Świętej Marii Małgorzaty Alacoque: 
przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych 
piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę 
pokuty ostatecznej: że nie umrą w stanie 
niełaski, ani bez sakramentów świętych, a to 
Serce Moje stanie się dla nich ucieczką 
w godzinę śmierci. 

Matka Boża przez Łucję przekazała: 
każdemu kto z miłości do Maryi odprawi to 
nabożeństwo, Matka Boża obiecuje: 

Przybędę w godzinę śmierci z łaskami 
potrzebnymi do zbawienia. 

Tym którzy przyjm ą to nabożeństwo 
obiecuję zbawienie. Dusze te będą kochane 
przez Boga, jak kwiaty, którymi ozdabiam jego 
tron. 

Pewność zbawienia to wielka łaska, bo 
obietnice Boże są nieodwołalne. 

Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do 
Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie 
nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą 
nowe pokolenie które zwycięży zło. 

Różne narody zginą, na koniec moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje. Jezus chce, 
abym była bardziej znana i miłowana. 
Moje Niepokalane Serce będzie twoim 
schronieniem i drogą prowadzącą do Boga. 

Ks. Kazimierz Domagała

 

„Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5) 

„Jeśli jednak Bóg istnieje,  
Bóg, który ukazał się w Jezusie Chrystusie, 

to istnieje życie wieczne i wtedy także śmierć 
jest drogą nadziei”. 

 

Kard. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI 
 
 

Zapraszamy na Msze św. o godz. 8.00 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 
ofiarowaną przez Apostolstwo Dobrej 
Śmierci. 

Trzy cele ADŚ 
- wytrwanie dla wierzących,  
- nawrócenie dla obojętnych i grzeszących, 
- dobrą śmierć dla wszystkich. 
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Msza św. w intencji śp. Adama Mickiewicza 
15 stycznia 2023 r. po raz drugi w kościele 

św. Marcina sprawowana była Msza św. za 
duszę śp. Adama Mickiewicza, wspominająca 
pierwsze nabożeństwo żałobne sprzed 167 
laty. Pierwsze wspomnienie tamtego 
wydarzenia miało miejsce trzy lata temu (2020 
r., przerwa spowodowana była pandemią). 
W tym roku Mszy św. o zbawienie duszy 
śp. Wieszcza o godz. 18.00 przewodniczył 
i homilie wygłosił Ksiądz prof. Paweł 
Wygralak, Dziekan Wydziału Teologicznego 
UAM. 

W koncelebrze Mszy św. uczestniczyli 
ks. prof. Jan Szpet (intencja Mszy św. za 
rodziców Adama Mickiewicza śp. Mikołaja 
i Barbarę), ks. dr Jacek Zjawin, prodziekan 
WT UAM (intencja Mszy św. za zmarłych 
i o błogosławieństwo Boże dla pracowników 
UAM) i proboszcz ks. dr Antoni Klupczyński 
(za śp. księdza proboszcza Maksymiliana 
Kamieńskiego). Ksiądz proboszcz przypom-
niał krótko historię nabożeństwa żałobnego za 
śp. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Nabożeństwo miało miejsce w kościele 
św. Marcina 167 lat temu, 15 stycznia 1856 r., 
zaledwie dwa miesiące po śmierci Mickiewi-
cza w Konstantynopolu (25.11.1855 r.). 
Zgromadziło ono wówczas całą inteligencję 
miasta wraz duchowieństwem, pod przewod-
nictwem ówczesnego Prymasa Polski 
Arcybiskupa Poznańskiego i Gnieźnieńskiego 
Leona Przyłuskiego, a kazanie żałobne 
wygłosił ks. Aleksy Prusinowski, zwany 
wielkopolskim Skargą.  

Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę, że 
pamięć o Wieszczu, który walczył o niepod-
ległość Ojczyzny słowem, umacnia również 
dzisiaj naszą tożsamość. Ówczesne pierwsze 

nabożeństwo zainspirowało uczestników do 
postawienia pierwszego pomnika Mickiewi-
czowi na ziemiach polskich w 1859 roku. 
Wówczas, w czasach zaborów, kiedy probosz-
czem był ksiądz Maksymilian Kamieński, 
parafia udostępniła teren pod pomnik dla 
Adama Mickiewicza. Dziś w tym miejscu 
pozostał obelisk. 

Po Mszy św. Kapłani i Goście, przedstawi-
ciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, prorektorzy prof. Tadeusz Wallas, 
prof. Michał Banaszak oraz dyrektor Muzeum 
Adam Mickiewicza w Śmiełowie dr Emilian 
Prałat, zapalili znicze przy obelisku i wraz ze 
zgromadzonymi poznaniakami odmówili 
modlitwę.▼
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Pasterka, Msza św. i Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie roku 2022 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi…                           Na zakończenie      Bóg się rodzi, moc truchleje …  

Boże, Twoje dni trwają bez 
końca, a Twoje miłosierdzie jest 
bez granic, spraw, abyśmy 
zawsze pamiętali, że nasze 
życie jest krótkie, a godzina 
śmierci przed nami zakryta. 
Niech Duch Święty prowadzi 
nas przez ten świat w świętości 
i sprawiedliwości, abyśmy 
służyli Tobie w społeczności 
Twojego Kościoła, z mocną 
wiarą, z pełną pociechy 
nadzieją oraz w doskonałej 
miłości z wszystkimi ludźmi 
i doszli szczęśliwie do Twojego 
Królestwa. Przez Chrystusa 
Pana naszego – Amen. 

