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PISMO PARAFII PW. ŚW. MARCINA W POZNANIU

Jest taka miłość ufna,
która jak dziecko przybiegnie do ciebie
Jest taka miłość radosna,
która patrzy z nieśmiałym uśmiechem
Jest taka miłość uboga,
która tylko serca twego pragnie
Jest taka miłość stęskniona,
która wszędzie za tobą pójdzie
Jest taka miłość uparta,
która zawsze na ciebie poczeka
Jest taka miłość odważna,
która cię zawsze ostrzeże
Jest taka miłość niezłomna,
która z tobą o ciebie walczyć będzie
Jest taka miłość królewska,
która przyjmie policzek, oplucie
Jest taka miłość bezbronna,
która przyjmie każdy twój cios
Jest taka miłość cicha,
która ran zadanych nie wspomni
Jest taka miłość szalona,
która sobą zapłaci za ciebie
Jest taka miłość pokorna,
która wytrwa przy tobie do końca

Jest taka miłość prawdziwa,
która cię w Wieczność przeniesie
Jest taka Miłość …

•

•

•

•

•
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Drodzy Parafianie i Goście parafii św. Marcina!
Tak niedawno przeżywaliśmy Boże
Narodzenie. Dla wielu minął już czas ferii.
Kalendarz dni przesuwa się nieubłagalnie.
Przed nami, za chwilę okres pokutny
Wielkiego Postu przygotowujący nas do
przeżywania tajemnicy Paschy naszego Pana
Jezusa Chrystusa w okresie Wielkanocnym.
Dzięki praktykom pokutnym – Drodze
Krzyżowej, Gorzkim Żalom a nade wszystkim
Słowu Bożemu, które prowadzi nas w każdej
Eucharystii do spożywania Ciała Jezusa –
będziemy zbliżali się do Wielkiej tajemnicy
wiary, którą dla chrześcijanina katolickiego
jest Msza św.
Konstytucja
o
liturgii
nauczając
o Eucharystii, określa ją wieloma nazwami:
Pamiątka Męki i Zmartwychwstania, Ofiara
Ciała i Krwi Chrystusa, Ofiara Krzyża,
Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł
miłości i uczta paschalna.
Każdy kto „posmakował” obecności
Jezusa Chrystusa w Eucharystii wie dobrze
jaki skarb otrzymał od Boga na ziemi.
Wiedział o tym również nasz parafianin
śp. Michał Gryckiewicz. Przez wiele lat pełnił

w naszej parafii posługę Nadzwyczajnego
Szafarza Komunii Świętej. Po długim
cierpieniu Bóg powołał go do wieczności.
Pożegnaliśmy go Mszą św. żałobną 22 I br.
Drodzy Czytelnicy! W związku z Wielkim
Postem chciałbym Was zaprosić do
przeczytania również homilii wygłoszonej
z okazji śmierci śp. Michała Gryckiewicza.
Podejmuje ona temat cierpienia i śmierci.
Temat trudny i ważny.
I jest jeszcze jeden tekst w związku Mszą
św. żałobną. Tym razem dnia 15 stycznia br.
w kościele św. Marcina sprawowana była
Msza św. za śp. Adama Mickiewicza.
Podobnie jak 164 lata temu. Warto zapoznać
się z tym mało znanym dziś wydarzeniem
społeczno-religijnym, które wówczas bardzo
zjednoczyło poznańczyków.
Serdecznie
wszystkich
pozdrawiam,
polecam w modlitwie i proszę o modlitwę
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
Ps. Cały czas trwają prace remontowe przy
kościele. Towarzyszą im radości i trudności.
W imieniu św. Marcina dziękuję za wspieranie
prac. Proszę o dalsze wsparcie.

