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Wielki Post 

Początkowo Niedziela Wielkanocna była 
poprzedzana czterdziestogodzinnym postem. 
Chrześcijanie przez dwa dni pokutowali, by 
trzeciego świętować zmartwychwstanie. 
Potem tę praktykę rozszerzono na Wielki 
Tydzień, a od IV stulecia praktykowano już 
czterdziestodniowy czas pokuty. Sama liczba 
czterdzieści jest nawiązaniem do dni, które 
Pan Jezus spędził na pustyni. Może ona 
wskazywać również na czterdzieści lat, przez 
które Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej 
i szli do Ziemi Obiecanej. Wreszcie, 
czterdzieści dni, nawiązuje do historii Eliasza, 
który mocą pokarmu danego mu przez Boga 
szedł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy 
do Bożej góry Horeb. Te trzy wydarzenia, 
o których pisze Biblia, wskazują symbolicznie 
czas przeżywania przez nas dzisiaj okresu 
Wielkiego Postu. 

Dla chrześcijan III i IV wieku po 
Chrystusie, było oczywiste, że niedzielę 
należy wyłączyć z okresu 40-dniowego 
przygotowania, z uwagi na to, że nie jest dzień 
smutku lecz radości ze Zmartwychwstania 
Pana. Wykluczono więc z tego czasu 
niedzielę, co dało sumę 36 dni Wielkiego 
Postu. Chrześcijanie stwierdzili jednak, że 
trzeba dodać brakujące dni do symbolicznych 
40, aby tego dokonać wydłużono okres 
przygotowania do Świąt Wielkanocnych do 
środy przed I niedzielą Wielkiego Postu. 

Jeżeli zaś chodzi o posypanie głów 
popiołem jest to gest typowo pokutny, 
spotykany na kartach Starego i Nowego 
Testamentu wielokrotnie. Jonasz, nawracając 
mieszkańców Niniwy odnotował, że król tego 
miasta oblókł się w wór (pokutny) i siadł na 
popiele (Jon 3,4-10). Chrystus gani jednak 
tylko zewnętrzne znaki pokutne (posypania 
głowy popiołem), za którymi nie idzie zmiana 
wnętrza; oczyszczenie sumienia (por. Mt 6,16-
18). Popiół był zawsze znakiem pokuty, 
symbolem uniżenia czy uznania własnej 
klęski. Tak było nie tylko w żydowskiej 

kulturze Starego Testamentu, ale też w krajach 
arabskich czy w Grecji. Kiedy ktoś posypywał 
siebie popiołem albo przyjmował worek 
z popiołem jako posłanie, uniżał się i w ten 
sposób przepraszał za zło, którego dokonał. 
Ten zwyczaj był też formą żałoby po czyjejś 
śmierci. Był zwyczaj, że kiedy państwo 
przegrało wojnę, to na znak smutku, ludzie 
używali popiołu.  

Sam popiół nie jest znakiem sakramen-
talnym, lecz wyraża modlitwę i uświęcenie 
Ludu Bożego. W pierwszym rzędzie 
nawiązuje on do słów, które Bóg 
wypowiedział po upadku człowieka: „Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19; por. 
Mdr 2,3). Benedykt XVI tak rozwija tę myśl: 

„Mo żemy zauważyć, jak w opisie Księgi 
Rodzaju symbol prochu ziemi doznaje 
negatywnej przemiany wskutek grzechu - 
mówił Papież. - Przed grzechowym upadkiem 
gleba ma potencjał całkowicie dobry, 
nawadniana wypływającym z niej nurtem (Rdz  
2,6) i zdolna za sprawą Boga rodzić «wszelkie 
drzewa miłe z wyglądu i o smacznych 
owocach» (Rdz 2,9). Natomiast po upadku i po 
przeklęciu przez Boga będzie rodziła «cierń 
i oset», a jedynie w zamian za «ból» i «pot 
czoła» użyczy swych owoców człowiekowi 
(Rdz 3,17-18). Proch ziemi nie przypomina już 
odtąd stwórczego czynu Boga, całkowicie 
otwartego na życie, ale staje się znakiem 
nieuchronnego przeznaczenia śmierci: 
«Prochem jesteś i w proch się obrócisz». 
W tekście biblijnym jest oczywiste, że ziemia 
uczestniczy w losie człowieka”. 

