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Królu Niebios,
cierniem
ukoronowany,
ubiczowany,
w purpurę
odziany,
Królu
znieważony,
oplwany,
bądź Królem
i Panem naszym
tu i na wieki.
Amen.
Modlitwa św. Br. Alberta

„Ecce Homo”

2

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Pokutna droga

postanowienia związane z modlitwą, postem
i jałmużną.
Dni Wielkiego Postu niech różnią się
w naszym codziennym życiu od innych dni
roku. Niech to będzie zauważalne także na
zewnątrz przez powagę życia, udział
w nabożeństwach pasyjnych jak Doga
Krzyżowa czy Gorzkie Żale, udział w rekolekcjach (dla dorosłych – 10, 11, 12 marca)
i Mszach coniedzielnych.
Poszcząc można wprowadzić jakieś
ograniczenia nie tylko w jedzeniu, ale
w oglądaniu telewizji, w rozrywkach. Papież
Paweł VI kiedyś przypomniał nam, jak
owocną formą pokuty może być solidne
wypełnianie codziennych obowiązków, zadań
i cierpliwe znoszenie bolesnych doświadczeń.
W dziedzinie jałmużny warto zwrócić
uwagę
na
jałmużnę
dobrego
słowa
i szlachetnego czynu. Tak bardzo nieraz
życie
innym,
zwłaszcza
utrudniamy
najbliższym naszym dokuczliwym mówieniem, naszą niewrażliwością, obojętnością.
Dlatego zróbmy w tej dziedzinie także
konkretne postanowienia.
Praktykowanie cnoty cierpliwości będzie
również bardzo konkretnym przeżywaniem
pokuty.
Legat turecki po powrocie z Polski do
swojej ojczyzny tak scharakteryzował kiedyś
mieszkańców kraju nad Wisłą:
bawią się, tańczą, śpiewają, jedzą, piją
a potem posypują im głowę popiołem i całkiem
się uspakajają. Widocznie ten wyznawca
proroka Mahometa podpatrzył Polaków
w czasie zapustów i w Środę Popielcową
i w Wielkim Poście.
Trzeba więc zastanowić się nam, jak
będzie wyglądać nasza tegoroczna droga ku
świętom wielkanocnym.
ks. Czesław Grzelak
Proboszcz