Homilia na pożegnanie śp. Michała Gryckiewicza (ur.18.11.1955;+10.01.2020),
Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w parafii św. Marcina w Poznaniu
Każdy z nas ma swój krzyż, ale zawsze
sądziłam, że ten krzyż dostaje się pod koniec
życia, a tu okazuje się, że któregoś dnia, tak po
prostu, Pan Bóg cichutko nam go kładzie na
plecy i mówi: Teraz go nieś!” - wyznała
sparaliżowana kobieta.
Drodzy Bracia i Siostry w jednej wierze!
Świętej pamięci Michał Gryckiewicz również
pewnego dnia taki krzyż otrzymał i z całą
odpowiedzialnością go przyjął. Jego życie
dobrze oddają słowa z Dziejów Apostolskich:
„Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do
królestwa Bożego” (14,22). Jak sam
wyznawał, jego ciężkim uciskiem był nałóg
alkoholowy. Był to okres jego życia niezwykle
burzliwy. Kościół i Boga omijał dużym
łukiem. Niejednokrotnie zbolały na skutek
cierpienia alkoholowego nie wiedział dokąd
zmierza. Życie jawiło mu się jak ciemna noc,
w której na próżno szukać światła. Aż przyszła
chwila, kiedy wstał. Wstał dzięki mocy, którą
otrzymał od Boga. Wytrwała modlitwa
osobista i droga w grupie Anonimowych