dk. Dawid  

Wielki Post - czas pokoju i skupienia, czas ascezy i modlitwy - czas przygotowania do Wielkanocy. 
Czas walki o prawdę w nas samych i o nas.  Ten czas dobrze określa prefacja wielkopostna:  
„Albowiem pozwalasz, (o Panie) Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać 
świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez uczestnictwo 
w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego”. 
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„Zawsze w drodze,  

by innym dać Boga” 
Odpowiedzią na Boże wezwanie jest 

podejmowanie nowych wyzwań. Doskonałym 
przykładem takiej postawy jest życie św. Urszuli 
Ledóchowskiej.  

Po powrocie z Rzymu i decyzji Ojca Świętego 
Piusa X Matka Urszula udała się w lipcu 1907 
roku do Rosji i objęła prowadzenie internatu dla 
polskich dziewcząt w parafii św. Katarzyny w 
Petersburgu. Dnia 25 lutego 1908 roku Matka 
otrzymała erekcję kanoniczną, czyli ustanowienie 
domu zakonnego z nowicjatem. Ze względu na 
panujący w Rosji zakaz istnienia klasztorów, 
Matka wyjechała do Rosji incognito, w świeckim 
stroju jako hrabina Ledóchowska. Siostry także 
pracowały w świeckich strojach, a wewnętrzne 
życie wspólnoty toczyło się w warunkach ścisłej 
konspiracji. Matka, która tak umiłowała życie 
zakonne, bez wahania poddała się życzeniu Ojca 
Świętego: 

„Bóg Panem Jedynym i Opiekunem, a zastępcą 
Jego na ziemi nasz Ojciec Święty Pius X. 
Wiedziałyśmy, że tam w Rzymie serce Ojca 
o swych dzieciach pamięta, pomimo iż troska o 
cały Kościół na barkach Jego ciążyła. Przez moją 
siostrę (Marię Teresę) kazał nam Ojciec Święty 
powiedzieć, iż możemy choćby w różowe suknie się 
ubrać , bylebyśmy tam pracowały”. (M. U. 
Ledóchowska „Historia Kongregacji” s. 19). 

W styczniu 1908 roku Matka nabyła willę 
w Merentähti nad Zatoką Fińską, aby dzieci 
i siostry mogły odpoczywać na wakacjach wśród 
pięknej przyrody nad morzem. Od 1 stycznia 1911 
roku zaczęło się prześladowanie Matki Urszuli 
przez urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w Departamencie Obcych Wyznań. 
W „Nowoje Wremia” (dziennik rosyjski wydawany 
w Petersburgu w latach 1868-1917) Matka 
wspomina że: 

„Prawie przez miesiąc miałam honor cieszyć 
się zainteresowaniem petersburskiej publiczności. 
Czego nie wypisywali! Opowiadali o mnie 
niebywałe rzeczy - co robiłam, gdzie mnie 
widziano. Kompozycja najzabawniejsza!”. (M. U. 
Ledóchowska „Historia Kongregacji” s. 35). 

Matka o swoich przejściach pisała:  
„Du żo, bardzo dużo przeszłam przez te półrocze! 
Strach o siostry moje, o dzieło nasze, o to, że przez 
nas i św. Katarzyna, gimnazjum, internat mogą być 
zamknięte, że i księża mogą być skompromitowani. 
A poza tym wszystkim, być może zbyt wielki strach: 
Byleby nie skłamać, nie obrazić Pana Boga - po 
prostu grał mi na nerwach… Gorszego prześlado-

wania nie mogłam sobie wyobrazić”. ( M. U. 
Ledóchowska „Historia Kongregacji”, s.41). 

