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Wielki Post 2018
Z cierpieniem ludzkim zbliżyć się do Chrystusa cierpiącego!
W duchowości chrześcijańskiej zachęcani
jesteśmy do wyrażania swoich uczuć. Każdy
okres liturgiczny nosi w sobie określone
emocje. Wielki Post zachęca nas do wyrażenia
szczególnie tych trudnych, które skrywamy
przed innymi i często przed samym sobą. Sens
Wielkiego Postu w chrześcijaństwie polega
między innymi na tym, aby je pokazać. To jest
czas, aby dobrze przeżyć swoje smutki
i cierpienia. Żeby się lękać – nie samemu – ale
z Chrystusem w Ogrójcu, płakać z Nim nad
Jerozolimą, cierpieć, gdy wisi na krzyżu,
przeżywać złość, gdy On wyrzuca handlujących w świątyni. Nie zmarnować smutku,
cierpienia i lęku, ale je przemienić
w modlitwę. Prosimy w modlitwie Gorzkich
Żali: „Gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze
przenikajcie”. Zanurzeni w misterium Jego
cierpienia, w tajemnicy tego współczucia,
możemy przeżywać nasz ogrójec, krzyż,
smucić się i płakać nad losami naszej
Jerozolimy.
Wielki Post do dobry czas zbliżenia się ze
swoim cierpieniem do Chrystusa cierpiącego.

Do wspólnej modlitwy i przeżycia
Wielkiego Postu, gorąco zapraszam.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii
• Droga krzyżowa - piątek o godz.15.00
(z koronką do Bożego Miłosierdzia)
i po Mszy św. o godz. 18.00.
• Gorzkie żale - niedziela o godz. 17.00.
• Rekolekcje wielkopostne:
od 11 do 13 marca, czyli od IV niedzieli
Wielkiego Postu do wtorku
(poniedziałek i wtorek nauki na Mszy św.
o godz. 15.30 i 18.00. W tych dwóch dniach
nie będzie Mszy św. o godz. 8.00).
Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i Drodze krzyżowej daje
możliwość uzyskania odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami.
Kazania pasyjne i rekolekcje wygłosi
ksiądz Jarosław Czyżewski, redaktor
Przewodnika Katolickiego.

„Kolędy 2018”
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Parafianie, nasze spotkania
z okazji wizyty duszpasterskiej zwane
„Kolędą”
pozostawiły
ślad
duchowy
i materialny. Możliwość wspólnej modlitwy,
błogosławieństwo i rozmowy dały okazję
bliższego poznania się. W każdym domu
pozostawiliśmy Wam książeczkę pt. „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym”. Zawarta w niej
krótka katecheza na temat Osoby Ducha
Świętego i modlitwy do Niego niech będą
Wam pomocne w odkrywaniu drogi do Boga
i bliźniego. Korzystajcie z niej możliwie
najczęściej. Duch Święty, którym jesteśmy
napełnieni zawsze życzliwie nam towarzyszy,
jeśli tylko z Nim rozmawiamy.
Pragnę podzielić się z Wami owocami
naszych spotkań. Jak wiecie tegoroczne
kolędowanie było na Wasze zgłoszenie. W ten
sposób przyjęliśmy 519 zaproszeń. Trzeba
powiedzieć, że taki sposób organizacji