Za kilka dni wkroczymy w okres
Wielkiego Postu. Okres ten ma charakter
pokutny, chrzcielny i pasyjny. Chcemy więc
podejmować uczynki pokutne, chcemy wracać
do tajemnicy naszego chrztu i rozpamiętywać
mękę Pana.
Na znak pokuty przyjmiemy posypanie
popiołem w Środę Popielcową. Uświadomimy
sobie kruchość naszego życia, czas naszego
przemijania i celu ostatecznego. Szczególnie
w tym okresie trzeba nam sobie przypomnieć
powiedzenie naszego wieszcza: Kimże ja
jestem przed Twoim obliczem – prochem
i niczem. Do pokuty wezwie nas także liturgia
natchnionymi
słowami
proroka
Joela:
Nawróćcie się do mnie całym swym sercem,
przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie
jednak wasze serca, a nie wasze szaty
(Jl 2, 12).
Przez pokutę wracamy do Pana Boga,
podejmujemy wynagrodzenia za nasze
grzechy, odradzamy się do nowego życia.
Do nawrócenia wzywa nas Chrystus:
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
(Mk 1, 15).Wsłuchując się w to Chrystusowe
wezwanie zwróćmy uwagę na dwie sprawy.
Po pierwsze: wezwanie to skierowane jest
do wszystkich ludzi. Nie wolno nam myśleć,
że odnosi się ono jedynie do wielkich
grzeszników, którzy odeszli od Boga
popełniając grzechy ciężkie. Wiem, że zawsze
między nami a Bogiem jest wiele do zrobienia.
Nasza wiara i nasza miłość do Niego są ciągle
niedoskonałe.
Po drugie: Chrystus wzywając nas do
pokuty ma na celu nasze dobro. W pokucie,
w nawróceniu chodzi o nasz rozwój, nasze
doskonalenie się. Pokuta jest więc dla nas
wielką szansą, której nie możemy zmarnować.
Chrześcijanom wyruszającym w pokutną
drogę Kościół proponuje zrobić konkretne
W środę Popielcową, Ks. Abp St. Gądecki Metropolita Poznański zainauguruje w Bazylice
Archikatedralnej modlitwę w kościołach stacyjnych. Po raz pierwszy wierni będą mogli
pielgrzymować do 34 świątyń naszego miasta, pod hasłem Nawracajcie się, idźcie i głoście, aby
adorować Pana Jezusa, rozważać tajemnicę męki i śmierci Chrystusa oraz uczestniczyć
w Eucharystii i w ten sposób przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Każdego
dnia Wielkiego Postu (oprócz Niedziel i Wielkiego Tygodnia) wierni gromadzić się będą na
modlitwie w innym kościele. O godz. 15.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, godz.17.00 Droga Krzyżowa, zapoznanie z historią danego kościoła oraz nazwą świątyni w Rzymie, w której
gromadzą się wierni w tym dniu. Nasz kościół będzie kościołem stacyjnym w dniu 29 marca br.
Modlić się będziemy w intencji O łaskę życia uczynkami miłosierdzia dla wiernych.
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Dobry jak chleb
Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko
doświadcza i ,,dostępuje“, miłosierdzia Boga
samego ale także jest powołany do tego, ażeby sam
,,czynił“, miłosierdzie drugim. Te słowa Jana
Pawła II z encykliki Dives in misericordia mają
głębokie odniesienie do życia św. Brata Alberta.
Jego życiorys jest bardzo prosty. Urodził się
20 sierpnia 1845 r. w rodzinie Chmielowskich. Na
chrzcie otrzymał imiona Adam Bernard. Z chwilą
wybuchu
powstania
styczniowego,
jako
siedemnastoletni
młodzieniec,
natychmiast
przystąpił do walki. Został ciężko ranny, utracił
lewą nogę, dostał się do niewoli. Niemal cudem
wyemigrował do Paryża. Studiował malarstwo,
odnosił artystyczne sukcesy. Do kraju wrócił
w 1874 r. i poświęcił się pracy dla biednych.
Aby przyjrzeć się jego osobie trzeba popatrzeć
na niego oczyma ludzi jemu współczesnych.
Helena Modrzejewska zanotowała w swoim
dzienniku: Był on i jest jeszcze, kiedy piszę te
słowa,
chodzącym
wzorem
wszystkich
chrześcijańskich cnót i głębokiego patriotyzmu –
prawie bezcielesny, oddychający poezją, sztuką
i miłością bliźniego, natura czysta i nie znająca
egoizmu, której dewizą powinno być: szczęście dla
wszystkich, Bogu chwała i sztuce. Ale jego duszy
już nie wystarczała sama sztuka, chciał życia
w większym zjednoczeniu z Panem Bogiem.
Wstąpił do nowicjatu jezuitów skąd przesłał list do
Modrzejewskiej motywując swoją decyzję: Już nie
mogłem dłużej znosić tego złego życia, którym nas
świat karmi(...) wykrada wszystko dobre z serca,
wykrada miłość dla ludzi (...) kradnie nam Boga
i niebo. Jednak Boże zamiary były inne. Pociągnął
go przykład św. Franciszka. Ubogi w dobra
materialne a bogaty w Boga stał się
przewodnikiem duchowym Adama. Dlatego
czynnie włączył się do Konferencji św.
Wincentego á Paulo, dzięki czemu mógł łatwiej
stykać się z nędzą ludzką, a ponadto sam otworzył
drzwi swojego mieszkania dla bezdomnych.
Powoli u Chmielowskiego dojrzewało coraz
bardziej zrozumienie, że jeżeli chce naprawdę
dopomóc biedocie, musi się stać - jak św. Paweł –
wszystkim dla wszystkich. Poprosił o pozwolenie
noszenia habitu zakonnego jako tercjarz III zakonu
św. Franciszka. Od tego momentu Adam
Chmielowski zaczął występować publicznie jako
Brat Albert. Tak go wspominał lud krakowski:
W mieście nastąpiło poruszenie. Ale z czasem
Kraków się przyzwyczaił do owego mnicha,
ubranego w workowaty habit, z grubego, szarego
sukna uszyty, przepasanego białym prostym
powrozem, z różańcem przy boku, wspartego na
prostej lasce. Biła od niego jakaś cicha wielkość.