Po wybuchu I wojny światowej Matka 
Ledóchowska, jako poddana austriacka, musiała 
opuścić kraj. Osiedliła się w Szwecji, aby być 
bliżej pozostawionych w Rosji sióstr i w nadziei, 
że konflikt zakończy się szybko, co umożliwi 
powrót do pracy. Nie czekała bezczynnie, ale 
weszła w życie miejscowego środowiska katolic-
kiego, nawiązując znajomości wśród grup 
zróżnicowanych religijnie i kulturalnie. Nie 
oszczędzając sił i zdrowia założyła Sodalicję 
Mariańską dla pań, aby pogłębić ich życie 
wewnętrzne i by im dać Boga. W rok później 
wydała pismo katolickie, także dla protestantów 
szwedzkich, mające na celu przybliżenie im spraw, 
którymi żył wówczas Kościół katolicki. W roku 
1915 otworzyła szkołę języków obcych dla 
młodzieży żeńskiej, która miała charakter 
ekumeniczny, gdyż znalazły się w niej dziewczęta 
różnych wyznań. W 1918 roku Matka przeniosła 
się do Danii i tam rozpoczęła działalność szkoła 
gospodarstwa domowego i języków dla uczennic 
skandynawskich. Zaopiekowała się także sierotami 
polskich robotników i otworzyła dla nich ochronkę 
w Aalborgu, aby uchronić je przed utratą wiary 
i wynarodowieniem. Wojna w Europie, 
a zwłaszcza w Polsce dokonała ogromnych 
zniszczeń gospodarczych i doprowadziła rodaków 
do skrajnej nędzy. W Szwajcarii w Vevey, 
z inspiracji Henryka Sienkiewicza (przewodni-
czący Komitetu), Ignacego Paderewskiego 
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i Antoniego Osuchowskiego powstał Komitet 
Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce. Matce Urszuli 
zaproponowano, aby Szwecję zainteresować 
smutnym losem Polski i zbierać tu pieniądze (M. U. 
Ledóchowska, „Historia Kongregacji”, s.74).  

Aby zdobyć fundusze na rzecz tych, którzy 
cierpią, podjęła się tego trudnego zadania, 
wygłaszając w krajach skandynawskich w sumie 
80 odczytów, wzbudzając zainteresowanie losem 
Polski wśród ludzi kultury. Posługiwała się 
językami poszczególnych narodów: szwedzkim, 
duńskim, norweskim, a także francuskim, 
angielskim i niemieckim. Wydaną książką  
„Polonica”, w której zamieszczała artykuły 

dotyczące historii i kultury naszej Ojczyzny 
rozbudziła rzeczywiste zainteresowanie Polską.  

Matka Ledóchowska nie poddawała się 
okolicznościom życia, ale szukała wciąż nowych 
rozwiązań, by pomóc bliźnim i podejmowała różne 
inicjatywy pełne miłości, jakże bliskie Bożemu 
Sercu, któremu kiedyś ślubowała wierność. 
Widzimy tu bezgraniczne oddanie, zapomnienie 
o sobie i zgodę na wszystko, czego w danym 
czasie żąda Bóg. Zakończenie wojny w 1918 roku 
i odzyskanie przez Polskę niepodległości otworzy-
ło nowe perspektywy dla prac i dzieł, które stanęły 
przed Matką Urszulą, dlatego pragnęła wrócić 
z siostrami i dziećmi do Ojczyzny.  

s. Julia USJK

Słownik Kościelny 
Ołtarz jest miejscem uobecnienia ofiary 

Chrystusa, a równocześnie stołem, wokół 
którego gromadzimy się, by uczestniczyć 
w ofiarnej uczcie. Zastosowanie obrusu wiąże 
się więc z kulturą stołu i posiłku, obecnego 
także i w naszych domach. Jednak z czasem 
przykrycie ołtarza nabiera znaczenia 
symbolicznego. Symbolika obrusu nawiązuje 
do czynności owinięcia ciała Jezusa po zdjęciu 
z krzyża przez Józefa z Arymatei i do płócien 
widzianych przez Piotra i Jana w pustym 
grobie. Sam ołtarz symbolizuje Chrystusa 
składającego siebie w ofierze. Stąd średnio-
wieczne komentarze wiążą z obrusem, którym 
przykryty jest ołtarz, obraz chrześcijańskiego 
ludu, otaczającego swego Mistrza. Hugo ze 
Św. Wiktora (filozof i teolog z XI w.) pisze: 
„ołtarz to grób, patena - kamień grobu, obrus - 
całun, w który owinięto ciało Chrystusa”. 