odwiedzin duszpasterskich sprawił, że nie
mieliśmy „pustych” mieszkań, a co
najważniejsze pokazał, że oczekujemy na
siebie. Nie spowodował jednak, że ominęliśmy
tych mieszkańców parafii, którzy nie
zgłaszając się wcześniej, otwarli drzwi na
spotkanie. Na przyszły rok zachowamy
podobny sposób organizacji kolędy, przy czym
Ci z Was, którzy dokonali zgłoszenia w tym
roku, w przyszłym roku nie muszą tego już
dokonywać. Odwiedzając 519 rodzin, spotkalimy się z 834 osobami. Wynika z tego, że
w naszej parafii przeważająca część rodzin ma
skład jednoosobowy. Jednoosobowe rodziny,
będące często na emeryturze niosą w sobie
istotną wartość. Myślę, że młodzież naszej
parafii mogłaby z mądrości życiowej starszych
wiele skorzystać. Zbliżenie pokoleniowe
niewątpliwie przyniosłoby wiele dobrych
owoców. Pierwsze mogliśmy zaobserwować
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przy okazji odwiedzin adwentowych i Bożonarodzeniowych Siostry Małgorzaty z dziećmi
z Eucharystycznego Ruchu Młodych.
Cieszę się, że zgłosiło się 9 osób, które
chcą się codziennie modlić w intencji parafii.
Potrzebnych jest minimum 20 osób. Wielu
mówi, że się modlą już na różańcu i obawiają
się dodatkowego obciążenia. W tym
przypadku chodzi o 3 minuty dziennie
w dowolnym miejscu i czasie. Wspólnota
ducha w określonej intencji przynosi
nadspodziewane rezultaty. Dziękuję za
dotychczasowe zgłoszenia i proszę o dalsze.
Niebawem przekażę Wam bliższe informacje.
Nie można nie zauważyć w parafii
młodych małżeństw i rodzin. Dałby Bóg, aby
owocem tegorocznej kolędy była choć jedna
Ekipa Małżeńska Notre Dame (END). Jako
duszpasterz towarzyszę duchowo dwom
ekipom małżeńskim (każda ma po cztery
małżeństwa). Duszpasterstwo małżeństw
przeżywa w Polsce, a zwłaszcza w naszej
archidiecezji dobry czas. Niebawem zwrócę
się do Was małżonkowie i zaproszę na
spotkanie
informacyjne
na
temat
duszpasterstw małżeństw.
Przy okazji odwiedzin duszpasterskich
składaliście ofiary pieniężne. Są one
wsparciem
dla
podejmowanych
prac
gospodarczych i remontowych w domu,
którym jest nasz kościół. Zgromadzona kwota
12.930 zł pozwoli nam pokryć część kosztów
związanych z założonym system monito-
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rowania i zabezpieczenia kościoła, plebanii
i terenu przykościelnego. Całość tego systemu
kosztuje: 27.800 zł. W związku z podejmowanymi pracami przy obiektach kościelnych
idąc również za sugestiami Parafian, od
miesiąca lutego br., ustanawiamy 2 niedzielę
miesiąca, „niedzielą gospodarczo-inwestycyjną”. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary
kolędowe. Zapewniam Was, że każda ofiara
jest i będzie dobrze zagospodarowana.
Bardzo dziękuję, również w imieniu
księdza Szymona Bajona, wikariusza parafii,
że ani on, ani ja z głodu i pragnienia nie
ustaliśmy na drodze kolędowania. Bóg zapłać
ks. Kazimierzowi Domagale, naszemu współbratu w kapłaństwie że wszystkie wieczory
kolędowe, kiedy nas z ks. Szymonem nie było,
stał na straży w konfesjonale i przy ołtarzu
w kościele.
tegoroczne
sprawozdanie
Kończąc
kolędowe, pamiętajmy, że człowiek odnajduje
się i realizuje we współpracy. Wspólnota
parafialna jest jak orkiestra: muzycy
współpracują, a nie konkurują. Wiolonczelista
nie podcina strun skrzypaczce, bo wtedy nie
zagrają razem. Oni współpracują – wtedy
symfonia jest możliwa. A zatem zapraszam do
współpracy – wtedy również „symfonia
parafialna” jest możliwa.
bardzo
serdeczni
Drodzy jesteście
i kochani! Czujcie się zawsze kochani!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Kościoły stacyjne w roku Jubileuszu
pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich
Już po raz drugi - w Środę Popielcową, 14 lutego 2018 r., o godz.18 w Bazylice Archikatedralnej
w Poznaniu - Abp Stanisław Gądecki zainauguruje wydarzenie „Kościołów Stacyjnych Miasta Poznania”,
któremu towarzyszyć będzie hasło: „Nawracajmy się, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Tradycja stacyjnego pielgrzymowania sięga przełomu IV i V wieku. Wywodzi się z Rzymu. Również
dziś mieszkańcy Wiecznego Miasta w Wielkim Poście pielgrzymują do różnych kościołów, aby się modlić
i przez nawrócenie przygotowywać się do Paschy Chrystusa. W tym roku pielgrzymowanie stacyjne włącza
się w całość przeżywanej przez Archidiecezję Poznańską 1050. rocznicy powołania do istnienia pierwszego
na ziemiach polskich biskupstwa w Poznaniu. Dlatego też dla podkreślenia jubileuszu oraz wielkiego
dziedzictwa Kościoła, od stacji do stacji peregrynować będzie krzyż (na okładce), który został wykonany
przez Bogdana Puchalskiego z czarnego dębu pochodzącego z X wieku wydobytego na terenie Ostrowa
Tumskiego w Poznaniu. Znajduje się na nim wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego wzorowany na
odnalezionej na wielkopolskiej ziemi pasyjki z początków XII wieku, która znajduje się w zbiorach Muzeum
Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Program każdej stacji przewiduje Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Adorację Najświętszego
Sakramentu oraz okazję do spowiedzi godzinę przed wieczorną Mszą Świętą, następnie uroczyste
celebrowanie Eucharystii oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej po Liturgii Eucharystii.
Nasz kościół będzie kościołem stacyjnym w dniu 14 marca br. Modlić się będziemy w intencji:
O dar dobrego przygotowania i przeżycia Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej archidiecezji.

KOŚCIOŁY STACYJNE MIASTA POZNANIA ORAZ INTENCJE
TOWARZYSZĄCE POSZCZEGÓLNYM STACJOM
„Nawracajmy się, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
WIELKI POST 2018
Lp. Data
1. 14.02.2018

Intencja
O ducha pokuty i nawrócenia w Kościele

2.

O potrzebne dary i łaski dla Papieża,
Kolegium Kardynalskiego i Biskupów

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kościół
Bazylika Archikatedralna
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła,
Środa Popielcowa ul. Ostrów Tumski 17
15.02.2018
Bazylika-Kolegiata Poznańska pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i św. Marii
Magdaleny i św. Stanisława Biskupa,
Czwartek po
ul. Klasztorna 11
Popielcu
16.02.2018
Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela,
ul. Fredry 11
Piątek
po Popielcu
17.02.2018
Kościół Akademicki Ojców Dominikanów,
Sobota po Popielcu ul. Kościuszki 97/99
19.02.2018
Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny,
Poniedziałek,
os. Bohaterów II Wojny Światowej 88
I WP
20.02.2018
Kościół pw. Nawrócenia Świętego Pawła,
os. Piastowskie 79
Wtorek, I WP
21.02.2018
Kościół pw. Imienia Maryi,
Środa, I WP
ul. Santocka 15
22.02.2018
Kościół pw. św. Jana Kantego,
Czwartek, I WP ul. Grunwaldzka 86
Kościół pw. NSJ i świętego Floriana,
23.02.2018
Piątek, I WP
ul. Kościelna 3
24.02.2018
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika,
os. Bolesława Śmiałego 122
Sobota, I WP
26.02.2018
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej,
Poniedziałek, II WP ul. Cyniowa 15
27.02.2018
Kościół pw. św. Wojciecha,
Wtorek, II WP
Wzgórze Świętego Wojciecha 1
28.02.2018
Kościół pw. św. Stanisława Kostki,
Środa, II WP
ul. Rejtana 8
1.03.2018
Kościół pw. św. Rocha,
Czwartek, II WP ul. Św. Rocha 10
2.03.2018 Piątek, Kościół pw. Miłosierdzia Bożego,
II WP
os. Jana III Sobieskiego 116
3.03.2018
Kościół pw. Świętego Krzyża,
Sobota, II WP
ul. Częstochowska 16
5.03.2018
Kaplica Radia Emaus pw. Najświętszego
Poniedziałek, III WP Serca Pana Jezusa, ul. Zielona 2( podwórzu)
6.03.2018
Kościół pw. św. Karola Boromeusza,
Wtorek, III WP os. Pod Lipami 100
7.03.2018 Środa, Kościół pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny,
III WP
ul. Wańkowicza 2a
8.03.2018
Kościół pw. św. Franciszka Serafickiego,
Czwartek, III WP ul. Garbary 22

