
             ŚWIĘTOMARCIŃSKIE  

                                                                                               SŁOWO 
 
 

NR 1 (225)          PISMO PARAFII PW. ŚW. MARCINA W POZNANIU             LUTY 2019 
 
 
 

 

    W numerze 

• W Nowy Rok 

z nowym 

duchem 

• Ofiarowanie 

Pańskie 

• Styczniowe 

wydarzenia 

kulturalne 

w naszej 

Parafii 

• Ruch Ekip 

Małżeńskich 

Notre-Dame 

„END” 

• Grudniowe 

tournée 
 
 

„Siła powołania przekłada się zawsze na radość.”                                                                  Papież Franciszek 



2                                                           ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO 
 

W Nowy Rok  

z nowym duchem 
„Bóg cię stykaj” to jedna z form życzeń 

składanych w pierwszych dniach pierwszego 
miesiąca stycznia (styczeń – „styka”). 
Życzenia wyrażają życzenie, aby Bóg 
prowadził nas w naszych poczynaniach całego 
roku. Abyśmy na Niego liczyli i z Nim się 
liczyli. Co prawda styczeń już za nami, ale 
nigdy za mało dobrych życzeń. Zatem 
wkroczyliśmy z Nim w nowy czas 2019 roku.  

Drodzy Parafianie i Goście naszego 
„Świętomarcińskiego Słowa”. Z Księdzem 
wikariuszem Szymonem Bajonem odwiedzi-
liśmy z kolędowym błogosławieństwem 
435 rodzin. Bóg zapłać Wam za ten dobry czas 
spotkań na modlitwie i rozmowie. Ofiarowany 
sobie czas pozwolił nam po raz kolejny 
zbliżyć się ku sobie i lepiej poznać oczeki-
wania i potrzeby naszej parafii. Cieszę się, że 
jednym z owoców kolędy są kolejne młode 
małżeństwa chcące zaangażować się w Ruchu 
Małżeńskim Notre Dame (więcej na ten temat 
w artykule naszej parafianki Magdaleny 
Łuszczak). Kilka też osób zainteresowało się 
Poznańskim Zespołem Dziewczęcym 
Campanelii, który od dwóch lat spotyka się 
przy naszej parafii pod dyr. Beaty Sibrecht 
z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nasza 
parafia jest otwarta również na dzieci 
i młodzież w Eucharystycznym Ruchu 
Młodych, który spotyka się w każdą sobotę 
pod opieką s. Małgorzaty Ślęzak. Zapraszamy 
również na spotkania modlitewne z medytacją 
słowa Bożego w duchu ks. Dolindo Ruotolo. 
Uczymy się na nich oddania się Bogu, na wzór 
neapolitańskiego kapłana ks. Dolindo, przeciw 
niepokojom i zmartwieniom. To tylko niektóre 
nasze duszpasterskie propozycje. Pozostałe 
wyliczone są w wykazie duszpasterskich 
spotkań w niniejszym numerze 
„Świętomarcińskiego Słowa”.  

Nasze spotkania kolędowe pozostawiły 
również ślad materialny. Bóg zapłać za 
złożone ofiary, które przeznaczamy na bramy 
od ul. św. Marcina, które zabezpieczyłyby 
teren przykościelny i Grotę Matki Bożej. 
Aktualnie trwają w tej sprawie prace 
konsultacyjne z Komisją budowlano-
konserwatorską Kurii Poznańskiej i Biurem 
Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w Poznaniu. Bardzo dziękuję za życzliwe 
zainteresowanie tą sprawą w czasie 
kolędowych rozmów.  

Pozwólcie, że zwrócę jeszcze naszą uwagę 
na tegoroczny Żłóbek w naszym kościele. 
Tematycznie nawiązuje do tegorocznych 
obchodów 100. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego, z którym teren naszej parafii 
był najbardziej związany w Poznaniu. Jak 
zawsze troskliwą opieką aranżacyjną otoczyła 
Żłóbek Barbara Rzemyk przy wsparciu 
kościelnych, szafarzy i ministrantów. 
Serdeczne Bóg zapłać! 