Modlitwa na rozpoczęcie 

Roku Pańskiego 2023 

Nabożeństwo na zakończenie 2022 roku 
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Rekolekcje adwentowe w Rocznicę Nawiedzenia Matki Bożej 

 
Od niedzieli 18 grudnia 2022 roku do wtorku 

20 grudnia odbyły się rekolekcje adwentowe. 
Prowadził o. Dariusz Nowicki, Paulin z Jasnej 
Góry.  

W głoszonym słowie wprowadził nas m.in. 
w rozważania hasła duszpasterskiego na rok 2023 
– Wierzę w Kościół Chrystusowy. Rozważania dot. 
przymiotów Kościoła: jeden , święty, powszechny 
i apostolski. 

W ostatnim dniu po Mszy św. nastąpiło 
odnowienie Ślubów Jasnogórskich – powierzenie 
się Matce Bożej.                                          

ASZ

Spotkanie świąteczne - kolędowanie 
4 stycznia br. odbyło się świąteczne spotkanie dla grup duszpasterskich, rady parafialnej i ekonomicznej 

oraz dla wszystkich wiernych, chętnych do śpiewania kolęd. W spotkaniu uczestniczył oprócz ks. Prob. 
Antoniego Klupczyńskiego, nasz były wikariusz 
ks. Szymon Bajon, który akompaniował przy 
pianinie. Spotkanie upłynęło na wspólnym, 
radosnym śpiewaniu kolęd i solowym wykonaniu 
przez naszą organistkę, panią Martę.                 ASZ 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

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

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 

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 

Ministranci  
czwartek 1800 Msza św.  

i  liturgiczne przygotowanie do niedzieli 

W grudniu 2022 
 i styczniu 2023 roku 

 
 

Włączeni do wspólnoty  
przez sakrament chrztu zostali 
 

 
1. Adam Nowak 
2. Kacper Patryk Jakubowski 
 

 

Odeszli do Pana 
 

1. Barbara Lewandowska 
2. Izabella Maria Czarny 
3. Halina Lehman 
4. Marian Michał Gabrysiak 
5. Jacek Paweł Jarocki 
6. Ewa Maria Kruk 
7. Stefan Władysław Wojnecki 
8. Zofia Ciesielska 

 

lat 66 
lat 82 
lat 68 
lat 89 
lat 70 
lat 75 
lat 93 
lat 90 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

a światło ść wiekuista niechaj im świeci. 

 
Pismo redaguje zespół: Ks. prob. Antoni Klupczyński, 

ks. Jacek Zjawin, Monika Jasińska, 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.p 
 

Mówić z sercem. „Prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15) 
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

(…) Komunikacja z serca do serca: „Wystarczy dobrze kochać, aby dobrze mówić”  
Jednym z najbardziej świetlanych i po dziś dzień fascynujących przykładów „mówienia z sercem” jest 

św. Franciszek Salezy, doktor Kościoła, któremu niedawno poświęciłem list apostolski Totum amoris est, 
w czterechsetną rocznicę jego śmierci. Przy okazji tej ważnej rocznicy chciałbym przypomnieć inną, która 
przypada w tym, 2023 roku – stulecie ogłoszenia go patronem dziennikarzy katolickich przez Piusa XI 
w encyklice Rerum omnium perturbationem. Franciszek Salezy, błyskotliwy intelektualista, płodny pisarz, 
teolog o wielkiej głębi, był biskupem Genewy na początku XVII wieku, w trudnych latach, naznaczonych 
burzliwymi sporami z kalwinistami. Jego łagodna postawa, człowieczeństwo, gotowość do cierpliwego 
dialogu ze wszystkimi, a zwłaszcza z tymi, którzy mu się sprzeciwiali, uczyniły go niezwykłym świadkiem 
miłosiernej miłości Boga. Można o nim powiedzieć, że „miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy – 
miłe słowa” ( Syr 6, 5). Co więcej, jedno z jego najsłynniejszych stwierdzeń, „serce mówi do serca”, 
inspirowało pokolenia wiernych, w tym św. Jana Henryka Newmana, który wybrał je na swoje motto: Cor ad 

cor loquitur. Jednym z jego przekonań było, że „wystarczy dobrze kochać, aby dobrze mówić”. Pokazuje to, że 
według niego komunikacja nigdy nie powinna sprowadzać się do sztuczności, do – powiedzielibyśmy dziś – 
strategii marketingowej, ale winna być odzwierciedleniem duszy, widzialną powierzchnią niewidzialnej dla 
oczu istoty miłości. Dla św. Franciszka Salezego to właśnie „w sercu i poprzez serce dokonuje się ten 
subtelny i intensywny proces zjednoczenia, dzięki któremu człowiek rozpoznaje Boga”. „Kochając dobrze”, 
św. Franciszek potrafił porozumieć się z głuchoniemym Marcinem, stając się jego przyjacielem; dlatego jest 
wspominany również jako patron osób z zaburzeniami komunikacji. (…) 
Oby Pan Jezus, czyste Słowo, płynące z serca Ojca, pomógł nam uczynić naszą komunikację wolną, 
czystą i serdeczną. (…) 

Zachęcam do zapoznana się z całym tekstem Orędzia na rok 2023. ASZ 


