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Ofiarowanie Pana Jezusa 
w Świątyni Jerozolimskiej 

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-35). 

Po czterdziestu dniach od przyjścia na świat Bożej 
Dzieciny, święta Rodzina zgodnie z Prawem przynosi Syna 
do świątyni, aby ofiarować czyli oddać Stwórcy swój 
najcenniejszy Dar. Józef i Maryja zdają sobie sprawę z tego, 
że miłość wymaga ofiary. Maryja przyjmuje z wiarą 
proroctwo Symeona i od tej pory miecz boleści przeniknął 
Jej wnętrze. Odtąd miała świadomość, że jest Matką 
Bolesną.  

Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce - 
proś Syna, którego złożyłaś w ofierze 
całopalnej dla zbawienia świata, żebyśmy 
potrafili modlić się, pokutować i cierpieć, aby 
ratować zagrożone dusze, żeby nie znalazły się 
w miejscu wiecznego potępienia.  

Maryjo - Twemu wstawiennictwu 
polecamy naszą parafię, kapłanów i wszystkie 
stany, wypraszaj potrzebne siły, abyśmy na 
wzór Świętej Rodziny potrafili żyć ofiarą 
z siebie dla innych. Abyśmy swoje codzienne 
życie zawierzali Bożej Opatrzności.  

„I na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą”… o Jezu mój, sprzeciwiano się Tobie za 
Twego życia doczesnego i aż na krzyż Ciebie 
zaprowadzono. Sprzeciwiają się Tobie dziś 
jeszcze nieprzyjaciele Twoi, walczą z Twoją 
nauką i Twym Kościołem. Jakże Matka 
Najświętsza ubolewała nad przyszłością Syna 
- nad tą przyszłością, która się przedstawiała 
w tak czarnych kolorach! Krwawi się Serce 
Maryi, ale ten ból chowa cicho w sobie, 
modląc się tym goręcej za tych, którzy nie 

zrozumiawszy ogromu Miłości Chrystusowej, 
życiem swym całym Jemu sprzeciwiać się 
będą. Niech z Serca Maryi spłynie do serca 
mego litość dla grzeszników. 

Czy w sercu moim żyje zrozumienie 
Ducha apostolskiego pragnącego Jezusowi 
przyprowadzić wszystkich, nie tylko dobrych, 
ale przede wszystkim złych, tych 
najbiedniejszych, którzy najbardziej Go 
potrzebują ? (Święta Urszula Ledóchowska 
„Rozmyślania”, nr 11/2). 
    W Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 
osoby zakonne swoje życie na nowo 
poświęcają Bogu na dalszą służbę Kościołowi 
i bliźnim, aby pełnić wolę Bożą, aż dojdą do 
domu Ojca, w miłości wiernej i zdolnej do 
największych poświęceń.  

Niech rodziny zakonne będą wzorem życia 
wspólnotowego, dążącego do świętości, 
według zasady benedyktyńskiej: „módl się 
i pracuj”  („ora et labora”).  

s. Julia USJK 

2 lutego br. w święto Ofiarowania Pańskiego i jednocześnie 18. Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego odprawiona została uroczysta Msza . w katedrze, której przewodniczył nasz 
ksiądz Proboszcz. Uczestniczyły w tej Mszy św. osoby konsekrowane ze wspólnot zakonnych 
i instytutów świeckich. 

W homilii ks. Proboszcz zauważył, że Bóg 
przychodzi do człowieka w sposób, w jaki on 
się tego nie spodziewa i włącza „w swoje 
zbawcze plany nasze codzienne życie”. 
Podkreślił, że dzięki Duchowi Świętemu 
Symeon w małym dziecku rozpoznał 
Mesjasza. Zwrócił uwagę, że każda osoba 
konsekrowana doświadczyła Bożego 
dotknięcia; „Każdy z nas w innych okolicz-

nościach usłyszał Boże wezwanie: przed 
Najświętszym Sakramentem, w czasie 
rekolekcji, na pielgrzymce, w cierpieniu, 
w okolicznościach śmierci bliskiej osoby”.  