Kończąc, zachęcam do działania w „mocy 
Ducha Świętego”. Otwierając się na Jego moc 
pokonujemy lęk. Lęk potrzebuje odwagi. Lęk 
potrzebuje odważnego „fiat” Maryi w naszym 
życiu. Z Maryją też chcemy przeżywać 
tegoroczne rekolekcje wielkopostne w parafii. 
Już teraz proszę Was o modlitwę, ofiarowanie 
cierpienia w intencji dobrych owoców 
rekolekcji. Rekolekcje rozpoczniemy 
od czwartej niedzieli Wielkiego Postu (od 31 
marca do 3 kwietnia br.). Temat rekolekcji: 
„Z Maryją – napełnioną Duchem Świętym – 
w nowe czasy”. Towarzyszyć nam będą 
rozważania Księdza Profesora Zdzisława 
Jańca z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Rekolekcje mają nas już teraz 
przygotowywać na nawiedzenie Matki Bożej 
w kopii Jasnogórskiego obrazu, które 
przeżywać będziemy w naszej parafii 
17 września 2020 roku.  

Niech nas wszystkich Bóg „styka” swoją 
łaską i prowadzi w podejmowanych 
dziełach dla Bożej chwały! 

Bogu w modlitwie Was polecam 
i serdecznie pozdrawiam. 

Ksiądz proboszcz Antoni Klupczyński 
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Ofiarowanie Pańskie 
„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia 

według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do 
Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
Każde pierworodne dziecko płci męskiej, 
będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć 
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pańskiego”. (Łk 2, 22-24) 

„Opuszcza Maryja cichy domek 
w Betlejem, w którym po pamiętnej nocy 
Bożego Narodzenia znalazła przytułek dla 
Bożej Dzieciny i trzymając na ręku Jezusa 
udaje się ze świętym Józefem do świątyni, by 
tam według przepisów prawa ofiarować swe 
Dziecię przez ręce kapłana Ojcu Niebieskiemu 
i otrzymać obowiązujące niewiasty izraelskie 
błogosławieństwo oczyszczenia. Idzie tam 
Najczystsza, klęka przed kapłanem. Ale czy 
Ona potrzebuje tego błogosławieństwa? Ona 
czystsza od lilii polnej, od śniegu na szczytach 
Libanu – czy nie ubliża sobie, nie ubliża Bogu, 
Dawcy wszelkich łask, ukrywając swą 
niepokalaną czystość? Nie, nie! Maryja kocha 
się w pokorze bo wie, że pokora jest najlepszą 
strażniczką czystości. I Syn Boży nie objawia 
swej Boskości, ukrywa się pokornie pod 
postacią małej Dzieciny, więc i Ona nie okaże 
skarbów łask, którymi Bóg Ją obdarzył 
i skromnie zajmuje ostatnie miejsce, zostawia-
jąc Bogu troskę o wywyższenie Jej, jeśli tego 
będzie chciał. O Maryjo, jak cudowna ta 
Twoja pokora, jak powinnam uczyć się od 
Ciebie zwalczania w sobie wszelkich objawów 
próżności, która tak lubi się pokazać, 
zwracając na siebie uwagę! Dary, które mi 
Bóg dał, są własnością z łaski Bożej, nie 
z powodu mojej zasługi jestem tym, czym 
jestem, więc nigdy, nigdy nie będę używać 
udzielonych mi darów dla zaspokojenia swej 
próżności, ale tylko dla chwały Bożej. Nie 
nam, Panie, ale Imieniu Twemu daj chwałę! 

Maryja jest wzorem i prototypem wiary 
chrześcijańskiej. Jest wzorem adwentowej 
nadziei, oddania się płynącego z wiary, służby 
i z ducha miłości. Jest wzorem człowieka 
wsłuchującego się w Słowo Boże i modlącego 
się do Boga. Zachowuje i rozważa w sercu, co 
ujrzała i usłyszała od Boga (Łk 2, 19, 51). Jest 
Matką Bolesną łączącą się pod krzyżem 
z ofiarą swego Syna. Jest zawsze ubogą 

i pokorną służebnicą Pana. Dlatego jest 
niedościgłym wzorem dla każdej osoby 
powołanej do życia konsekrowanego.”  
(św. U. Ledóchowska, Rozmyślania, nr 1/II) 