Znali go wszyscy; i wielcy
tego świata i maluczcy, a
szczególniej
ubodzy
i nędzarze, nawet dzieci
wołały: Brat Albert idzie!"
Brudne,
niebezpieczne
miejskie przytulisko odremonował,
pokrywając
koszty remontu ze sprzedaży
swoich obrazów.
Rekomendowana
przez
Chełmońskiego
młodziutka malarka Pia Górska na uczyniony
Bratu Albertowi zarzut porzucenia malarstwa
usłyszała od niego ripostę bardzo prostą,
bezpośrednią i żartobliwie dobrą: «Widzi pani,
gdybym miał dwie dusze, to bym jedną z nich
malował, ale że mam jedną, jedyną, więc musiałem
wybrać to, co najważniejsze. W porównaniu z tym
jednym wszystko inne to faramuszki».
Przytuliska stały się domami, gdzie ludzie
bezdomni,
nędzarze,
niedołężni,
żebracy,
wyrobnicy bez zajęcia znajdowali ratunek w swych
ostatecznych potrzebach, a w dalszym celu mogli
uzyskać poprawę stanu materialnego przez
dobrowolną pracę zarobkową. Brat Albert również
przyjmował do swoich przytulisk każdego
ubogiego bez względu na narodowość, wyznanie
lub pochodzenie. Przyświecały mu słowa
miłosierdzie ważniejsze niż przepisy. Opieka nad
rzeszą ubogich zrodziła potrzebę współpracowników. Tak powstała nowa wspólnota zakonna
nazwana przez Założyciela Braćmi Posługującymi
Ubogim Trzeciego Zakonu św. Franciszka,
popularnie zwana albertynami. Za umowną datę
powstania zgromadzenia przyjęto rok 1888. Trzy
lata później, w dniu 15 stycznia 1891 r. habit
zakonny przybrały pierwsze Siostry Posługujące
Ubogim – siostry albertynki, które podjęły się
opieki nad ubogimi kobietami. Współpracownicy
często słyszeli od Brata Alberta takie słowa:
«Mnożył się chleb w rękach Apostołów, a to
dlatego, że był przeznaczony dla ubogich
i głodnych. Tak będzie i w naszych przytuliskach.
Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je
będzie dla naszych ubogich przez nasze
ręce.Patrzę na Jezusa w Eucharystii; czyż Jego
miłość
mogłaby
obmyślić
jeszcze
coś
piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my będziemy
chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.
Dawajmy siebie samych!»
W sam dzień Bożego Narodzenia 1916 roku
przez Kraków i skrwawioną wojną Polskę
przeleciała wiadomość: Brat Albert nie żyje.
Umarł święty!
Renata Ereńska
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Wydarzenia parafialne u początków nowego roku 2017
W poniedziałek 3 stycznia Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej zorganizował
spotkanie grup duszpasterskich na wspólnym
kolędowaniu, połączonym z dzieleniem się
opłatkiem. Po przemówieniu ks. proboszcza
Czesława Grzelaka osnutym na fragmencie
czytań biblijnych, zebrani składali sobie
serdeczne życzenia, które przyczyniły się do
pogłębienia relacji pomiędzy grupami. A były
to: organizator spotkania Akcja Katolicka,
w ramach której działa oddzielna grupa
„Horyzonty”, Krąg Biblijny, Legion Maryi,
Grupa Charytatywna, Redakcja Świętomarcińskiego Słowa, pozostałe jeszcze śpiewaczki
dawnego chóru, zakrystianin Józef, a także
nasza dekoratorka Barbara, która pięknie
przyozdobiła salę. Cieszyliśmy się obecnością
księdza rezydenta Kazimierza, który pięknym
basem
wspomagał
śpiewanie
kolęd
przeważających głosów żeńskich. Ksiądz
wikary Szymon dołączył z akompaniamentem
fortepianowym, co bardzo dyscyplinowało
intonacyjnie i rytmicznie wspólne śpiewy,
przeplatane duchowymi sentencjami.
►
Warto przyłączyć się do którejś z grup
duszpasterskich, aby zyskać krąg znajomych
i poszerzać swoją duchowość chrześcijanina,
aby realizować polecenie papieża Franciszka,
aby w starszym wieku nie wciągać wioseł na
pokład, ale dalej wiosłować w obranej przez
siebie aktywności.
ZAPRASZAMY
Organizowane przez Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej spotkania dyskusyjne
„Horyzonty” poszerzają wiedzę uczestników,
która – jak określił św. Jan Paweł II przyczynia się do wzrostu duchowego.
Czwarty cykl comiesięcznych spotkań, którym
przewodniczy ks. proboszcz Czesław Grzelak
wpisuje się w hasło duszpasterskie roku
IDŹCIE I GŁOŚCIE. Tematyka spotkań
poświęcona jest poznawaniu, jak artyści mogą
głosić Boga swoją twórczością i życiem.
Jeszcze 5 grudnia, z okazji rozpoczynającego
się „Roku Brata Alberta” poznawaliśmy życie
i twórczość malarską Adama Chmielowskiego
- św. Brata Alberta, przedstawioną przez
Barbarę Rzemyk.
Poniedziałek 9 stycznia poświęcony był
freskom Fra Angelico, w których ten średniowieczny artysta ujmował działanie Boga
w różnych
wydarzeniach
życia.
Tutaj