W intencji przebłagalnej
i wynagradzającej Boskiemu Sercu
Jezusa za grzechy ludzi Kościoła
O łaskę świętości dla kapłanów Kościoła
O światło i dary Ducha Świętego dla
moderatorów ASD w Poznaniu
O łaskę pielęgnowania życia
konsekrowanego dla kapłanów
zakonnych, sióstr i braci zakonnych
O dar przemiany życia dla trwających w
nałogach
O dar i łaskę nawrócenia dla trwających
w grzechach ciężkich
O dar życia wskazaniami Dekalogu
i Ewangelii dla rodzin
O łaskę chrześcijańskiego wychowania
dzieci
O łaskę chrześcijańskiego wychowania
młodzieży
O dar nowych powołań kapłańskich
O dar nowych powołań zakonnych
O dar nowych powołań misyjnych
O zaprzestanie prześladowania
chrześcijan na całym świecie
O łaskę nawrócenia dla prześladowców
chrześcijan
O łaskę poszanowania świętości życia od
poczęcia do naturalnej śmierci
O dar intensywnego rozwoju misyjnych
dzieł Kościoła
O łaskę zgody i pojednania w narodzie
O łaskę zgody i pojednania w rodzinach

21. 9.03.2018
Piątek, III WP
22. 10.03.2018
Sobota, III WP
23. 12.03.2018
Poniedziałek,
IV WP
24. 13.03.2018
Wtorek, IV WP
25. 14.03.2018
Środa, IV WP

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych,
ul. Wroniecka 9
Kościół pw. Bożego Ciała,
ul. Strzelecka 40
Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego
(Ojcowie Franciszkanie Konwentualni),
ul. Franciszkańska 2
Sanktuarium św. Józefa (Ojcowie
Karmelici), ul. Działowa 25
Kościół pw. św. Marcina,
ul. Św. Marcin 13

26. 15.03.2018
Kościół pw. św. Świętej Trójcy,
Czwartek, IV WP ul. 28 czerwca 1956 nr 328
27. 16.03.2018
Kościół pw. Objawienia Pańskiego,
ul. Miastkowska 128-132
Piątek, IV WP
28. 17.03.2018
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana
Sobota, IV WP
Jezusa i MB Pocieszenia – Sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej, ul. Szewska 18
29. 19.03.2018
Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej,
Poniedziałek, V WP ul. Głogowska 97
30. 20.03.2018
Kościół pw. św. Anny,
Wtorek, V WP
ul. Limanowskiego 13
31. 21.03.2018 Środa, Kościół pw. św. Michała Archanioła,
V WP
ul. Stolarska 7
32. 22.03.2018
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,
Czwartek, V WP os. Wichrowe Wzgórze 130
33. 23.03.2018
Kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa,
Piątek, V WP
ul. Żydowska 34
34. 24.03.2018
Kościół pw. św. Jana Bosko,
Sobota, V WP
ul. Warzywna 17
35. 25.03.2018
Bazylika Archikatedralna pw.
Niedziela
św. Apostołów Piotra i Pawła,
Palmowa
ul. Ostrów Tumski 17

Do Maryi w opiekę
Święto Matki Bożej Gromnicznej obchodzone jest
w tradycji Kościoła Katolickiego od VII w. Przenosi nas
myślami do świątyni w Jerozolimie, do której zostało
przyniesione Dziecię Jezus. Zwyczaj ten zakorzeniony
jest w dziejach niewoli egipskiej. Na pamiątkę ocalenia
pierworodnych synów Izraela, Żydzi zaczęli uważać, że
każdy pierworodny syn należy do Boga. Stąd nałożony
został w Prawie obowiązek by 40 dni po narodzinach
zanieść dziecko do świątyni, złożyć w ręce kapłana
i wykupić je za kwotę 5 syklów, która była wielkością
wynagrodzenia za 20 dni pracy. Ten dzień był także
oczyszczeniem matki po narodzinach dziecka. Składała
ona w ofierze baranka lub parę synogarlic. Słowa
Symeona kładą akcent na postać samego Jezusa
Chrystusa jako „światłości świata”. Symbolizują je
płomienie świec, które przynosimy do kościoła.
W Polsce święto przybrało charakter wybitnie
maryjny. Polacy widzą w Maryi tę, która wprowadziła na
ziemię niebiańskie światło i tym Światłem nas broni