„Jest wzorem dla Kościoła i Bramą przez 
którą Bóg wchodzi w świat, bo Chrystus jest 
Jedynym Pośrednikiem między Bogiem Ojcem 
a ludźmi wszystkich wieków. Bóg przez 
Maryję pragnął zawrzeć przymierze z ludźmi, 
wejść w dialog z nimi, obdarować ludzką 
wspólnotę przyjaźnią z sobą. A pod krzyżem 
dać nam Maryję za Matkę Odkupiciela 
i Zbawiciela. W Maryi objawia się kim jest 
Jezus Chrystus i czym jest dla nas jako 
zbawienie i nadzieja”! (Katolicki Katechizm 
dorosłych s. 147/8 Na chwile ciszy) 

Aby bliżej poznać Pana św. Urszula radzi: 
„O Jezu, daj mi umiłowanie słuchania słów 
Twoich, daj niech wczytuję się w Ewangelię 
z gorącym pragnieniem wiernego zastoso-
wania się do rad i przykazań Twoich. Nie 
mogę dać Tobie w obecnym moim życiu 
większego dowodu miłości, jak tylko kochając 
każde słowo, które z ust Twoich wyszło. 
A jakaż jest moja miłość do Ewangelii? Nigdy 
dość jej naczytać się nie można – im bardziej 
tę świętą księgę zgłębiamy, tym bardziej słowa 
te nabierają siły i tym więcej światła wnoszą 
do naszej duszy. Ewangelię trzeba kochać, 
trzeba ciągle ją odczytywać, by ducha 
Ewangelii, a tym samym i Jezusa w życie swe 
wprowadzać, a wtedy stanie się ono jasne 
i święte”. (św. U. Ledóchowska, Rozmyślania, 
nr 20/12) 

Maryjo naucz mnie poznawać Twego Syna 
przez codzienne zgłębianie Ewangelii, która 
jest Księgą Życia na wieczny czas, dla 
zbawienia każdego ochrzczonego. Matko 
mojej wiary i modlitwy módl się za mną, 
abym starała się spełniać te zadania, jakie 
przez Chrzest święty przyjęłam, aby być 
dobrym dzieckiem Boga i pełnić Jego 
pouczenia zawarte w Ewangelii. Chrzest 
święty to nasionko, z którego ma się rozwinąć 
kwiat wiary. Czyż nie wielu po Chrzcie żyje 
jak poganie? Jednak ten Sakrament jest 
niezmywalny. Wynagradzajmy za bliźnich, 
którzy złym postępowaniem lekceważą Boga, 
aby Miłość była kochana. 

Módlmy się o wierność dla wszystkich 
kapłanów i osób konsekrowanych. Maryjo, 
Matko Pięknej Miło ści – módl się za nami. 

s. Julia USJK 
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Styczniowe wydarzenia kulturalne w naszej parafii 

▲U progu Nowego Roku 2019 w naszym kościele koncertował (5 stycznia) Sołacki Chór 
Kameralny pod dyrekcją Marianny Majchrzak. W programie znalazły się adwentowe pieśni 
Maryjne, zapowiadające przyjście Zbawiciela (jak np. Magnificat), oraz kolędy łacińskie, polskie i 
innych krajów. Koncerty w ramach XI Poznańskiego Kolędowania pt. Bożonarodzeniowy Festiwal 
Muzyczny, odbywały się do Niedzieli Chrztu Pańskiego w różnych kościołach naszego miasta, 
z udziałem różnych chórów poznańskich. 11 stycznia w Poznańskiej Arenie odbył się koncert 
specjalny – jedyny biletowany, z udziałem znanych gwiazd. Cieszymy się, że jeden z chórów 
wybrał właśnie naszą świętomarcińską świątynię. 

Wieloletnią tradycją w naszej 
parafii są spotkania kolędowe 
i dzielenie się opłatkiem grup 
duszpasterskich z Księdzem 
Proboszczem i Wikariuszami. 
Organizowane przez 30 lat przez 
Świętomarciński Zespół Śpiew-
czy, a po jego rozwiązaniu, od 
trzech lat kontynuowane przez 
Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej, gromadzą każdora-
zowo grono zaangażowanych 
osób w życie naszej wspólnoty 
parafialnej. Życzenia, śpiewanie 
kolęd, kawa, herbata i drobne 
słodycze, przy okazji nawiązy-
wanie relacji międzyosobowych, 
to program także tegorocznego 
spotkania, które odbyło się 
7 stycznia w Sali Świętego 
Marcina. Dziękować trzeba 
wszystkim obecnym, bo to nas 
integruje i ubogaca życie parafii. 