w dialogu z ks. Proboszczem wystąpiła
Barbara Rzemyk, która przy pomocy Jana
Jarczyńskiego przygotowała też ciekawy
pokaz wybranych dzieł.
W poniedziałek 6 lutego poznawaliśmy
„Tajemnice
Jana
Sebastiana
Bacha”,
w którego zapisanych dźwiękach i sposobie
życia można odnaleźć Boga. Tym razem
spotkanie prowadził wikariusz ks. Szymon
Bajon, równocześnie student Akademii
Muzycznej w Poznaniu, a dialogowali:
prof. Krystyna
Domańska
(o
utworze
Magnificat) i prof. Sławomir Kamiński (na
temat chorałów organowych).
W poniedziałek 6 marca zapraszamy na
szóste spotkanie tegorocznego cyklu. Poznawać
będziemy „przesłanie sacrum” w mozaikach Ivo
Rupnika.
KDM
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Narodzenia Moc
Narodzenia moc to tytuł koncertu, który
odbył się w niedzielny wieczór 8 stycznia
2017 r. Wnętrze naszej świątyni rozbrzmiewało świeżym, młodzieńczym śpiewem Zespołu
Wokalno-Instrumentalnego
OUT
LOUD
z III LO im. św. Jana Kantego. Pod ręką
dynamicznego, także młodego dyrygenta
inż. Jacka Zająca, absolwenta sławnego chóru
„Poznańskie Słowiki”, zespół śpiewał
z wielkim zaangażowaniem i emocjami, które
udzielały się licznemu zgromadzeniu, wraz
z Panią dyrektor mgr Katarzyną Kordus
i pedagogami tej szkoły, a wśród nich
inicjatorką koncertu Siostrą Małgorzatą Ślęzak
USJK. Realizacje kolęd były interesujące,
z przekazaniem odpowiednich, zmiennych
dynamicznie nastrojów. Dyrygent zapytany
skąd taka muzykalność i technika dyrygowania wydobywająca z zespołu zamierzone
interpretacje odpowiedział, że od „Druha
Stefana”.
Wykonawcy zaproponowali nam „kolędy
jakich nie znamy”. Melodie kolęd na ogół
znaliśmy dobrze, ale aranżacje specjalnie
wykonane dla tego zespołu były zupełnie
nowoczesne
w brzmieniu
i
fakturze,
z przygrywkami instrumentalnymi. Duże
brawa,
ciepłe
podziękowanie
księdza
Proboszcza Czesława Grzelaka i wspólna
kolęda Wśród nocnej ciszy były pięknym
zakończeniem.
KDM

O kolędzie słów kilka
To były moje pierwsze, tak samodzielne,
odwiedziny kolędowe i z tej racji byłem pełen
obaw i niepewności będąc jednocześnie
szczęśliwy i wdzięczy za zaufanie, jakim
zostałem obdarzony. Wychodziłem na kolędę,
by
błogosławić,
umacniać,
pocieszać
i podnosić na duchu. Zdarzało się jednak, że
wobec cierpienia i trudności z jakimi
spotykałem się w niektórych domach, czułem
się zupełnie bezradny. Była to dla mnie trudna
lekcja pokory, mogłem wówczas doświadczyć,
że jestem jedynie narzędziem w Bożych
rękach. To On błogosławi, umacnia i pociesza.
Zdarzały się jednak i takie odwiedziny,
w których role niejako się odwracały. To ja
zostawałem podniesiony na duchu i umocnio-

ny postawą parafian. Ich aktywnością, mimo
podeszłego wieku; wytrwałością w cierpieniach czy gorliwością w modlitwie lub pogodą
ducha mimo samotności czy biedy. To był
dobry czas wspólnej modlitwy, wielu trudnych
i ważnych rozmów, gościnności, uśmiechów
i owocowych herbat. Na etapie tych już
ostatnich
przygotowań
do
kapłaństwa
odwiedziny kolędowe, jak i wiele innych
dobrych doświadczeń z parafii św. Marcina
uznaję za kluczowe i szczególnie sobie cenię,
a za całe dobro płynące z minionych
odwiedzin duszpasterskich z całego serca
dziękuję.
dk. Jędrzej

6

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Żegnaj Lidio!
Odeszła nagle i niespodziewanie dnia 26.01.2017 r. Była bardzo związana z naszą
parafią – żyła jej życiem. Od ponad 20 lat była członkiem zarządu i skarbnikiem
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Swoim zaangażowaniem i odpowiedzialnością dawała przykład świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła.
Oprócz działania w Akcji Katolickiej uczestniczyła również w innych grupach
duszpasterskich, w Kręgu Biblijnym, Apostolstwie Dobrej Śmierci.
Samotna i schorowana, mimo podeszłego wieku radziła sobie sama i nigdy nie
narzekała na swój los. Pamiętała zawsze o wszystkich, z którymi zetknęła się
w swoim życiu i wspomagała ich swoją modlitwą.
Módlmy się o spokój duszy Lidii i wieczny spoczynek w Domu Pana.
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych!
JT

Wczoraj, dziś i jutro życia konsekrowanego:
temat homilii Abpa St. Gądeckiego na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego - 2 lutego 2017 r.