W intencji przebłagalnej
i wynagradzającej Boskiemu Sercu
Jezusa za grzechy aborcji i eutanazji
O łaskę wyniesienia do chwały ołtarzy
Sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej
O łaskę wytrwania w sakramentalnych
postanowieniach dla młodych małżonków
O dar potomstwa dla małżonków, którzy
nie mogą począć dziecka
O dar dobrego przygotowania i przeżycia
Nawiedzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej archidiecezji

O dary Ducha Świętego dla
katechizujących w szkołach
W intencji przebłagalnej
i wynagradzającej za grzechy przeciwko
Boskiemu Sercu Jezusa
O dar czystego serca dla dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię Świętą
O ducha bezinteresownej służby bliźnim
O dar zdrowia dla ciężko chorych
O poszanowanie godności każdego
człowieka
O dar pokoju i zaprzestania konfliktów
zbrojnych na całym świecie
W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy świętokradztwa
O dobre przygotowanie do Światowego
Spotkania Młodzieży w Panamie
O łaskę sakramentalnej jedności
z Bogiem dla wiernych na czas Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego

i osłania od wszelkiego zła. Zapalona gromnica przy
umierającym wskazuje na światło życia wiecznego, do
którego prowadzi Chrystus. Gdy z wiarą i modlitwą
oddajemy się w opiekę, Maryja broni nas od tragedii
domowych, od piorunów i nagłych nieszczęść.
A w czas choroby ucieczką staje się Matka Boża
z Lourdes. Najświętsza Panna wskazała tam Bernadecie
miejsce, w którym miała wykopać dołek do źródełka
z wodą. Woda ta staje się dziś źródłem nadziei
i pocieszenia dla chorych, cierpiących i grzeszników, jest
symbolem zwycięstwa Boga i Jego Łaski dla ludzkości.
Wiele jest dowodów na cudowne uzdrowienia dzięki
tajemniczemu źródełku, którego woda ma naturalny skład
chemiczny nie różniący się niczym od zwykłej wody.
Wniosek nasuwa się sam. To nie woda uzdrawia w tym
miejscu ludzi a ich wiara, która staje się silniejsza i to
ona daje zdrowie, szczęście i radość życia. Im silniejsza
nasza wiara w moc samego Boga, tym Jego pomoc, przez
wstawiennictwo Maryi, w każdej godzinie naszego życia
jest bardziej widoczna.
Renata Ereńska
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Zwyczajność – niezwyczajność, czyli tajemnica
Historia mojego powołania zakonnego jest
bardzo zwyczajna. Czy można tak powiedzieć,
kiedy składając śluby wypowiada się słowa:
„ślubuję Tobie Boże na … wieczność”?
Czyli życie zwyczajne i niezwyczajne, taka
TAJEMNICA.
Urodziłam się i wzrastałam w kochającej
rodzinie. Z dzieciństwa i młodości pamiętam
miłość, troskę rodziców, radość i wsparcie
starszego rodzeństwa, masę koleżanek
i kolegów. Bóg był pierwszy, ale to było dla
wszystkich oczywiste. Marzyłam, że kiedyś
podobnie jak Mama, będę miała kochającego
męża i dzieci. Nie planowałam zostania siostrą
(choć z siostrami miałam kontakt np. przez
rekolekcje dla młodzieży). Po maturze bardzo
chciałam rozpocząć studia polonistyczne, ale
stało się inaczej.
Trudno wyjaśnić powołanie, bo nie da się
wyjaśnić tajemnicy. Kiedy zdawałam maturę,
już wiedziałam, że moje życie będzie nieco
inne od codzienności koleżanek z klasy.
Rodzice nie rozumieli tej decyzji; próbowali
namawiać mnie na studia, danie sobie czasu.
Trudno było im pogodzić się z tym wyborem,
bali się o mnie, ale później wspierali i modlili
się. Rodzeństwo zawsze było po mojej stronie
(zresztą jeden z braci jest kapłanem).
Każdy ma jednak swój czas i nie można go
zaprzepaścić. Wiedziałam, że to ten moment.
Wstąpiłam
do
Zgromadzenia
Sióstr
Urszulanek
Serca Jezusa Konającego.
Pokochałam zwyczajność św. Urszuli, Jej
pogodę ducha, drogę świętości i charyzmat,
który zostawiła swoim siostrom.
Czym jest SZCZĘŚCIE, DLA MNIE
SIOSTRY ZAKONNEJ?
• To radosna i w pełnej wolności
odpowiedź: „CHCĘ” na zaproszenie Jezusa,
• To
codzienne
spotykanie
Go
w Eucharystii, adoracji, modlitwie,
• Ale też we wspólnocie zakonnej,
w drugim człowieku,
• To bycie z młodymi i dla młodych,
w rozmowach, spotkaniach, pielgrzymkach,
rekolekcjach i pracy w szkole,
• To życie trzema ślubami: czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa,
• To po prostu bycie siostrą dla innych,