Zgodnie ze starą tradycją ołtarz przykrywa 
się obrusem, a na nim kładzie korporał - 
dodatkowy mały obrus, na którym stawia się 
naczynia liturgiczne. Ponieważ ołtarz jest 

Stołem Pana, na którym sprawuje się Ucztę 
Paschalną, czyli Mszę Świętą, dlatego leży na 
nim także obrus. Nazywamy go obrusem 
ołtarzowym. Powinien być śnieżnobiały 
i z czystego płótna. Wszelkie zdobienia obrusa 
mają być proste i niezbyt liczne, zwłaszcza 
tzw. koronki. Dzisiejsze „Wprowadzenie do 
Mszału” nakazuje przykrycie ołtarza obrusem 
„ze względu na szacunek należny zarówno 
sprawowaniu pamiątki Pana, jak i Uczcie 
eucharystycznej, na której rozdziela się 
Ciało i Krew Pańską” . 

dk Dawid 

Jezus czeka w ciszy 
Cisza daje nam nowe spojrzenie na 

wszystko, co nas otacza. Potrzebujemy ciszy, 
by móc poruszyć dusze (…) Jezus zawsze 
czeka na nas w ciszy. W tej ciszy nas słucha, 
w tej ciszy przemawia do naszych dusz, w tej 
ciszy słyszymy Jego głos. Bardzo trudno jest 
osiągnąć ciszę wewnętrzną, ale musimy się 
o to starać. W ciszy odnajdziemy nową moc 
i prawdziwą jedność. 

bł. Matka Teresa z Kalkuty 

Człowiek potrzebuje ciszy 
Trzeba samemu czy wspólnie szukać Boga 

w ciszy. To w ciszy gromadzimy tę wewnętrz-
ną moc, którą później wykorzystujemy 
w działaniu, wkładamy w najdrobniejszy 
codzienny obowiązek i najtrudniejsze 
doświadczenie naszego życia.  

Owoc ciszy 
Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem 
modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest 
miłość. Owocem miłości jest służba. 
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Tajemnica miłości 
Jest tylko kobietą. Matką trzech dorosłych już 

synów. Mimo ze dawno już dorośli, wciąż jeszcze, 
jak nastolatkowie próbują nią zarządzać. 
Zważywszy na to, że taką potrzebę od zawsze 
przejawia też jej mąż, realizacja jej własnych 
planów i potrzeb napotyka na opór, a nawet 
wyszydzanie. Mimo to, udaje się jej czasami 
doprowadzić jakiś pomysł do realizacji. Kiedy jej 
panowie dowiadują się o tym od osób postronnych, 
bagatelizują ten sukces. Przecież ona - kobieta - 
matka, jest tylko od dbania o ich sprawy! 
Niepotrzebnie traci czas na bzdury! 

Bzdury? Najczęściej nie godzi się z głupotą, 
niesprawiedliwością oraz brakiem troski o dzieci 
i przyrodę. Nabiera wtedy mocy i staje do walki. 
Jej mężczyźni czując, że coś ją zaczyna 
pochłaniać, natychmiast przypominają sobie 
wszystko, co mogłaby wtedy zrobić. Nagle 
koniecznie trzeba zaszyć dziurę w kieszeni kurtki 
i pocerować spodnie. Albo okazuje się, że mężowi 
nie wyszło coś w pracy i koniecznie trzeba 
zaradzić, bo grozi totalny brak gotówki, albo 
natychmiast musi ustąpić miejsca przy kompute-
rze. Prześcigają się w uniemożliwieniu zajęciem 
się czymś innym, niż nimi i domem. 

Często napór niezrealizowanych pomysłów 
powoduje, że czuje się jak ta bajkowa grusza, 
uginająca się pod ciężarem owoców, których nie 
ma kto zerwać. 

Przyłapała się kiedyś na myśli, że po co ma 
żyć, skoro nie jest wstanie zrealizować do końca 
żadnego pomysłu, a być tu tylko po to, aby służyć 
dorosłym już mężczyznom, nie chce. Idąc za tą 
myślą zauważyła, że przecież nawet, gdyby 
popełniła samobójstwo, to żaden z nich nie 
dopuściłby do siebie przypuszczenia, że to 
absolutny brak możliwości realizowania tego, co 
w duszy gra, skłonił ją do tego kroku. Na pewno 
przypisaliby winę jej wiekowi, chorobie i zaburze-
niom hormonalnym. Jeśli przez ponad trzydzieści 
lat nie wierzyli, że tworzenie i angażowanie się 
w sprawy społeczne jest dla niej ważne, to 
dlaczego po jej śmierci mieliby w to uwierzyć? 