W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego
dziękujemy Panu Bogu za wszystkie dary hierarchiczne i charyzmatyczne rozsiane pośród
Zakonów i Instytutów zakonnych – kontemplacyjnych jak i prowadzących dzieła apostolskie –
w Stowarzyszeniach
życia
apostolskiego,
Instytutach świeckich oraz pośród tych osób, które
w ukryciu swego serca oddają się Bogu poprzez
szczególną konsekrację. (…)
I tak, chociaż zakonne „wczoraj” przeminęło,
to jednak samo życie zakonne nie zatrzymało się
w miejscu. Także dzisiaj potrzeba nam odważnej
i pełnej wiary obecności, modlitwy i pracy
zakonników i zakonnic, dla przybliżenia ludziom
Chrystusa, który uczy jak żyć, po co żyć i dla kogo
żyć. Dzisiaj potrzeba - zgodnie z hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego Idźcie i głoście ukazywania w sposób delikatny i pełen szacunku,
ale również z misyjną odwagą tego, że wiara
w Chrystusa rozjaśnia swoim światłem całe życie
człowieka, nie podważając wartości ludzkich, ale
przeciwnie, doskonaląc je i wywyższając (por. VC,
97). „Podobnie jak szlachetne kamienie wrzucone
do miodu nabierają większego blasku jaśniejąc
zgodnie ze swoją barwą, tak też powołanie
każdego człowieka doskonali się i staje się
pożyteczniejsze, gdy łączy się z nim pobożność”.
(…) A jaka jest przyszłość życia konsekrowanego?
Jakie wyzwania dla niego niesie ze sobą
przyszłość? Wasza przyszłość zależy najpierw od
odnowienia własnych korzeni i własnych
wyborów, ponieważ No roots - No fruits; czyli bez
korzeni nie ma owoców. Idzie więc o to, by zacząć
żyć w pełni radami ewangelicznymi, z możliwością konfrontacji ze źródłami własnego charyzmatu
i własnych Konstytucji, wciąż otwartych nie na
łatwiznę, ale na coraz bardziej wymagające
interpretacje. Podczas gdy w społeczeństwie
znajduje uznanie człowiek niezależny, zdolny sam
osiągać swoje cele, a więc w sumie pewny siebie
indywidualista, to życie konsekrowane przyszłości

potrzebuje ludzi, którzy - niczym ziarno -potrafią
umrzeć dla siebie samych, aby mogło się odrodzić
życie siostrzane i braterskie. Potrzebuje ludzi,
którzy patrzą w przyszłość w perspektywie
zmartwychwstania, gotowi do naśladowania
przykładu Jezusa, który przyszedł do nas, „aby dać
życie i dać je w obfitości” (J 10,10). Wszystko to
oczywiście w żaden sposób nie odpowiada naturze
„starego człowieka”, który pragnie wspólnoty
i jedności, ale nie za cenę osobistego wysiłku
i poświęcenia. Tak, droga prowadząca od „starego
człowieka”, który skłonny jest zamykać się w
sobie, do „człowieka nowego”, który ofiaruje się
innym jest często długa i uciążliwa.
Czy w takiej perspektywie tragiczna śmierć
Heleny Kmieć, ze Wspólnoty Wolontariatu
Misyjnego „Salvator”, która miała miejsce
w Cochabamba, w Boliwii nie jest dla nas
wszystkich szczególnym znakiem. Helena została
zamordowana dnia 24 stycznia nad ranem czasu
polskiego, podczas rabunkowego napadu na
ochronkę salwatorianów. W obliczu tej śmierci jej
bliscy członkowie woluntariatu piszą: „Życie
naszej Przyjaciółki było, jest i będzie inspiracją
do świadczenia o Bogu i oddawaniu Mu się bez
reszty”. (…)
Drodzy Bracia i Siostry, wpatrujcie się
w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby
dokonać z waszą pomocą nowe, wielkie dzieła.
Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi,
swojemu Instytutowi i ludziom a dzięki temu
Chrystus będzie was odnawiał każdego dnia,
abyście byli zdolni do budowania autentycznie
braterskich i siostrzanych wspólnot. Abyście razem
z Nim umywali stopy ubogim i wnosili swój
niezastąpiony wkład w odnowę duchową świata.
Dołączamy się do modlitwy w intencji osób
konsekrowanych, szczególnie za posługujące
w naszej Parafii Siostry zakonne.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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Matki U. Ledóchowskiej myśli o katolicyźmie polskim
Matka Urszula Ledóchowska zwracając się
do
słuchaczy
odczytu
wygłoszonego
w Wyższej Szkole Katolickiej w Kopenhadze
18.11.1915 r., mówiła:
Polska – śmiem powiedzieć z dumą
i radością – jest jedną z najwierniejszych cór
Kościoła katolickiego. W naszym kraju miłość
Ojczyzny i miłość Kościoła łączą się w jedną
żarliwą miłość. Dwa te uczucia wspierają się
nawzajem – jedno jest siłą drugiego. Kochamy
Ojczyznę, bo takie jest przykazanie Kościoła,
kochamy Kościół, bo jest podwaliną i rękojmią
naszego życia narodowego. Zapewne niewiara
utorowała sobie drogę do Polski. W Ojczyźnie
mojej znajdą się – jak wszędzie - choć mniej
liczni niż gdzie indziej: źli, obojętni katolicy,
ateiści, ale nawet oni przyznają, że wiara
katolicka jest najmocniejszym fundamentem
Polski, że potrzebujemy wiary, aby być
i stawać się Polakami. Katolicyzm polski
znalazł swoisty wyraz w przyjęciu przez
Mieszka I wiary chrześcijańskiej, co z czasem
zaowocowało licznymi świętymi, którzy
stanowią dumę i zaszczyt narodu polskiego,
którzy przechowali czystość wiary i moralności w naszej Ojczyźnie. Święty Stanisław
Szczepanowski, bł. Kinga, bł. Iwo Odrowąż,
bł. Czesław, św. Jacek, bł. Szymon z Lipnicy,
św. Jolanta, Bronisława i Salomea,
bł. królowa Jadwiga …
Patrząc na dzieje historyczne naszej
Ojczyzny widzimy interwencję Bożą na
różnych „zakrętach” naszego Kraju, np.
królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło –
przyjęcie Chrztu dla narodu litewskiego.
Często zwycięstwo przychodziło dzięki wierze
katolickiej, w 1683 roku doszło do zwycięstwa
przez dzielnego króla Polski Jana Sobieskiego,
który obronił chrześcijaństwo od inwazji
niewiernych Turków. Wiek XVIII to początek
cierpień i męczeństwa Polski. Podzielona na
trzy zabory, pozbawiona wolności i minionej
wielkości dźwiga moja biedna Ojczyzna
jarzmo ucisku, nie tracąc jednak męstwa
i nadziei. A uciemiężony lud biedny szuka
mocy w cierpieniach w wierze na łonie
Kościoła Katolickiego. Po trzecim rozbiorze
Polski naród rozumiał dobrze, że po utracie