Na zakończenie okresu 
kolędowego, który tradycyjnym 
zwyczajem polskim trwa do 
Matki Bożej Gromnicznej 
(w liturgii - do Niedzieli Chrztu 
Pańskiego), Poznański Zespół 
Dziewczęcy „Campanelli” pod 
dyrekcją Beaty Sibrecht uraczył 
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nas w niedzielny wieczór 27 stycznia 
przepięknym koncertem pt. „Kołysan-
ka dla Jezusa”. Zgodnie z tytułem 
przeżyliśmy ten wieczór w nastroju 
misteryjnego zamyślenia. Srebrzyste 
i delikatne głosy dziewczęce wypełnia-
ły świątynię we wprost „niebiańskich” 
harmoniach skonstruowanych dla tego 
zespołu przez dyrygentkę, ubogacane 
także delikatnym akompaniamentem, 
wznosiły nasze serca pod gotyckie 
sklepienie świątyni. Na wejście 
usłyszeliśmy średniowieczny hymn 
Veni Emmanuel przywołujący 
przyjście Chrystusa na ziemię. Potem 
zabrzmiała jedna z najstarszych kolęd 
Anioł pasterzom mówił. Były też 
kolędy siedemnastowieczne, wśród 
nich jedna flamandzka i popularna 
Oj maluśki. Śpiewały też solistki: 
Kinga i Monika Jakubowskie, Aneta 
Rogowska. Warto zaznaczyć, zespół 
ten działa przy naszej parafii od 2 lat.  

Koncert prowadził ks. Szymon 
Bajon, przekazując w sposób zwięzły, 
ale ciekawy informacje o genezie 
i znaczeniu wykonywanych kolęd, 
ugrupowanych wykonawczo w kilka 
części, przez co słuchało się 
z zainteresowaniem.                    KDM 

 

Zaproszenie do uczestnictwa w Ruchu Ekip Małżeńskich 

Notre-Dame (END) w naszej parafii św .Marcina

Dzięki naszemu księdzu Proboszczowi 
i Siostrze Małgorzacie Ślęzak dowiedzieliśmy 
się wraz z mężem po raz pierwszy 
o działalności wspólnoty małżeństw zwanej 
Equipes Notre-Dame (w skrócie END). 

To ksiądz Antoni Klupczyński zaprosił 
i zachęcił nas do uczestnictwa w tym Między-
narodowym ruchu duchowości małżonków. Po 
pierwszym wspólnym spotkaniu, w marcu 
2018r. które miało miejsce w naszej salce 
parafialnej św .Marcina, wraz z mężem 
dowiedzieliśmy się trochę o historii powstania 
Ruchu a przede wszystkim o celu jaki niesie za 
sobą, czyli pomoc małżeństwom chrześci-
jańskim w pełnym przeżywaniu sakramentu 
małżeństwa. 

Otóż, założycielem Ruchu Equipes Notre-
Dame był ksiądz Henri Caffarel. Urodził się 
30.07.1903 r. w Lyonie we Francji. Święcenia 

kapłańskie przyjął z rąk Kardynała Verdiera 
w Wielką Sobotę 19.04.1930 r. Młodzież, 
której na samym początku ksiądz Henri 
Caffarel był doradcą, zawierała związki 
małżeńskie. Nie były to już pojedyncze osoby 
którym przewodził, ale pary. W 1939 r. 
pierwsza grupa młodych małżonków 
skierowała swoją prośbę do księdza Caffarela, 
aby pomógł im w odkrywaniu bogactwa 
sakramentu małżeństwa. Służył im swoją 
wiedzą na temat sakramentu i doktryny 
chrześcijańskiej. Małżeństwa mówiły 
o doświadczeniach swojej miłości 
w małżeństwie. Trzeba było spojrzeć na 
sakrament małżeństwa oczyma wiary. Oto 
początek wielkiego dzieła. 