I wtedy pomyślała o męczeńskiej śmierci 
Jezusa. Zrozumiała, że aby Mu uwierzyli, aby 
zapamiętali Jego nauki, aby stwierdzili, że to 
wszystko o czym nauczał jest ważne, musiał Jezus 
nie tylko umrzeć śmiercią męczeńską, ale musiał 
tez zmartwychwstać. 

Zmartwychwstać, by uwierzyli, że - Królestwo 
Jego nie jest z tego świata - ale też by poczuli, że 
nadal są pod kontrolą i nie mogą już wrócić do 
własnej interpretacji Dekalogu. 

Wszak Żydzi nadali przykazaniom własną 
wagę. Za przekroczenie VI przykazania karali 
kamieniowaniem, czym w sposób oczywisty 
godzili w V przykazanie. Robiąc to zbiorowo 
nadawali tej czynności rangę obowiązku. 

Jest przekonana, że głównym celem przyjścia 
Pana Jezusa, było danie ludziom wykładni do 
Dekalogu. Pozostawił go niezmienionym, ale 
dodał najważniejsze przykazanie: Przykazanie 
miłości Boga i bliźniego. To przez pryzmat tego 
przykazania powinniśmy interpretować pozostałe 
dziesięć. 

Otrzymali też uczniowie dar Ducha Świętego 
i moc odpuszczania grzechów. Błądzącym ludziom 
dał szansę poprawy. Mało tego, powiedział też, że 
większa będzie radość w Niebie z jednego 
nawróconego, niż z 99 sprawiedliwych. 

Następnym, nie mniej istotnym powodem 
przyjścia Jezusa do ludzi, była zmiana charakteru 
Ofiary Świętej. Jedni w swej nadgorliwości, inni 
z powodu pazerności, dopuszczali się przy składa-
niu ofiary najróżniejszych grzechów, zaś biedni 
czuli się niekochani przez Boga, bo nie mieli czego 
złożyć Mu w ofierze. Pan Jezus był ostatnią 
krwawą ofiarą. Przed swoją śmiercią sam 
ustanowił sposób ofiary pod postaciami chleba 
i wina. 

Naprawił więc wszystko to, co człowiek 
w swej pysze, nadgorliwości lub niedoskonałości 
zepsuł w porządku, jaki dał mu Ojciec. 

Chrzest zmywa z nas zmazę nieposłuszeństwa 
Adama i Ewy, a interpretacja Dekalogu przez 
pryzmat miłości Boga i bliźniego ma uchronić nas 
przed popełnianiem ciężkich grzechów z imieniem 
Boga na ustach. 

Zostawił nam też Pan Jezus modlitwę, w której 
powtarzamy: „(…) i odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 

Mało tego, Pan Jezus chce, abyśmy wznieśli 
się na najwyższy poziom w swym miłosierdziu 
i pokochali nieprzyjaciół swoich. 

Właściwie wszystkie cuda i przypowieści Pana 
Jezusa wiążą się z miłosierdziem i wybaczaniem 

Tak rozumie teraz misję Jezusa Chrystusa, 
który sam był miłością oraz przebaczeniem i tego 
próbował ludzi nauczyć. 

KJ

 

Spraw, by twój dom, twoja rodzina stały się drugim Nazaretem, w którym zapanuje miłość, pokój 
i jedność; miłość bowiem zaczyna się w domu. Musisz zacząć od tego, że uczynisz swój dom 
miejscem żywej miłości. Musisz być nadzieją na wieczne szczęście dla twojej żony, męża, dziecka, 
dla twojego dziadka i babci, dla wszystkich, którzy są z tobą związani.             bł. Matka Teresa z Kalkuty 
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„...byłem chory, a odwiedziliście Mnie...” (Mt 25, 36) 
Pan Jezus zapowiadając Sąd Ostateczny 