ziemskiej Ojczyzny jedno mu tylko
pozostało – wiara, która stała się
najpilniejszą
ostoją
naszej
narodowości. Idąc w dalsze dzieje… A któż nie
słyszał z Państwa o niemieckim Kulturkampfie
przeciwko
katolickiemu
duchowieństwu,
zwłaszcza duchowieństwu polskiemu? (…)
Najbardziej znaną ofiarą tego Kulturkampfu
był zmarły w 1902 roku kardynał Mieczysław
Ledóchowski,
arcybiskup
gnieźnieńsko–
poznański i Prymas Polski. Został on skazany
na więzienie za to, że mężnie bronił praw
Kościoła Katolickiego i narodu polskiego.
Nasi filozofowie, jak Cieszkowski i Libelt
wychowali się w blasku wiary; nasi poeci
szukali natchnienia w świecie nadprzyrodzonym.
Zygmunt
Krasiński
mówił:
„Największy rozum – cnota.” Nam trzeba
cnoty, trzeba życia duchowego, aby pomóc
Ojczyźnie i poprzeć ją. Bo do wolnej Polski
prowadzi tylko jedna droga – droga cnoty
i pobożności. Cnota i wiara to nasz skarb, nasz
oręż, to musimy cenić ponad wszystko. Z wiary
waszej wola wasza, z „woli waszej czyn wasz
będzie”. A owe czyny? Dziś, gdy nie mamy nic
na świecie, rozumiemy coraz lepiej, że
głównym naszym zadaniem jest doskonalenie
duszy narodu, uświęcenie, które zmierza do
odrodzenia, a przez to zasługujemy na
Boże
dla
naszego
błogosławieństwo
ujarzmionego kraju.
W życiu naszego narodu wiara ujawnia się
trojako: w przywiązaniu do następcy
św. Piotra, w miłości Maryi, Najczystszej
Matki Boskiej, którą po nieszczęśliwym
panowaniu Jana Kazimierza cały lud czci jako
Królową Polski, w niewzruszonej nadziei,
że Bóg przez cierpienia i strapienia prowadzi
nas do odbudowy Polski, do królestwa
wiecznej szczęśliwości. Nasz wieszcz uczy nas,
że mamy dziękować za Krzyż i szukać w nim
źródła nadziei. Zawdzięczamy świętej wierze
katolickiej, że stoimy mocno – mimo
prześladowań, cierpień, strapień i ucisków.
M. Urszula Ledóchowska,
Wybór Przemówień 1915 – 1939 (s.9-18).
s. Julia USJK
s
.
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Jubileusz 25 lecia posługi organistowskiej
P. Miłosza Firleja w par. św. Marcina
Dnia 28.1.2017 w czasie Mszy św.
o godz. 11.00 dziękowaliśmy Bogu za 25 lat
pracy organistowskiej P. Miłosza Firleja.
Oto co Jubilat mówi o sobie.
Urodziłem się w roku 1973 r. w Sulechowie. Lata przedszkolne i nauki w szkole
podstawowej spędziłem po części w Sulechowie oraz Poznaniu. Szkołę średnią
ukończyłem w Poznaniu (r. 1992) w XII LO
uczęszczając do klasy o profilu humanistycznym, równocześnie przygotowując się
z podstawowych wiadomości i umiejętności
pozwalających studiować muzykologię.
Po maturze studiowałem muzykologię na
UAM oraz historię kultury chrześcijańskiej na
UKSW w Warszawie.
Pierwszym moim nauczycielem gry
organowej był prof. Sławomir Kamiński –
także organista świętomarciński.
W roku 2009 ukończyłem Archidiecezjalne Studium Muzyki Kościelnej – jako
pierwszy - z oceną celującą.
Od r. 1999 działając w poznańskim
duszpasterstwie oo. Dominikanów, śpiewałem
w akademickim chórze Dominicantes, będąc
przez kilkanaście lat jego wiceprezesem
i prezesem.
Równolegle (od r. 1995) prowadzę chór
prawosławnej konkatedry poznańskiej; w
roku 2007 zostałem odznaczony przez Synod
polskiej Cerkwi prawosławnej ogólnopolskim
Orderem św. Marii Magdaleny za pracę na
rzecz poznańskiej parafii prawosławnej.
Zasiadałem także w radzie programowej
wszystkich edycji Dni Kultury Prawosławnej
w Poznaniu organizowanych przez fundację
Barak Kultury.
Od lutego 1992 jestem organistą kościoła
pw św. Marcina w Poznaniu. We wrześniu
2016 ks. abp metropolita Stanisław Gądecki
powołał mnie na członka komisji liturgicznej
Kurii Metropolitalnej (jako pierwszego
świeckiego).
W czasie Mszy św. Ks. Proboszcz
powiedział:
Pragnę podziękować za sumienne,
kompetentne, radosne posługiwanie Jubilata
jako organisty w naszym kościele. W świętych
czynnościach Kościoła uczestniczy z pełnym