• I pewnie jeszcze coś, ale jak już
pisałam – TAJEMNICA.
s. Magdalena

Siostrę Magdalenę Urszulankę SJK
poznałam podczas Poznańskiej Pieszej
Pielgrzymki do Częstochowy (zawsze
pogodną, uśmiechniętą na wzór św. Urszuli).
Wielokrotnie pielgrzymowała w tej samej
grupie, w której również ja pielgrzymowałam.
Kiedy zaczęłam chodzić do Częstochowy,
przewodnikiem grupy był Ksiądz Tomasz właśnie brat s. Magdaleny.
Bardzo dziękuję Siostrze Magdalenie za
podzielenie się z nami historią swojego
powołania.
Z okazji minionego święta - XXII
Światowego Dnia Życia konsekrowanego
życzę S. Magdalenie oraz wszystkim Siostrom
posługującym na terenie naszej parafii dużo
zdrowia i dołączam się do życzeń
wypowiedzianych w tym dniu, w homilii przez
Abpa Stanisława Gądeckiego:
„Niech Duch Święty nami rządzi, niech
prowadzi ku wypełnianiu całej woli Bożej,
niech nas orzeźwia obfitością swojego pokoju,
abyśmy dzięki łasce owego kierowania
i prowadzenia zasłużyli dostąpić doskonałości
samego Chrystusa według słów Apostoła:
«Abyście napełnieni zostali całą pełnością
Bożą»”.
Szczęść Boże!
ASZ
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Święty Józef w gościnie u Świętego Marcina
Peregrynacja obrazu św. Józefa rozpoczęła
się w naszej Archidiecezji 19 marca 2015
roku. Do naszej parafii obraz przybył
w Adwencie 2017 r., który przeżywaliśmy pod
opieką św. Józefa „Strażnika Skarbów”.
W sobotni wieczór samochód kaplica
przywiózł świętą ikonę, która została
uroczyście powitana przez księży i rodziny
oraz procesyjnie wniesiona przez małżeństwa
do kościoła. Nawiedzenie to stało się łaską dla
odnowienia fundamentów naszej wiary.
Rozpoczęła się wieczorna Eucharystia, na
której ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD
wygłosił okolicznościowe kazanie. ►
Podkreślił w nim, że w osobie św. Józefa
możemy znaleźć odpowiedzi na wszelkie
życiowe problemy i szukać w Jego postawie
rozwiązań i nadziei. Opiekun Świętej Rodziny
jest wciąż aktualnym świętym. Zwłaszcza na
nasze czasy, w których zanika wśród rodzin
potrzeba wyższych wartości. Św. Józef kieruje
swą milczącą prośbę do małżonków, aby
przekazywali wiarę swoim dzieciom jako
autentyczni świadkowie i nie bali się zaprosić
Jezusa do swego życia. Zapomnieć o sobie
samym dla dobra drugiego człowieka to dar
małżonków z samych siebie, uszlachetniony
wzajemnym
wspieraniem
w
troskach
i dzieleniu radości.
Pięknym wyrazem odpowiedzi na słowa
homilii było odnowienie przyrzeczeń ślubnych
przez małżeństwa zgromadzone w kościele.
Na zakończenie małżonkowie odczytali Akt
zawierzenia i poświęcenia rodzin. ►
Nawiedzenie
ponownie
uświadomiło
znaczenie religijnych wartości życia rodzinnego takich jak wspólna modlitwa, niedzielna
Msza święta, częsta spowiedź i Komunia
święta. Ks. Proboszcz zachęcił aby wieczór ten
zakończyć odświętną kolacją.
W niedzielę na poszczególnych Mszach
cała wspólnota parafialna miała okazję do
osobistych modlitw i próśb za przyczyną
Świętego Opiekuna.
Pożegnanie Obrazu nastąpiło wieczorem
lecz każdy otrzymał pamiątkowy obrazek
z modlitwą, która pozostawia w pamięci ten
czas i wzruszenia wraz z obietnicą, że święty
Józef Opiekun Rodzin zawsze przyczynia się
za nami.
Renata Ereńska

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny
Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli
Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta
Objawienia Pańskiego. W ciągu tego roku wierni
przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli
uzyskać odpust zupełny.

Codziennie jesteśmy dyspozycyjni dla
pielgrzymów z naszej diecezji, a także Polski
i zagranicy - zapewnił ks. prał. Jacek Plota,
kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
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Kolędnicy Misyjni 2018 ze św. Marcina
W tym roku Eucharystyczny Ruch Młodych
postanowił kontynuować tradycję kolędniczą,
jednocześnie zbierając ofiary dla dzieci w Syrii
i Libanie.
Zaczęliśmy
od
zapoznania
się
ze
świadectwami sytuacji tych dzieci - choć żyjących
daleko - ale mających przecież podobne pragnienia
i nadzieje.
Najpierw szukaliśmy na mapie gdzie jest Syria
i Liban (nie wszyscy mają już geografię)
i obejrzeliśmy zdjęcia, krótkie filmiki, obrazujące
tę rzeczywistość w jakiej żyją tam dzieci. To była
dla nas okazja do różnych spostrzeżeń na temat
naszej codzienności.
Potem przegotowaliśmy teksty małych scenek
jasełkowych, ucząc się ich na pamięć i kompletując stroje kolędnicze z różnych części rodzinnej
garderoby. Nic nie szkodzi, że były dwie Maryje,
a tylko dwóch królów – wszyscy bardzo wczuwali
się w swoje role, by dać jak najwięcej radości, tym
do których poszliśmy.
Na Mszy św. 6 stycznia w Misyjny Dzień
Dziecka zostaliśmy uroczyście posłani błogosławieństwem udzielonym nam przez ks. Szymona
i ruszyliśmy w trasę. Łącznie odwiedziliśmy w
czasie trzech wyjść po kilka godzin 15 rodzin,
otrzymując wiele dobra. Wysłaliśmy do Centrum
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 457 zł.
Dziękujemy wszystkim, do których mogliśmy
pójść. A oto kilka bezpośrednich relacji:
Jagoda - turoń: Chciałam jako kolędnik być
turoniem. Dowiedziałam się, że taka postać często
występowała wśród tradycyjnych grup kolędniczych, więc zrobiłam sobie z tektury maskę turonia
i zarzuciłam na siebie ciężki koc. Ale ten kostium
wiązał się z pewnymi problemami. W domach mi
było strasznie gorąco, a na ulicy koc mi spadał,
czyszcząc przy tym chodniki. Ale uśmiech na
twarzach ludzi to wszystko wynagradzał.
Kamila - król: Karmiłam drugiego króla, bo
opadłby z sił już przy trzeciej rodzinie. Nie było to
trudne, bo w każdym domu otrzymywaliśmy
mnóstwo ciastek i ciasteczek, ale on nie chciał jeść
i dlatego trzeba było karmić.
Marta - Maryja: Byłam bardzo zdziwiona, gdy
przyszłam i okazało się, że są dwie Maryje w
naszej grupie, ale w drugim tygodniu, ta druga
Maryja była na konkursie i nie mogła przyjść, więc
ja musiałam się nauczyć jej tekstu. Było mi bardzo
zimno w ręce, gdy cały czas niosłam Dzieciątko,
ale ofiarowałam to za ludzi, którzy nie mogą wyjść
z domu z powodu choroby – a takich ludzi właśnie
odwiedzaliśmy.
Oliwia - owieczka: Było mi zimno.