mówi o tym, że będzie nas sądził z uczynków 
miłości. Zapowiadając swoje przyjście na 
końcu świata mówi o rozdzieleniu ludzi na 
tych, którzy wezmą w posiadanie Królestwo 
Ojca oraz na tych, którzy zostaną wrzuceni 
w ogień wieczny przygotowany dla szatana 
i jego aniołów. Kluczem weryfikacji będzie 
wypełnianie przykazania miłości. Zbawieni 
usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca 
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata. Bo 
byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, 
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 34-36). Pan 
Jezus utożsamia się tu z potrzebującymi 
i mówi, że cokolwiek uczyniliśmy jednemu 
z Jego najmniejszych braci - uczyniliśmy Jemu 
samemu (por. Mt 25, 40). Zatem patrząc na 
ludzi obok nas, a szczególnie na potrzebu-
jących - widzimy cierpiącego Chrystusa.  

W parafii św. Marcina znana jest legenda 
o patronie, któremu ukazał się Pan w postaci 
żebraka i któremu święty żołnierz odciął 
połowę swojego płaszcza...  

W mojej posłudze kapelana szpitala uczę 
się właśnie tak patrzeć na chorych, do których 
zostałem posłany. Nie zawsze o tym 
pamiętam, ale jedno wydarzenie było dla mnie 
w tej posłudze szczególnym doświadczeniem. 
Pewnego wieczoru zostałem wezwany do 
umierającego pacjenta. Było późno - około 
godz. 22.00. Najchętniej zostałbym w domu, 
ale obowiązek wzywał... Szybko dostałem się 
na oddział, pomodliłem się nad chorym 
i udzieliłem sakramentu namaszczenia. Chory 
leżał nieprzytomny. Później poszedłem do 
pielęgniarek, zamieniłem kilka zdań i zapisa-
łem dane pacjenta w zeszycie kapelańskim. 
Jadąc windą na dół pomyślałem, że dobrze 
byłoby zostać trochę w kaplicy, ponieważ tego 
dnia jeszcze nie byłem na adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Jednak tego 
wieczoru już od pierwszej chwili nie mogłem 
się modlić, trwać na adoracji. Pomyślałem: coś 
jest nie tak - ja tu modlę się w kaplicy, a tam 
Pan Jezus w tym chorym umiera 
w samotności... „Dobrze Panie Jezu, idę do 
Ciebie” - powiedziałem. Pojechałem 
z powrotem windą na oddział, gdzie leżał 
umierający pacjent i tam adorowałem... 
trzymając chorego za rękę. Myślę, że to była 
jedna z bardziej udanych modlitw. 

ks. Krzysztof
 
(…) 
3. Mądrość serca to trwanie przy bracie. Czas spędzony u boku chorego jest czasem 

świętym. Jest wielbieniem Boga, który kształtuje nas na obraz swego Syna, który «nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mt 20, 28). Jezus sam 
powiedział: «Ja jestem pośród was jako ten, kto służy» (Łk 22, 27). 

Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę zrozumienia wartości 
towarzyszenia, często w sposób cichy, skłaniającego nas do poświęcenia czasu tym naszym 
siostrom i braciom, którzy dzięki naszej bliskości i naszej życzliwości czują się bardziej kochani 
i umocnieni. Jak wielkie kłamstwo kryje się natomiast w pewnych wyrażeniach, które kładą mocny 
nacisk na «jakość życia», skłaniając do uwierzenia, jakoby życie poważnie dotknięte chorobą nie 
było warte przeżycia! 

4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. Świat, w którym żyjemy, zapomina 
niekiedy o szczególnej wartości, jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jesteśmy 
pochłonięci pośpiechem, gorączkowym działaniem, produkcją, a w ten sposób łatwo zapomina się 
o wartości bezinteresowności, zatroszczenia się o bliźniego, zajęcia się nim. W gruncie rzeczy 
u źródeł takiej postawy jest często letnia wiara, która zapomniała o słowach Pana, który mówi: 
«Wszystko to Mnieście uczynili» (por. Mt 25, 40). (…) 

Fragment orędzia Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r. 
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Dewastacja groty Matki Bożej z Lourdes 
W piątek 30 stycznia br. (ok. godz. 21.30) 

zrzucono na posadzkę figurę Matki Bożej w naszej 
parafialnej grocie. Upadająca figura uszkodziła 
dekoracyjne wnętrze groty. Figura w dużej mierze 
została rozbita (o czym powiadomiono policję).  