zaangażowaniem. Nauczył się łaciny, aby
bardziej świadomie uczestniczyć w liturgii.
Łacina bowiem nadal jest urzędowym językiem
Kościoła
rzymsko-katolickiego.
Śpiew
gregoriański bardzo zalecany jest przez
Kościół, a jest to śpiew łaciński.
Jubilat udziela się w innych wspólnotach
chrześcijańskich,
zwłaszcza
w
cerkwi
prawosławnej. Nauczył się również języka
starocerkiewnego.
Zaangażowany w ekumeniczną działalność
różnych wspólnot chrześcijańskich w naszym
mieście, stąd też dzisiaj obecni są duchowni
tych wyznań.
Jubilat jest dobrym znawcą i wykonawcą
śpiewów liturgicznych. Zna dobrze przepisy
liturgii, zawsze stara się dobrać teksty pieśni
do treści liturgii danego dnia. Nieraz pyta
kapłana o treści kazania, aby dobrać stosowne
pieśni.
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Od ubiegłego roku należy do Komisji
Liturgicznej przy Wydziale Duszpasterskim
Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
Jest też darczyńcą szat i paramentów
liturgicznych dla naszej parafii.
Ceniony, szanowany, lubiany przez
parafian, zwłaszcza przez członków grup
duszpasterskich.
Dziękujemy za ofiarną posługę i życzymy
światła Ducha św. i pomocy Bożej na dalszą
posługę w Kościele Świętym.
Okolicznościową
homilię
wygłosił
ks. Szymon. Mówił o tym, że istotę
świętowania jubileuszu wyrażają trzy słowa:
muzyka, dziękczynienie, czas. Gdyby nie
muzyka, nie było by tego dziękczynienia,
gdyby nie czas, nie świętowalibyśmy 25 lecia.
Potem ks. Szymon mówił o dwóch
sposobach chwalenia Boga: ustami i sercem.
O śpiewaniu Bogu na te dwa sposoby mówił
między innymi:
Myślę, że wszyscy czujemy, jak wielkie
znaczenie ma nasz wspólny śpiew w czasie
liturgii. On jest oddawaniem czci Bogu
samemu, On jest czymś, co nas ku Bogu
kieruje, do Niego prowadzi ale też od Niego
pochodzi. Dlatego tak ważne jest to, co i jak
śpiewamy.
Śpiewając psalmy, hymny i pieśni pełne
ducha włączamy się więc w coś całkowicie nas
przerastającego, w odwieczną liturgię niebios,
będącą nieustannym hymnem ku czci Boga.
To jest aspekt często niedostrzegany.
A przecież nie przychodzimy do kościoła, po
to, żeby sobie coś pośpiewać, lecz, żeby
uczestniczyć w liturgii, która sama nadaje ton
towarzyszącej jej muzyce i ona ją kształtuje.
Kościelne śpiewy nie są więc jak lista
przebojów, w której zwycięża to, co
najbardziej popularne. Nie, to liturgia wraz
z przeżywaną w niej tajemnicą staje się
źródłem pożądanego śpiewu. Tutaj dostrzegamy istotną rolę – chociażby organisty – który
winien być zawsze sługą nie ludzkich
pomysłów na muzykę, lecz sługą liturgii.
Dziękujemy dziś Panu Miłoszowi, że takim
stara się być.
Mówiąc o chwaleniu Boga sercem,
ks. Szymon zachęcał:
Może więc to jest właśnie ten moment,
w którym powinniśmy mu zaśpiewać coś od
siebie. Nie na głos, ale w sercu. Może po tym,
jak już wreszcie skończę mówić, będzie na to
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chwila. By zaśpiewać Bogu w sercu o tym, co
każdy z nas przeżywa. By zanucić mu melodię
tak osobistą, jak melodia kołysanki, którą
matka śpiewa dziecku, jak melodia która
bliska jest dwojgu zakochanym.
Bóg doskonale już zna Twoją melodię.
Wie, o czym chcesz mu zaśpiewać. Dlatego,
gdy mu będziesz śpiewać, nie będzie sprawdzał
czystości interwałów. Dla niego pierwszym
i podstawowym kryterium oceny naszego
wykonania jest szczerość.
Stając bowiem przed Bogiem, który
wszystko wie, w postawie nieszczerości,
bylibyśmy bardziej godni pożałowania, niż
ktoś wykonujący śpiew pogrzebowy na ślubie.
Co byś zawarł więc, zawarła w twoim
osobistym hymnie do Boga?
Na zakończenie ks. Szymon wyraził swego
rodzaju życzenia:
jednak
jest
muzyka
Najważniejsza
odgrywana na strunach duszy. Ona jest tym,
co mamy najcenniejszego, bo dla niej stajemy
się instrumentem, na którym sam Bóg może
zagrać. To On może wydobyć z nas najbardziej
szlachetne dźwięki, najmilsze brzmienia
i harmonie. On – Odwieczny wirtuoz na scenie
świata.
Pozwólmy Mu w nas zagrać. Niech On nas
prowadzi – i to są moje życzenia dla Pana
Miłosza i nas wszystkich: bądźmy Bożymi
instrumentami. Aż kiedyś, po ostatniej
kadencji, staniemy się częścią niebiańskiej
muzyki. Tam gdzie już nie istnieje czas. Jest
tylko wieczne dziękczynienie.