Ewa - król: Na ostatnim naszym wyjściu było
mi bardzo trudno, bo sama musiałam robić za
trzech( Króli).
Zuzanna - gwiazda: Nauczyłam się tekstu
mojej roli bardzo starannie - jeszcze 6 stycznia po
Mszy Świętej s. Małgorzata mnie przepytała. Strój
gwiazdy był bardzo ciasny, bo musiałam mieć na
sobie jednocześnie kurtkę - myślałam że się
uduszę. Wszystko było bardzo dobrze, a o godz.
15.00 miałam już 38 o gorączki. Niestety był to
początek choroby i ani tego dnia, ani za tydzień,
nie udało mi się dołączyć do kolędników.
Towarzyszyłam im modlitwą …w łóżku. Dobrze,
że choć ostatniego dnia, mogłam zaśpiewać „Za
kolędę dziękujemy!”.
s. Małgorzata Ślęzak USJK
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Moja krótka refleksja o spotkaniu opłatkowym członków
parafialnych grup duszpasterskich
W dniu 8.01.2018 odprawiona była Msza św.
dziękczynna w intencji naszego byłego zakrystianina pana Jana. Ks. Proboszcz serdecznie
podziękował za pracę, jaką p. Jan wykonywał dla
parafii i powiedział, że drzwi naszej parafii są
zawsze otwarte.
Po skończonej ofierze Mszy św. wszyscy udali
się na probostwo do odnowionej Sali św. Marcina,
aby spotkać się; wspólnie śpiewać kolędy, do
których akompaniował ks. Szymon i złożyć sobie
życzenia dzieląc się opłatkiem. Spotkali się tu
członkowie grup już od dawna działających, ale też
obecne były członkinie zespołu „Campanelli”
z dyrygentką p. Beatą oraz nasza organistka p.
Marta – czyli „młodsze” pokolenie w parafii. Ten
moment spowodował, że powstała ciepła
atmosfera, poczuliśmy się rodziną parafialną. Stół
zastawiony był świątecznymi przysmakami,
z których każdy mógł skosztować. Na ekranie pan
Jan wyświetlał film z koncertu kolęd Braci
Golców.

Był też moment, jak to zwykle bywa
ofiarowania świątecznych prezentów naszym
duszpasterzom. Czas szybko minął i wszyscy
wracali do domów zabierając z sobą wspomnienie
mile spędzonych chwil.
Elżbieta Sieradzka