Od poniedziałku - 2 lutego br. do 11 lutego - 
wspomnienia Matki Bożej z Lourdes odprawiane 
były codziennie apele przy grocie w charakterze 
ekspiacyjnym. W modlitwach uczestniczyło wiele 
osób; także w ciągu tych dni po dewastacji - wielu 
Poznaniaków odwiedzało grotę Matki Bożej 
i modliło się przy niej.  

Można było zauważyć, że zniszczenie groty 
spowodowało jeszcze częstsze niż dotychczas 
nawiedzanie groty przez wiernych - nie tylko 
parafian. Podobnie było po zbezczeszczeniu figury 
Matki Bożej w latach: 1953 i 1955. Ówczesny ks. 
Proboszcz odnotował w kronice: „(…) Ten wybryk 
bezbożniczy wywołał wielkie oburzenie wśród 
społeczeństwa poznańskiego. Przez trzy dni, od 
wczesnego rana aż do północy gromadzili się 
wierni przy Grocie,(…).  

Figura Matki Bożej była wykonana przez 
artystę rzeźbiarza Kazimierza Bieńkowskiego 
w 1946 roku Historia powstania Groty w 1911 
roku i jej losów przypomniane były w piśmie 
Świętomarcińskie Słowo, w numerach 6/1994 
i 3/2011. 

Trzeba też wspomnieć, że przy grocie Matki 
Bożej z Lourdes na terenie naszej parafii mają 
miejsce co jakiś czas kradzieże kwiatów, świeczek, 
usiłowania kradzieży pieniędzy w skarbonie. 

Wcześniej, w nocy z 6 na 7 stycznia br. 
usiłowano zniszczyć skarbonę. Zniszczono głowę 
figury św. Bernadety oraz instalację elektryczną. 

Teren przy kościele (schody przy grocie, przy 
krzyżu misyjnym, przy zakrystii kościoła, przy 
pomniku Adama Mickiewicza) są miejscem 
alkoholowych spotkań młodzieży, zwłaszcza 
w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. 
Zbierane są wtedy z tych miejsc dziesiątki butelek. 
Przyczyną pośrednią tego stanu są otwarte nocne 
sklepy z alkoholem i sąsiednie puby.  

O krzykliwym i prowokacyjnym zachowaniu 
młodzieży wielokrotnie informowana była Policja, 
Straż Miejska; również Rada Osiedla Poznań - 
Stare Miasto. 

Módlmy się o nawrócenie dla sprawców 
tego zniszczenia, zwłaszcza w okresie 
Wielkiego Postu. 

Zapraszamy Parafian  
do uczestniczenia w Apelach Jasnogórskich  

przy grocie Matki Bożej z Lourdes 
 o godz. 2100. 

Redakcja  



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
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 lutym 2015 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
 

1. Tymoteusz Wieczorek 
 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Krystyna Reformat 
2. Eugeniusz Głuchy 
3. Janusz Wyrwa 
4. Stanisław Jankowiak 
5. Stanisława Gruszka 
6. Kazimiera Nawrocka 
 

lat 79 
lat 57 
lat 82 
lat 81 
lat 92 
lat 86 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

 

Z A P R A S Z A M Y  
W piątek 27 marca 2015 r.  

po wieczornej Mszy Świętej odbędzie się 
w naszym kościele Droga Krzyżowa 

wg Śpiewnika Wrocławskiego z 1865 roku. 
Zabrzmi ona w kompozycji Piotra 

Zabielskiego, w wykonaniu Zespołu 
Kameralnego MEZZO z udziałem zespołu 

instrumentalnego, pod dyrekcją 
kompozytora. Prowadzić będzie 

rekolekcjonista ks. Mirosław Musiał. 
 

Z A P R A S Z A M Y  
na kolejne spotkanie z cyklu: 

„DUCH LITURGII”  
wg Kard. J. Ratzingera - Benedykta XVI 

Poniedziałek 2 marca 2015 
po wieczornej Mszy św. 

ŚWIĘTY CZAS - NIEDZIELA 
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
zaprasza na film:  

Misjonarka trędowatych- 
śp. doktor Wanda Błeńska 

Reżyser Wanda Różycka Zborowska 
Poniedziałek 16 marca 2015 

po wieczornej Mszy św.  
w salce Świętego Marcina 
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