W grudniu 2016 oraz
styczniu i lutym 2017 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00

dni powszednie: 8 , 18

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

1. Piotr Wesołek
2. Jan Dostatni

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo maryjne
30

Odeszli do Pana

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające
00

pierwsza sobota miesiąca 9

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna

00

00

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9 - 11
00
00
czwartek: 17 - 18

Parafialny Oddział „CARITAS”
00

00

wtorek: 10 - 11
00
00
czwartek: 16 - 17

Legion Maryi
30

wtorek: 18

Akcja Katolicka

45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Krystyna Mikulska
Tomasz Cieślewicz
Zygmunt Błaszak
Eugenia Wesołowska
Stanisław Nowak
Kazimierz Rój
Teresa Gradowska
Wiesław Zawadziński
Krystyna Stachowiak
Wojciech Gradowski
Lidia Maria Wittig-Marzyńska
Elwira Danuta Hojan
Robert Galanty
Janina Jadwiga Knak
Paulina Komorniczak
Maria Dzięcioł

lat 88
lat 42
lat 85
lat 90
lat 73
lat 79
lat 77
lat 63
lat 58
lat 83
lat 75
lat 51
lat 91
lat 29
lat 89

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna
30

drugi wtorek 18

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach
W okresie Wielkiego Postu
Gorzkie Żale
00
niedziela 17
Droga Krzyżowa
30
00
40
Piąte6k 9 , 17 i 18
Pismo redaguje zespół:
Ks. Czesław Grzelak, ks. Szymon Bajon, dk. Jędrzej Machalski,
Renata Ereńska, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania
przyjętych tekstów.
Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13,
Konto bankowe parafii:16 1020 4027 0000 1202 1239 8584
Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl

Modlitwa w intencji Ojczyzny
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności
Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu
Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków
zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju
naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Okładka – obraz „Ecce Homo” Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta ; wersja, którą znamy jako ostateczną,
datuje się na lata 1879- 80
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Migawki z kolędowania misyjnego

Konkurs szopek i śpiewanie kolęd 1 stycznia 2017

I miejsce - rodzina Natalii Pioch

▲ II miejsce

II miejsce –
rodzina Weroniki Wieczorek,
III miejsce - rodzina Juliusza
Stankowskiego,
wyróżnienia dla rodzin:
Heleny Bączkiewicz,
Ewy Bartel
i Pauliny Ogol

▲ III miejsce

▲ wyróżnienia

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

12

Półkolonie dla dzieci z naszej parafii w czasie ferii 2017

Ferie na sportowo

Na lodowisku

W Muzeum Narodowym

Czas rozwiązywania zagadek malarskich

W Jump Arena, zajęcia sportowe na trampolinach

W Muzeum Etnograficznym

W Teatrze Animacji

Wspólna zabawa w salce

Przy kolejce z czekolady

Emocje przy grze w darta