Żłobek w roku liturgicznym 2017/18
Do poszukiwania nowej formy
przekazu Prawdy, zainspirowała mnie
wypowiedź ks. Szymona Bajona w Radiu
Emaus, na temat tradycji i sposobu
tworzenia muzyki sakralnej, kościelnej
i utworów
pisanych
współcześnie,
wykonywanych w kościele.
Ksiądz wikariusz przypomniał, że
największą skarbnicą tradycji, źródłem do
tworzenia omawianej muzyki jest
BIBLIA. W niej wszystko jest zapisane
i w niej należy szukać inspiracji.
Zdałam sobie sprawę, że słowa te
dotyczą również mojej profesji. Różni nas
jedynie narzędzie pracy. Duchu Święty …
(wypowiadając w myśli słowa dziękczynienia) pomyślałam o Światłości, „(…) która oświeca każdego człowieka (…)” i już wiedziałam, że
znalazłam klucz do tematu. Pozostał tylko twórczy problem, jak stworzyć Obraz Jego Nieskończonej Mocy?
Stąd pomysł na dwa rodzaje świateł, nieskazitelnie białe (tzw. „zimne”) przedstawia Ducha św. i światło
żarowe („ciepłe”) to nasza ziemska codzienność. Surowe deski sygnalizują nam miejsce narodzin Jezusa,
ubogą stajenkę. Rzeźba klęczącej Maryi, tym razem, ustawiona jest bokiem do wiernych, spogląda na
leżącego Jezusa, od którego promieniuje ogrom białego światła. To samo światło, w widoczny sposób, pada
na twarz klęczącego Józefa. Wyróżnienie tej postaci nawiązuje do Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa
ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Trzej Królowie i pozostałe postaci, rzeźby zwierząt ustawione
w sposób tradycyjny. W obrazie ukazane są różne drogi przybywania do Narodzonego.
Dotychczas tworzone przeze mnie obrazy Narodzin Jezusa opierałam na wydarzeniach w kraju i na
świecie. Mam świadomość, że były one bogatsze w formie. Tegoroczny żłobek wydaje się być bardzo
skromny i prosty. Myślę, że nie ma nic bardziej mylnego.
Zakończę słowami Bernarda Sesboüé: „Kontynuatorami tradycji nie są ludzie mający obsesję na punkcie
przeszłości, ale ludzie najgłębsi”.
BRz
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Koncerty kolęd
Kolędy wśród wszystkich innych śpiewów
i pieśni zajmują szczególne miejsce. Darzymy
je wyjątkowym sentymentem, po prostu
lubimy je śpiewać. W styczniowe niedzielne
wieczory dodatkową okazją do cieszenia się
kolędami były w naszym kościele koncerty
kolęd. I tak: 14 stycznia po Mszy św.
wieczornej zaśpiewał dla nas chór „Musica
Viva”, którego kierownikiem artystycznym
jest Marek Gandecki. 21 stycznia wystąpił
zespół solistów „Lumen Vocale” - pod
kierownictwem Marianny Majchrzak.
Natomiast 28 stycznia do kolędowej
zadumy zaprosił nas zespół dziewczęcy
„Campanelli”- pod dyr. Beaty Sibrecht. Zespół
powstał około 16 lat temu - wtedy pewnie jako
zespół dziecięcy. Zresztą niektóre ze śpiewających w nim dzisiaj dziewczyn mogłyby o tym
zaświadczyć, bo śpiewają w tym zespole od
początku. Duszą zespołu jest p. Beata Sibrecht
obdarzona niezwykłym muzycznym talentem,
którym z całym sercem dzieli się ze swoimi
chórzystkami. Od października zespół działa
przy naszej parafii - tutaj ma próby - i tu
czasem towarzyszy liturgii - ostatnio
chociażby w czasie pasterki.
Koncert rozpoczął średniowieczny hymn
anonimowy z Francji – Veni, veni Emmanuel.
Wygaszone w kościele światła, świece
z którymi wchodziły dziewczyny oraz piękny
śpiew stworzyły niesamowity klimat.
Potem nadszedł czas na piękne polskie
i zagraniczne kolędy, które w przeważającej
większości usłyszeliśmy w muzycznym
opracowaniu p. Beaty Sibrecht.
Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie
kolędy „Bóg się rodzi”.
ks. Szymon

Chór „Musica Viva”

Chór „Musica Viva”

Zespół solistów „Lumen Vocale”

ZAPRASZAMY
na spotkanie z cyklu:
„Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu
rozwojowi człowieka” św. Jan Paweł II

Temat: Jak walczyli o niepodległość Polski
Ksiądz Piotr Wawrzyniak
oraz Generał Broni WP Józef Haller