Do 1945r. Caffarel był wikariuszem 
w parafii św. Augustyna w Paryżu. Poświęcił 
się całkowicie tworzonym przez siebie ekipom 
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i założył czasopismo pt. ,,Złota obrączka”, 
które promowało życie religijne małżeństw. 
Ksiądz Henri był człowiekiem bardzo 
twórczym i aktywnym. Główną zasadą jego 
działania było trwanie w zgodności 
z kościołem. To on, w jednej publikacji pisał: 
,,Modlitwa jest wielkim aktem posłuszeństwa 
Ojcu. Modlić się to usiąść jak Magdalena 
u stóp Jezusa, aby wysłuchać jego słów. 
Umiejętność słuchania jest wielką sztuką, sam 
Chrystus nas ostrzega: „Uważajcie więc jak 
słuchacie. Istotą modlitwy jest spotkanie, 
zbliżenie serc. Słowo Chrystusa, gdy 
otwieramy się na nie w modlitwie, nawraca 
nas, przeprowadza nas ze śmierci do życia. 
Wskrzesza nas, dla nas, staje się źródłem 
tryskającym.  

Spojrzeć na sakrament małżeństwa oczyma 
wiary, czyli podkreślał, że miłość jest darem 
Boga, a małżeństwo instytucją zamierzoną 
przez Niego, więc Boski zamysł na miłość 
musi nieść za sobą nieskończenie więcej głębi. 

Dwa lata później ksiądz H. Caffarel 
zredagował Kartę Equipes Notre-Dame, 
w której jako najważniejsze środki rozwoju 
duchowości małżeńskiej wskazał na: modlitwę 
osobistą, modlitwę małżonków i dialog 
małżeński. 

W karcie END czytamy: „wspólna 
modlitwa jest wspaniałym sposobem spotkania 
w głębszym wymiarze, osiągania wspólnoty 
dusz, uświadomienie sobie obecności 
Chrystusa we wspólnocie…”. 

W 1975 r. Papieska Rada ds. Świeckich 
zatwierdziła Ruch jako międzynarodowe 
stowarzyszenie prywatne wiernych, 
posiadające osobowość prawną i zatwierdziła 
jego statut. 

W Ruchu END mamy uznawać Chrystusa 
za przewodnika i Pana naszego małżeństwa, 
a nasz sakrament ma być hołdem składanym 
Bogu i wyraźnym świadectwem wobec ludzi, 
parafian, że Chrystus zbawił naszą miłość. Już 
po pierwszym spotkaniu wiedzieliśmy, że 
chcemy w pełni uczestniczyć w Ruchu END. 

Różnie bywało w naszym małżeństwie, 
pewnie jak w każdym. Były wzloty i upadki, 
ale dzięki sakramentowi małżeństwa 
otrzymujemy wiele łask. 

Ksiądz Caffarel o doświadczeniu miłości 
w życiu codziennym powiedział: ,,Rodzina 
chrześcijańska pozostanie mieszkaniem Boga 
wśród ludzi. A ponieważ Bóg tam mieszka, 

jest to miejsce jego działania, tam On czyni 
cuda, te wielkie rzeczy, o których uczy Pismo 
Święte. Życie małżeństwa chrześcijańskiego 
jest ,,historią świętą“, gdyż jest to historia, 
którą tworzy sam Bóg.  

Do realizacji tego programu potrzebne jest 
wzajemne wsparcie małżeństw, dlatego 
łączymy się w ekipy pamiętając o słowach 
Chrystusa: „Gdzie dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje tam jestem pośród nich” (Mt 18, 
20). 

Obecnie w pilotażu (przygotowaniu do 
przyjęcia Karty i utworzenia ekipy) uczestni-
czą 3 małżeństwa z naszej parafii oraz para 
pilotująca Kasia i Karol a doradcą duchowym 
jest nasz ks. Proboszcz Antoni Klupczyński. 

Ikoną END jest wizerunek Świętej 
Rodziny. Naszą pilotażową ekipą spotykamy 
się raz w miesiącu, oddając się pod opiekę 
Matce Bożej Maryi, dzielimy się wspólnymi 
przeżyciami, przemyśleniami, odmawiając 
codziennie MAGNIFICAT, który kończy się 
słowami: PANI NASZA, OPIEKUNKO 
RODZIN MÓDL SIĘ ZA NAMI. Wierzymy, 
że to właśnie Maryja jest najlepszym wzorem 
i wspomożycielką w dążeniu człowieka do 
świętości. 