Stwierdził, że Bóg prowadzi tych, których 
wybrał, niekiedy trudnymi drogami. 
„Prowadzi przez wielkopolską ziemię do 
skromnej celi, do ludzi nieznajomych, do 
szpitali, do szkolnej klasy i zbuntowanej 
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młodzieży, każe uśmiechać się i kierować 
Bożym przebaczeniem i miłością” - zaznaczył 
ks. prałat Grzelak. 

Przekonywał, że Chrystus potrzebuje tych, 
którzy idą za Nim, by również dzisiaj głosili 
światu Ewangelię, kochali odrzuconych 
i potrzebujących. Mówił - „Potrzebuje ich rąk 
dla chorych, potrzebuje ich ust, by głosić 
Ewangelię, potrzebuje ich ciała, by cierpieć.” 

Po homilii zakonnice i zakonnicy uroczyście 
odnowili śluby zakonne.  

Ks. Proboszcz życzył osobom życia 
konsekrowanego, by umieli w swoim życiu 
rozpoznawać wolę Bożą i rozpoznawali 
przychodzącego do nich Chrystusa w drugim 
człowieku i radosnym trwaniu na modlitwie, 
tak jak czyniła to prorokini Anna.  

Dołączamy się do tych życzeń 
i zapewniamy o modlitwie.    Redakcja

Moje powołanie 
„Nie stanął przede mną Chrystus w szacie białej. 
Nie wziął mnie za rękę, by zaprowadzić do klasztornej bramy. 
Nie słyszałam dźwięku Jego słów, 
a jednak wiedziałam, że muszę tu być. 

Nie poszłam z powodu jakiegoś życiowego zawodu, 
jakiegoś nieszczęścia, czy rozpaczy. 
Po prostu wiedziałam jak na dłoni, 
że muszę wszystko rzucić i iść.”                      S. Agnieszka FMM 

Moje wahanie było dosyć długie, aż Pan 
Jezus zmiłował się nad moimi rozterkami.  
Tak jak uczył ks. Proboszcz, aby ważne 
decyzje życiowe mogły być kierowane 
Duchem Świętym, to trzeba pytać słowa 
Bożego. 

Otóż pewnego czerwcowego popołudnia, 
po powrocie z pracy do domu sięgnęłam po 
Ewangelię z mojej  biblioteczki, aby zapytać 
Pana co mam czynić dalej?! Po otworzeniu 
Ewangelii trafiłam na słowa Ewangelii 
św. Łukasza (18, 18-23) - o powołaniu 
bogatego młodzieńca, który nie miał odwagi 
podjąć propozycji Chrystusa. Ja przeciwnie- 
rozpłakałam się z radości, że Pan takie „byle 
co” powołuje na swoją oblubienicę. Nie 
mogłam uwierzyć w to szczęście i pytałam 
swego spowiednika, czy to możliwe, abym 
mogła być przyjęta do klasztoru. Po modlitwie 
(był moim ojcem duchowym blisko 10 lat) 
uznał, że mogę iść… ale gdzie??? Miałam 
pragnienie, aby było to zgromadzenie założone 
przez Polkę i miało prosty strój, oraz 
świadczyło pomoc ludziom i dzieciom 
potrzebującym.  
I to moje pragnienie spełniła św. Urszula 
Ledóchowska, której duchowość- charyzmat 
i promienny uśmiech zachęcał, aby się dłużej 
nie wahać i pójść za wezwaniem Bożym. 

W przeddzień wyjazdu do klasztoru, moi 
Rodzice zdradzili mi swoją tajemnicę, że od 

łona mamy byłam ofiarowana Bogu za cenę 
zdrowia i życia mamusi i mego. Na miesiąc 
przed moim urodzeniem mama ciężko 
zachorowała, a sprowadzony z kliniki ze 
Lwowa lekarz, po zbadaniu chorej pytał ojca 
kogo ma ratować: matkę czy dziecko? Tatuś 
odpowiedział, że jedno i drugie. Wtedy, 
pokazując palcem w niebo, lekarz oświadczył, 
że pisze receptę na leki, ale resztę może TEN, 
co w górze. Po pewnym czasie tatuś modląc 
się głośno ofiarował  mnie Bogu. Miałam do 
rodziców lekką pretensję o to, bo wiedząc 
o tym, nie „szarpałabym się ” tyle lat z moim 
wyborem stanu, byłabym wcześniej się 
zdecydowała na służbę Bogu. Jednak tatuś 
wyjaśnił, że oboje z mamą czekali, aż Pan Bóg 
sam ukaże swoją wolę, bo gdyby mi było 
ciężko w klasztorze, mogłabym mieć żal do 
rodziców za tę ich decyzję. „Teraz my ci 
błogosławimy i bądź szczęśliwa!”  dodał.  