Poniedziałek 12 lutego br. godz. 19.00
Zespół dziewczęcy „Campanelli”
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MUZYKA KOŚCIELNA
Każdy wierzący i praktykujący swoją wiarę
w Kościele katolik, z biegiem lat coraz bogatszy
jest o różne doświadczenia, które dotyczą właśnie
wspólnotowego praktykowania wiary. Człowiek
taki poznaje różne parafie, różnych duchownych.
Zauważa, że w różnych kościołach nabożeństwa
wyglądają nieco inaczej. Różne doświadczenia ma
także na przestrzeni muzyki liturgicznej. Jak
wiemy – poziom tej muzyki zależy od wielu
czynników i od artystycznego i liturgicznego
wyczucia tych, którzy ją wykonują. W celu
podniesienia tego poziomu, oraz dla uporządkowania bogatej przestrzeni muzyki kościelnej, w
2017 roku wydana została Instrukcja Konferencji
Episkopatu Polski o muzyce kościelnej.
W poprzednim artykule wspomniałem
o głównych rozdziałach tejże instrukcji, a także o
tym, jak dokument ten definiuje pojęcia: muzyki
religijnej, kościelnej, sakralnej i liturgicznej.
W naszych rozważaniach skupimy się na tej
ostatniej, najważniejszej, bo będącej częścią
liturgii. Właśnie. Należy tutaj zauważyć, że
muzyka nie jest w liturgii jakimś „dodatkiem”, lecz
ją współtworzy. Instrukcja zaznacza w punkcie 6:
Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale
integralnie wiąże się z celebracją świętych
obrzędów. Może być szczególnym sposobem
uczestnictwa w świętych obrzędach, w tajemnicy
wiary. Te założenia sprawiają, że określony zostaje
cel muzyki liturgicznej - jest nim chwała Boża
i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty
wierzących.
Wspomniane cele nakładają na wszystkich
wykonawców
muzyki
liturgicznej
szereg
obowiązków. Z pewnością pierwszym z nich jest
służba Bogu i uświęceniu ludzi. W jakimkolwiek
stopniu odpowiedzialni jesteśmy za muzykę
kościelną i jakąkolwiek muzyczną funkcję
podejmujemy (kapłan, psalmista, organista czy też
lud) - zawsze musimy pamiętać o tym, że wszystko
ma służyć chwale Bożej. W liturgii nie ma miejsca
na „gwiazdorzenie”, wywyższanie się, promowanie swoich talentów. Nie. Muzyka służy liturgii,
a przez to staje się jej częścią. Nic nie może
przesłaniać istoty liturgii i zaciemniać prawdę, Kto
jest jej głównym „bohaterem”. To Jezus Chrystus,
który w każdej Eucharystii ofiarowuje się za nas.
Ani kapłan, ani organista, ani chór nie może więc
stawiać siebie w centrum.
Przeglądając Internet możemy znaleźć wiele
przykładów zaprzeczających tym zasadom.
Znajdziemy niestety filmy z kapłanami, którzy
w czasie liturgii bawią się w piosenkarzy, żeby
tylko zabłysnąć przed ludźmi, organistów, którzy
bardziej skupiają się na tym, żeby pokazać co
umieją (bądź czego nie umieją) - zamiast służyć
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liturgii. Znajdziemy solistów, którzy z psalmu
responsoryjnego czynią okazję do wypromowania
swojej - nie mającej wiele z sakralnością wrażliwości oraz rozmaite zespoły, które liturgię
czynią okazją do swojego koncertu. Wszystkie te
sytuacje są ewidentnie niepoprawne.
To co śpiewamy i gramy w Kościele, a także
sposób, w jaki to czynimy, ma zawsze służyć Bogu
i pomagać wspólnocie uczestniczyć w liturgii.
Musi być też sztuką w najdoskonalszym tego
słowa znaczeniu, stajemy bowiem wobec Boga,
któremu chcemy dać to, co w muzyce
najpiękniejsze. Mówi o tym punkt 7 Instrukcji:
Kościół uznaje wszystkie formy prawdziwej sztuki
i dopuszcza je do służby Bożej, jeżeli tylko
posiadają
wymaganie
przymioty.
Należy
bezwzględnie stać na straży wykonywania takiej
muzyki liturgicznej, która jest autentyczną sztuką
nakierowaną zawsze na świętość kultu,
i wprowadzać do liturgii tylko to, co odpowiada
świętości
miejsca,
godności
obrzędów
liturgicznych i pobożności wiernych. Nie wolno
w liturgii wykonywać utworów o charakterze
świeckim.
Zwłaszcza to ostatnie zdanie należy
podkreślić. W dzisiejszych czasach - zwłaszcza
przy okazji ślubów coraz częściej spotkać się
można z próbami wprowadzenia muzyki świeckiej
do liturgii. Państwo Młodzi przychodzą nieraz
z całą listą piosenek, czy filmowych przebojów,
które być może mówią coś o miłości, nierzadko są
ckliwe i wzruszają-ce, ale na pewno nie mają nic
wspólnego z liturgią. A przecież nawet celebracja
sakramentu małżeństwa – w połączeniu
z Eucharystią – jest celebracją świętych obrzędów,
a nie koncertem, który ma wszystkich doprowadzić
do łez, a Boga traktować jako dodatek. Niestety
często jest, że muzyka, którą żyjemy na co dzień,
która nam towarzyszy, kształtuje nasze gusta
w złym kierunku i potem - próbujemy te gusta
przenieść na grunt muzyki kościelnej. Tymczasem
Kościół ma swój wielki skarbiec muzyczny,
tradycję, która go kształtowała (w której ważne
miejsce zajmuje chorał gregoriański) i czymś
zupełnie niegodnym wydaje się być zanieczyszczanie tej tradycji rozrywkowymi przebojami.
Ważne jest też to, skąd pochodzi tekst
przeznaczony do śpiewów kościelnych. Instrukcja
zaznacza w punkcie 9, że tekst ten należy czerpać
przede wszystkim z Pisma Świętego i źródeł
liturgicznych.
Chciejmy dbać o to co i jak w Kościele w przestrzeni muzyki - wykonujemy. Miejmy
świadomość, jak wielkie cele towarzyszą muzyce
liturgicznej. I pamiętajmy - każdy z nas - w jakimś
stopniu może się przyczynić do realizacji tych
celów.

ks. Szymon

Od listopada 2017 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
I niedziela miesiąca godz. 16.00
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

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
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

Parafialny Oddział „CARITAS”
na czas remontu zawieszony

Legion Maryi
środa: 18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Olga Dystler
Danuta Oksza-Płaczkowska
Władysława Łagodzińska
Krystyna Kicińska
Halina Andrzejewska
Karol Porankiewicz
Wojciech Urbaniel
Helena Wykrętowicz
Zdzisław Karolak
Konrad Perz
Mieczysław Pawlicki
Marian Krzyżaniak
Zbigniew Kalota
Żelisław Nyga
Katarzyna Kubicka
Elżbieta Pyszka
Stanisława Nowak
Krystyna Derezińska
Teresa Hadrych

lat 92
lat 83
lat 95
lat 80
lat 71
lat 60
lat 70
lat 85
lat 67
lat 52
lat 93
1 dzień
lat 75
lat 81
lat 43
lat 65
lat 98
lat 90
lat 81

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
Poznań. Chrystus i my
1050 lat pierwszego biskupstwa w Polsce
969 - 2018
MODLITWA JUBILEUSZOWA

30

Akcja Katolicka

45

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna

30

druga środa: 18

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odeszli do Pana

Natan Figura-Witkowiak
Ignacy Wojciechowski
Klaudia Adamska
Mikołaj Bruzik
Martyna Florczak
Kacper Kurek

Panie Jezu Chryste,
świętując jubileusz pierwszego polskiego biskupstwa,
uwielbiamy Cię i wychwalamy.
Wyznajemy,
naszą wiarę w Twoją obecność i działanie,
wczoraj, dziś i na wieki,
w Kościele, który żyje na polskiej ziemi.
Dziękujemy,
za biskupa Jordana i jego następców,
kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich,
oddanych budowaniu Twojego Królestwa.
Prosimy,
bądź z nami i prowadź nas,
abyśmy świadomi naszego dziedzictwa wiary,
odważnie podejmowali wyzwania nowych czasów.
Pragniemy,
wsłuchani w Twoje słowo i otwarci na Twoją łaskę,
promieniować wiarą, nadzieją i miłością,
oraz pracować nad duchową odnową siebie i świata.
Niech zawsze nam towarzyszy
Błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego,
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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