Ksiądz H. Caffarel odszedł do domu Ojca 
18.09.1996 r. Dziś już jako Sługa Boży, 
uważany jest wręcz za prawdziwego ,,proroka 
małżeństwa”. Papież, Święty Jan Paweł II 
powiedział o nim: „Ksiądz Henri Caffarel 
ukazał wielkość i piękno powołania 
małżeńskiego wyprzedzając myśl Soboru 
Watykańskiego II”. Podkreślił też wezwanie 
do świętości związane z życiem małżeńskim 
i rodzinnym. 

Podczas X Międzynarodowego Zgroma-
dzenia Equipes Notre-Dame w Lourdes, dnia 
18.09.2006 r. zostało uroczyście ogłoszone 
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza 
H. Caffarela. 

Obecnie do ruchu END należy około 60 
tys. małżeństw w 70 państwach na wszystkich 
kontynentach. 

Bardzo cieszymy się, że i w naszej parafii 
powstaje EKIPA END. 

Małżonków zainteresowanych Ruchem 
oraz pragnących dołączyć do nas prosimy 
o kontakt z księdzem Proboszczem Antonim 
Klupczyńskim. Również zapraszamy na stronę 
internetową: www.end.org.pl 

Magdalena Łuszczak 
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W Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, 
obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  

Z tej okazji życzymy wszystkim osobom konsekrowanym, szczególnie bliskim nam  
Siostrom Szarytkom i Urszulankom, Ojcom Franciszkanom  

błogosławieństwa Bożego i dużo radości.  
Papież Franciszek w książce „Siła powołania” (rozmowa z Fernando Prado CMF) mówi, 

że siła powołania przekłada się zawsze na radość i radzi: Bądźcie radosnym 
świadectwem konsekracji. Przywołuje również słowa z Księgi Rodzaju (gdy Pan zwraca 

się do Abrahama): „Chodź w mojej obecności i bądź nieskazitelny”.  
Życzymy za Papieżem Franciszkiem podążania drogą razem z Bogiem  

i czynić to co On poleca. Iść dalej, zawsze iść. 
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa” 

 
 

Grudniowe tournée 

W dniach 7-17 grudnia uczestniczyłem 
w tournée Poznańskiego Chóru Katedralnego, 
który koncertował w Belgii, Holandii 
i Niemczech. Warto zaznaczyć, iż czas ten 
mogłem spędzić za granicą dzięki uprzejmości 
naszego księdza Proboszcza, który zwolnił 
mnie na te dni z obowiązków duszpasterskich 
w parafii i pracował także za mnie.  

Wyjazd był dla mnie bardzo bogaty 
w rozmaite doświadczenia – zarówno te 
muzyczne, jak i religijne. Był to także czas 
nawiązywania nowych relacji. Pierwsze dni 
tournée związane były z pobytem w Belgii 
i udziałem w Festival Musical de Marchienne 
2018. W Marchienne odbył się bardzo ważny 
i dość długi koncert, w czasie którego miałem 
okazję i pośpiewać i podyrygować. Dyrygent 
Poznańskiego Chóru Katedralnego – ks. prałat 
Szymon Daszkiewicz – niejednokrotnie 
podczas całego wyjazdu podejmował spore 
ryzyko i oddawał chór w ręce początkującego 
asystenta. To bardzo ważne doświadczenie 
i spora lekcja dla mnie.  

W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy 
św. w Belgijskim kościele. Było to dla 
wszystkich ogromne przeżycie. Ludzi na 
Eucharystii było niewiele, ale była ona 
starannie przygotowana. Wprawdzie sposób 
rozdzielania Komunii św. mógł być dla 
niektórych szokujący (każdy podchodził do 
księdza, brał Najświętszy Sakrament 
i przechodził do ministranta, który trzymał 
kielich z Krwią Pańską), jednak wyczuwalne 
było pragnienie szczerej modlitwy. Mimo, 
iż była to 2 niedziela Adwentu, to w kościele 
była już szopka i świąteczne dekoracje. Cóż, 

pewnie to wpływ stylu życia, albo tego, co 
dzieje się w przestrzeni publicznej – tam 
przecież od końca listopada pełno jest 
wszędzie świątecznych ozdób… 

Po pobycie w Belgii mieliśmy okazję 
rozkoszować się widokami Holandii. Zakwate-
rowani byliśmy w małej wiosce, otoczeni 
łąkami, owcami, kanałami i świeżym 
powietrzem. Codzienne wyjazdy na koncerty 
były okazją do artystycznych przeżyć, ale 
i czasem zwiedzania. Z ciekawością przyglą-
dałem się tamtejszemu Kościołowi, przenika-
jącym się światom katolików i protestantów. 
Wiele rozmów przeprowadzanych z goszczą-
cymi nas ludźmi (co było skądinąd sprawdzia-
nem zdolności językowych) pozwoliło poznać, 
co o Polsce i Polakach myślą Holendrzy – i jak 
często są to nieaktualne przekonania. 