Przed śmiercią mego ojca podziękowałam 
mu za to co się stało.  

Jestem szczęśliwą w życiu zakonnym już 
46 lat, a teraz czeka mnie najlepsze, bo 
Chrystus jest Miłością i wiem że mnie nigdy 
nie zdradzi i nie zawiedzie, Matka Boża jest 
naprawdę Matką, a św. Urszula Ledóchowska 
ciągle mi towarzyszy w moich codziennych 
wyborach w służbie Zgromadzeniu i drugiemu 
człowiekowi, na miarę moich sił i możliwości. 

s. Jadwiga K. USJK  
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Pożegnaliśmy ministranta śp. Władysława Rutkiewicza 
We wtorek 28 stycznia br. pożegnaliśmy 

byłego naszego ministranta śp. Władysława 
Rutkiewicza. Msza pogrzebowa odprawiona 
w Kościele pw. Św. Antoniego w Poznaniu - 
Starołęce., a potem pogrzeb na miejscowym 
cmentarzu. Starołęka to parafia, w której 
urodził się i w latach szkolnych mieszkał 
śp. Władysław. 

W naszej parafii mieszkał przez długie lata 
na ul. Ratajczaka 26. Przez cały czas 
zamieszkania w naszej parafii służył jako 
ministrant do Mszy św., a służył wraz ze 
swoimi synami: Olgierdem i Grzegorzem. 
Przez kilka lat pełnił funkcję kościelnego. 
Było to w latach kiedy z racji wieku i zdrowia 
odeszła z zakrystii Siostra Benigna. 

Pełniąc funkcję ministranta czy kościelne-
go z radością i umiejętnością czytał Słowo 
Boże w czasie liturgii. Niejednokrotnie pełnił 
też rolę kantora. 

W latach osiemdziesiątych minionego 
wieku wziął udział w rekolekcjach dla 
dorosłych Ruchu Światło-Życie w Krościenku. 
W tym też czasie odbyły się w naszej parafii 
rekolekcje ewangelizacyjne, a po ich ukończe-
niu powstała grupa modlitewna. W cotygod-
niowe spotkania tej grupy śp. Władysław 
włączał się bardzo aktywnie. 

Kilka razy pielgrzymował pieszo wraz ze 
swymi synami na Jasną Górę. 

Od samego początku Chóru Świętomar-
cińskiego Władysław należał do niego 
i ta przynależność trwała do końca życia.  

Wielkanoc 2009 
Ostanie lata mieszkał na terenie parafii 

pw. M.B.Częstochowskiej w Naramowicach, 
ale co niedzielę przyjeżdżał do naszego 
kościoła aby śpiewać na Mszy św. 
o godz. 12.30. 

Władysław Rutkiewicz z zawodu był 
geodetą. Zapamiętamy Go jako człowieka 
uczynnego, pogodnego, wrażliwego na 
potrzeby i cierpienia innych.  

Niech Chrystus wprowadzi Go do Domu 
Ojca. 

Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”

Modlitwy w intencji rodzin 
Na końcu roku kalendarzowego przeżywaliśmy Niedzielę Świętej Rodziny, w styczniu kapłani 

odwiedzali nasze domy z błogosławieństwem kolędowym. Warto jednak, abyśmy sami często 
modlili się w intencji naszych rodzin. Niech pomocą będą nam następujące modlitwy:  

Akt zawierzenia rodziny i domu  Bożemu Miłosierdziu 
Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie 
nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, żebrać o 
 iłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. 
Jesteśmy świadomi naszych słabości 
i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego 
Miłosierdzia i przeniknięci skruchą prosimy 
Ciebie.  
Uzdrów naszą rodzinę od pychy tego życia.  
Wybaw przez Twoje miłosierdzie od ducha 
oskarżeń i braku przebaczenia. 
Uratuj nas od grzechu … (można wymienić), który 
najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. 

Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem 
stali się dla siebie świadkami miłosierdzia w 
czynie, słowie i modlitwie. 
Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej 
i rodzinnej. 
Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia, przez 
wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki 
błogosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie. 
Poślij aniołów, by nas strzegli na drogach Twych 
przykazań i doprowadź do chwały zbawionych 
w niebie. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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Słownik Kościelny 
W listopadowym numerze ub. roku, przy 

okazji wyjaśniania czym jest ornat, napisałem, 
że zaprezentuję jeden z zabytkowych ornatów 
z naszej parafii. Mówią, że o gustach się nie 
dyskutuje, ale wydaje mi się, że każdy kto 
widział nasz dziewiętnastowieczny, czerwony 
ornat przyzna, że jest to jeden z piękniejszych, 
jakie miał możliwość zobaczyć. 

Ornat, o którym mowa powstał w II  
połowie XIX. Został wykonany w stylu 
zwanym historycyzmem, czyli w takim, który 
nawiązuje i naśladuje minione epoki. Jest to 
tzw. ornat skrzypcowy, więc porównując go ze 
współczesnymi ornatami jest stosunkowo 
mały; ma wymiary 100 x 62 cm. Wykonano 
go z bordowego, strzyżonego aksamitu, który 
jest bogato zdobiony złotymi aplikacjami 
hafciarskimi. Tak jak w przypadku innych 
ornatów najozdobniejszą częścią szaty jest 
preteksta zwana również kolumną. Preteksta 
najczęściej występuje jako pas materiału 
stanowiący pionową oś ornatu. W przypadku 
opisywanej szaty nie jest to przyszyty 
materiał, ale wydzielony pas na środku ornatu. 
Kolumna jest zdobiona palmetami, czyli 
ornamentami stylizowanymi na liście palmy 
oraz rozetami, które przedstawiają motyw liści 
nie wyrastających z łodygi, ale przypomina-
jących ułożoną kępę. Palmety i rozety są 
przeplecione wicią roślinną. Pozostała część 
ornatu, na prawo i lewo od kolumny, 
wypełniona jest motywem lilii i gwiazdek. 

Zarówno kunsztowność i precyzja, jak 
i wysokiej jakości materiały świadczą o tym, 
że nasi pradziadowie znali wagę i znaczenie 
misteriów, którym miała służyć ta szata 
liturgiczna. Tylko głęboka wiara w to, że 
w Chlebie Eucharystycznym jest prawdziwie 
obecny Chrystus nakazywała im, by ornaty 
były godne Króla, któremu służą.       dk. Artur

Modlitwa w intencji Rodzin 

Boże, który w Świętej Rodzinie zostawiłeś 
nam doskonały wzór życia rodzinnego 
przeżywanego w wierze i posłuszeństwie 
Twojej woli, dziękujemy Ci za każdą rodzinę. 
Obdarz ją siłą, aby pozostawała zjednoczona 
w miłości, we wspaniałomyślności i w radości 
wspólnego życia. Wspomóż rodziców w ich 
misji przekazywania wiary. Otwórz serca 
dzieci, aby wzrastało w nich ziarno wiary, 
którą otrzymały na chrzcie świętym. Umocnij 
wiarę młodych, aby wzrastali w poznawaniu 
Chrystusa. Niech wzrasta miłość i wierność 
we wszystkich małżeństwach, a szczególnie 
w tych, które przeżywają chwile cierpienia 
i trudności. Wylej Twą łaskę i błogosła-