Także Holandia i Niemcy – z ich kościoła-
mi – zrobiły na wszystkich wrażenie, choć 
trochę zaczęło nam brakować naszej – polskiej 
– pobożności. Mimo więc, że na wielu 
koncertach śpiewaliśmy kolędy, to jednak 
wróciliśmy do ojczyzny wyczekując 
przeżywania naszych, tradycyjnych, Świąt 
Bożego Narodzenia. 

ks. Szymon 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 1100, 1230, 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600 
Msza św. w j. hiszpańskim 

dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 830 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
poniedziałek, środa 
900 - 1100,1630 - 1730 

Akcja Katolicka  
trzeci poniedziałek miesiąca 1845 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Medytacja Słowa Bo żego 
pierwszy poniedziałek miesiąca 1630 

trzecia środa miesiąca 1900 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

 

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,  
Ministranci  w różnych terminach 

 

    „Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja 

duchowemu rozwojowi człowieka” św. Jan Paweł II 

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

CHRYSTUS I MY 

Temat: Władysław Hrabia Zamoyski 

prelekcja Andrzej Kmiecik 

film Barbara Rzemyk 

przewodniczy ks. dr Antoni Klupczyński 

Poniedziałek 11 lutego br. Poniedziałek 11 lutego br. Poniedziałek 11 lutego br. Poniedziałek 11 lutego br. godz. 16.30godz. 16.30godz. 16.30godz. 16.30    

sala św. Marcina, wejście od ogrodu 

organizator POAK 

W grudniu 2018 
 i styczniu 2019 roku 

 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Igor Domicz-Garsztka 
 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Tomasz Marian Brześniowski 
2. Marianna Łochyńska 
3. Andrzej Polcyn 
4. Jan Szczepan Słomczyński 
5. Andrzej Jan Staśkiewicz 
6. Stanisław Cieciora 
7. Violetta Gurgas 

 

lat 64 
lat 94 
lat 71 
lat 82 
lat 66 
lat 88 
lat 55 
 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
 

JEDYNE, CO LICZY SIĘ NA ŚWIECIE 

To wspaniałe: być człowiekiem, żyć. 
Po prostu być człowiekiem, patrzeć przed siebie,  
na słońce, na kwiaty, a nocą na gwiazdy. 
Po prostu żyć, być dobrym, nie chcieć mieć wszystkiego, 
nie być zazdrosnym, nie narzekać i nie skarżyć się, 
pomagać, 
współdziałać, pocieszać, odwiedzać chorego, 
być, gdy ktoś cię potrzebuje, troszczyć się o niego, 
a wszystko to nie dlatego, że musisz, 
lecz dlatego, że ci się to podoba, 
że jesteś człowiekiem, bliźnim, dlatego że żyjesz. 
 
Czy znasz niebezpieczeństwo, które nam obecnie zagraża? 
Żyjemy w czasach efektywności i opłacalności. 
Ludzie pytają się: Do czego to służy, jak to działa, 
jak szybko się to uda, co to da? 
Żyjemy pod presją. Jesteśmy przemęczeni. Liczymy. 
Muszą być z tego pieniądze. I zapominamy, 
że piękno życia zawiera się w chwilach, 
ponieważ nie liczymy, ponieważ jesteśmy po prostu ludźmi, 
zwyczajnie żyjemy i jesteśmy zadowoleni. 
 
Ludzie żyją coraz dłużej, ale nie coraz radośniej. 
Wciąż myślą, że szczęściem człowieka jest dużo mieć, 
móc sobie na wiele pozwolić, 
mieć zapewniony dobry byt, żyć długo. 
Broń się. Nie jesteś maszyną, jesteś czymś więcej 
niż funkcją, stanowiskiem, zadaniem, pracą. 
Jesteś przede wszystkim człowiekiem,  
który ma żyć, śmiać się, kochać,  
po prostu być dobrym człowiekiem. 
I to jedynie liczy się na tym świecie. 
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