wieństwo na wszystkie rodziny świata. 
Zjednoczeni ze św. Józefem i Maryją, zapisu-
jemy w pamięci prawdę, że Bóg niczego 
innego nie pragnie od człowieka jak tylko 
miłości. Pragnąc miłości, sam ją daje 
a strumienie Jego Miłości są niewyczerpane. 
Przynosimy Ci Panie wszystkie pragnienia, 
cierpienia i tęsknoty rodzin. Przynosimy Ci 
tych, którzy w naszych rodzinach czują się 
samotni, opuszczeni, niekochani. Dotknij 
Panie ich serc, przypomnij, że jesteś z nimi 
zawsze, że Twoja Miłość nigdy się nie 
wyczerpuje, nie kończy i od nikogo się nie 
odwraca. Prosimy najpokorniej - Jezu naucz 
rodziców takiego życia, aby Twoja Męka, 
Twoja Krew przynosiła stokrotne owoce 
nawrócenia, wiary i miłości.  Amen. 
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Półkolonie w naszej parafii 
Od 3 do 7 lutego wzięliśmy udział w parafial-

nych półkoloniach. To było pięć dni, które minęły 
nam bardzo szybko, ponieważ były wypełnione 
zabawą, zajęciami plastycznymi i sportowymi, 
zwiedzaniem, a także tańcem. W tym czasie 
towarzyszyło nam troje opiekunów: pani Iwona, 
pan Jan i ks. dk. Artur - głowy mieli pełne 
pomysłów, a uśmiech skierowany do nas nigdy ich 
nie opuszczał. 

W poniedziałek, pierwszego dnia ferii 
wzięliśmy udział w zajęciach integracyjnych, 
dzięki którym lepiej się poznaliśmy i zostaliśmy 
podzieleni na grupy - niebieską oraz żółtą. Ten 
podział towarzyszył nam już do końca wspólnych 
spotkań. Po integracji czekały na nas różnego 
rodzaju gry oraz zabawy. 

Kolejnego dnia mieliśmy zajęcia plastyczne. 
Okazało się, że lepienie z gliny i wykonywanie 
drzewek z ziaren kawy to świetna zabawa! 
Stworzone w ten sposób dzieła są teraz wspaniałą 
ozdobą naszych domów. 

W środę udaliśmy się do Muzeum 
Archidiecezjalnego, gdzie dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy o średniowiecznych 
rycerzach, a następnie mogliśmy wziąć udział 
w rycerskim turnieju - dziewczęta dzielnie 
zmierzyły się z narysowanym smokiem, a chłopcy 
z odwagą rywalizowali w utrzymywaniu ciężkiego 
rycerskiego oręża. Następnie każdy z nas miał za 
zadanie stworzyć swój własny herb - nasze obrazki 
prezentowały się naprawdę wspaniale!  

Nie zabrakło też słodkiej niespodzianki - tuż 
przed turniejem przygotowano dla nas pyszne 
drożdżówki.  

Ale to nie koniec. Po wyjściu z muzeum, 
udaliśmy się do naszej poznańskiej Katedry, gdzie 
po modlitwie, ks. dk. Artur oprowadził nas po jej 
wnętrzach i opowiedział wiele ciekawych rzeczy. 
Zwiedziliśmy też podziemia świątyni, w których 
obejrzeliśmy film, w jaki sposób zmieniał się 
wygląd kościoła przez lata, a także mogliśmy 
zobaczyć, co pozostało po jego pierwotnym 
wyglądzie. Kiedy dotarliśmy do parafii, 
podziękowaliśmy Panu Bogu za ten piękny czas. 

Czwartek spędziliśmy w duchu sportowej 
rywalizacji! Tego dnia udaliśmy się na salę 
gimnastyczną Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego, w której czekały nas zajęcia 
sportowe. Graliśmy w dwa ognie, próbowaliśmy 
także zmagań w piłce nożnej i ping-pongu, ale nie 
zabrakło także indywidualnych ćwiczeń, np. na 
skakance. Dzięki przepysznym pączkom, którymi 
poczęstowano nas w seminarium, mieliśmy sporo 
sił, by ten czas aktywnej zabawy w pełni 
wykorzystać. 

Ostatniego dnia półkolonii najpierw wzięliśmy 
udział we wspólnych zabawach, a później czekała 
nas dyskoteka przygotowana przez pana Jana - 
było mnóstwo świateł, dymu i świetnej tanecznej 
muzyki! Po takiej wspaniałej zabawie, z radością 
zebraliśmy się na wyjście do kina, by obejrzeć 
wspólnie z innymi grupami film „Największy 
z cudów”, który opowiadał o tym, co dzieje się 
w trakcie Mszy świętej.  
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Po skończonym filmie podziękowaliśmy sobie 
nawzajem za ten piękny razem spędzony czas, 
a ks. dk. Artur powiedział, że ma dla nas 
niespodziankę i kto chciałby, to może przyjść także 
następnego dnia. Pojawiła się więc grupka osób, 
które też w sobotę przybyły, by razem spędzić czas 
na grach, zabawie i spacerku na poznańską 
Cytadelę. 

To był piękny tydzień, który spędziliśmy 
bardzo radośnie. Dziękujemy za ten czas przede 
wszystkim Panu Bogu, ale nasze serdeczne 
podziękowania należą się też ks. Proboszczowi 
i opiekunom. Mamy nadzieję, że okazja do 
wspólnej modlitwy i zabawy jeszcze się powtórzy. 

Dzieci półkolonijne 

Chrzest Pański 

Ewangelia w opisie chrztu Pana Jezusa 
wspomina o czterech osobach. Pierwszą jest Jan, 
do którego przychodzą tłumy, aby obmyć się 
w Jordanie (symbolizowało to zmianę dotychcza-
sowego stylu życia). Drugą osobą jest Jezus, który 
także ten chrzest przyjmuje. Ale są jeszcze dwie 
osoby: słyszeliśmy bowiem, że po przyjęciu chrztu 
na Jezusa zstępuje Duch Święty i odzywa się głos 
Ojca. Widzimy zatem całą Trójcę Świętą 
i uświadamiamy sobie, że Jezus jest kimś innym 
niż ci wszyscy, którzy przyjmowali chrzest od 
Jana. Jezus jest jedną z trzech Osób Boskich, jest 
prawdziwym Bogiem. Ten, który stał się Sługą, 
jest ogłaszany Synem. Oto szczytowy moment 
objawienia: Jezus z Nazaretu - Chrystus staje się 
jego pełnią. Tu nie ma już blasku gwiazdy, ale sam 
głos Boga, który ogłasza ludziom, kim Jezus jest: 
On jest umiłowanym Synem Ojca. Jezus, w czasie 
całej swojej publicznej działalności będzie wyrażał 
sens tej deklaracji, zwracając się nieustannie do 
Ojca słowami: Abba, Ojcze!  

Cała nasza wiara jest zakotwiczona w tej 
świadomości Jezusa. On nas zbawia, ponieważ jest 
Synem Bożym. Czyni nas przybranymi dziećmi 
Boga, ponieważ stał się naszym bratem. I każdy 
z nas, na mocy chrztu świętego staje się dzieckiem 
Boga! 

Chrzest jest fundamentem całego życia 
chrześcijańskiego, jest bramą życia duchowego 
i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów. 
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu 
i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się częścią 
ciała Chrystusa i zostajemy wszczepieni 
w Kościół. To bardzo ważne prawdy.  

Ale, niestety, niektórzy ludzie dzisiaj traktują 
chrzest zgoła inaczej. Są tacy, którzy „przychodzą 
aby załatwić chrzest” i mówią, że „przynieśli 
papiery”, bo muszą dziecko ochrzcić. A gdy 
zacznie się z nimi rozmowę, to dowiadujemy się, 

że przychodzą tylko dlatego, że taka jest tradycja, 
„bo jak to dziecka nie ochrzcić”, co by rodzina 
powiedziała... Są też ludzie, którzy kierują się 
przesądami, traktując chrzest jako rytuał, żeby się 
dziecko zdrowo chowało, może pomoże a na 
pewno nie zaszkodzi, no a przecież później 
Komunia musi być i ślub w kościele, bo to tak 
ładnie wygląda. Chrzest dla wielu ludzi jest tylko 
„papierkiem”, dokumentem uprawniającym do 
późniejszego ubiegania się o kolejne prawa. 
Ludzie bardzo szybko zapominają co przyrzekali 
wobec Boga i Kościoła. A przecież Bogu nie 
zależy na naszym kawałku papieru, Bóg daleki jest 
od naszego ludzkiego rachowania. Jemu zależy na 
naszym życiu. Na całym naszym życiu. Na naszym 
wiecznym życiu. Dlatego właśnie rodzice prosząc 
o chrzest dziecka przyjmują na siebie obowiązek 
wychowania go w wierze, aby zachowując 
przykazania Boże miłowało Boga i bliźniego. To 
jest obowiązek wynikający z troski o życie 
wieczne tego dziecka. A nie z troski o jakąś kartkę 
z pieczątką parafii, która pozwoli powiedzieć: ja 
mam wszystko uregulowane...Abyśmy mogli dać 
najlepsze świadectwo tym, którzy nie doceniają 
wartości sakramentu chrztu świętego, musimy 
sami najpierw ucieszyć się z faktu, że jesteśmy 
ochrzczeni. Że jesteśmy chrześcijanami. Kto wie, 
jak potoczyłoby się nasze życie, gdybyśmy nie 
zostali ochrzczeni? Z pewnością nie moglibyśmy 
być tak blisko Jezusa, nazywać się Bożymi 
dziećmi. Podziękujmy więc dziś Bogu za nasz 
chrzest. Ucieszmy się nim na nowo. Ucieszmy się, 
że jesteśmy chrześcijanami! 

Ale zastanówmy się też jakimi chrześcijanami 
jesteśmy... Jakimi rodzicami, jakimi chrzestnymi? 
Jakie jest świadectwo naszej wiary? Jak każdy 
z nas wypełnia przyrzeczenia złożone na chrzcie 
świętym?  

Prośmy też Chrystusa, aby pomagał nam 
nieustannie rozwijać swoje życie duchowe 
i wykorzystywać dary otrzymane na chrzcie 
świętym.                                                 ks. Szymon 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

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

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

pierwsza sobota miesiąca 900 
Nabożeństwo Wynagradzaj ące 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

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

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

Kancelaria parafialna 
poniedziałek - piątek: 900 - 1100 

czwartek: 1700 - 1800 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
wtorek: 1000 - 1100 

czwartek: 1600 - 1700 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

Koło Przyjaciół Misji 
I środa miesiąca: 1830 

Chór Świętomarci ński 
środa: 1900 

Porady prawnika 
1700 - 1800 

co drugi czwartek 

Akcja Katolicka  
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 

W styczniu i lutym 
2014 roku 

 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
 

1. Maksymilian Stamirowski 

2. Nikola Baryła 
 

 

Odeszli do Pana 
 
 
 

1. Tadeusz Smakowski 
2. Andrzej Borowiak 
3. Tadeusz Ratajczak 
4. Jerzy Samarzewski 
5. Renata Rasińska 
6. Stefania Sikorska 
7. Małgorzata Adamska 
8. Przemysław Robak 
 

lat 74 
lat 59 
lat 56 
lat 84 
lat 57 
lat 89 
lat 70 
lat 53 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

ZAPRASZAMY 

Poniedziałek, 24 lutego, godz. 18.45 
po wieczornej Mszy Świętej  

do Sali Konferencyjnej  
na czwarte spotkanie przed kanonizacją papieży 

z cyklu: „Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja 
duchowemu rozwojowi”. 

Temat: REDEMPTORIS CUSTOS 
Adhortacja Apostolska Jana Pawła II 

O Świętym Józefie i Jego posłannictwie  
w życiu Chrystusa i Kościoła 

NIEPOKALANA 
ze świętomarci ńskiej groty! 

Gwarnego miasta tętno 
Wre, huczy, bije żywo … 
Z groty, Niepokalana, 
Patrzysz - na migotliwą 
Pogoń za szczęściem, pracą 
Swych dzieci, Swych czcicieli 
I - modląc się, wciąż prosisz, 
By cząstkę swoją wzięli … 
Cząstkę tych dóbr duchowych, 
Co złodziej, rdza nie skruszy, 
Także i dóbr doczesnych, 
Przydatnych ciału, duszy. 
Wśród cierpień, nędz spiekoty 
Racz nam pobłogosławić, 
Niepokalana z groty!                             Prf. 
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