śp. Michał Gryckiewicz niosący Ewangeliarz
11 XI 2018

Alkoholików prowadziła go. Łaska Boża, jego
wytrwałość i ludzka pomoc sprawiły, że
z doświadczenia cierpienia uczynił narzędzie
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apostolstwa. Mówił o Bogu, którego nosił
publicznie w znaku krzyża odkrytym na swej
piersi. Takim go pamiętamy i zapamiętamy.
Nie wstydził się wyznawać miłości do Boga,
którego w przeszłości sam przez swój grzech
krzyżował. Aż w końcu przychodzi dla niego
czas przyjęcia krzyża w postaci choroby
nowotworowej. Pierwsze symptomy choroby –
jak sam mówił – objawiły się 29 maja 2019 r.
Walczył o życie, ale nie bał się śmierci.
Bardzo chciał żyć, nie poddawał się, ale i ufnie
oddawał się Bogu. Świadczyła o tym jego
troska o zbawienie brata, który krótko przed
jego śmiercią uległ wypadkowi i leżał
nieprzytomny w szpitalu. Zaraz przedzwonił
do mnie, aby mu kapłan pospieszył
z sakramentami. Zawsze myślący o bliźnim,
zabiegał o zbawienie. W takiej też postawie
chodził chętnie do chorych z Panem Jezusem,
którym sam często się karmił na ziemskiej
pielgrzymce.
Do tej ziemskiej historii naszego brata
Michała pasują słowa francuskiego pisarza
Leona Bloya. W młodości był on ateistą
pełnym nienawiści do Kościoła, potem
nawrócił się i został gorliwym katolikiem.
Napisał: „Panie, Ty modlisz się za tych, którzy
Cię krzyżują, ale krzyżujesz tych, którzy Cię
kochają”.
Śp. Michał został obdarzony łaską
cierpienia. W kategoriach ludzkich stwierdzenie, że cierpienie jest łaską, może się wydawać
nieprawdziwe i wręcz nielogiczne. Dzisiaj,
w świecie zdominowanym przez dążenie do
przyjemności, trudno odnaleźć sens cierpienia,
ponieważ kłóci się ono z ludzkim szczęściem
i dlatego jest niepotrzebne. Cywilizacja
szukająca wyłącznie przyjemności nie chce
i nie umie, przyjąć prawdy, że droga do
szczęścia wiecznego i spełnienia ludzkiego
zawsze prowadzi przez doświadczenie,
któremu towarzyszy cierpienie. Nam wierzącym przykład dał Jezus Chrystus, umierając na
krzyżu. Chrystus wybrał śmierć na krzyżu, nie
na szubienicy, nie ukamienowany. Został
przybity do krzyża. Pierwsi chrześcijanie mieli
duży problem z wyjaśnieniem poganom
znaczenia krzyża. Ukrzyżowany Bóg, był nie
do przyjęcia. Cierpienie przecież „ogranicza”
Boga. Czy dziś w tym względzie coś się
zmieniło? Dla wielu również ochrzczonych
Bóg przyjmujący krzyż, zgadzający się na
cierpienie, jest Bogiem słabym. Często nie
chcą iść za takim Bogiem. Tymczasem, Jego
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moc jest właśnie w tym, że przekroczył zło
cierpienia, kiedy je przyjął w duchu miłości.
Tak, to trudna i wymagająca prawda. Ale
wartość cierpienia jest nie do podważenia, jeśli
się kocha miłością życzliwą. Jeśli chory
i cierpiący doświadcza jej od innych, wówczas
zaprze się i chce żyć. Cierpienie idzie
z człowiekiem. Cierpienie to jedna z największych tajemnic ludzkości. Chrystus nie
wygłosił żadnego kazania, żadnej przypowieści, w której by je objaśnił nam, zrobił jednak
o wiele więcej: przyjął cierpienie i ofiarował je
za nas. „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).
Św. Paweł w liście do Rzymian pisze:
„Nikt zaś nie żyje dla siebie i nikt nie umiera
dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla
Pana; jeżeli umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.
Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do
życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak
nad żywymi” (Rz 14,7-12).
Wiele osób, które znało śp. Michała
z gorliwej posługi Nadzwyczajnego Szafarza
Komunii Świętej i służby przy ołtarzu, może
powiedzieć, że należał on w każdym swoim
położeniu do Boga. Choć dzisiaj nie
odpowiemy na pytanie, po co potrzebne było
Bogu cierpienie naszego brata, to jednak na
pewno, wiemy, że było i on je przyjął.
Możemy domniemywać, że mogło być ofiarą
za nawrócenie grzeszników, czyśćcem
odbytym na ziemi albo formą uświęcenia.
Dobra i szczęśliwa śmierć to taka, która
przychodzi, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. To śmierć bez grzechu ciężkiego.
W sakramencie
pojednania
uzyskujemy
odpuszczenie grzechów i kary wiecznej.
Michał był w stanie łaski uświęcającej. Być
może dzięki temu wielkiemu cierpieniu dzisiaj
przebywa w obecności Boga. Nic go nie boli,
nic go nie męczy i nie dręczy, niczego nie
potrzebuje i jest szczęśliwy jak nigdy. I zdaje
się do nas dzisiaj mówić słowami Sorena
Kierkegaarda: „Śmierć jest tylko krótką
chwilą. Po niej już zwyciężyłem. Od tej chwili
zniknie cała walka. Będę odpoczywał
w różanych salach i ciągle rozmawiał z moim
Jezusem”.
I dodajmy: z Tym, z którym, za życia na
ziemi, rozmawiał nosząc Go z dumą odkrytego
na swoich piersiach!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Ożywić pamięć
Homilia wygłoszona 15 stycznia br. podczas Mszy św. w naszym kościele z okazji 164 rocznicy
nabożeństwa żałobnego za śp. Adama Mickiewicza (15 stycznia
st
1856 – 15 stycznia 2020)
Wielu poznańczyków
czyków wie o pomniku
Adama Mickiewicza - dziśś jużż nie istniejącym
istniej
- pierwszym
na ziemiach
polskich
polskich,
postawionym obok i na terenie parafii
św. Marcina. Postawiono go dokładnie 7 maja
1859 r. W minionym roku 2019 minęło
min 160 lat
od tamtego wydarzenia.
Nie wszyscy jednak wiedzą,
wiedzą że 4 lata
wcześniej
niej 15 stycznia 1856 roku w kościele
ko
św. Marcina odbyło sięę nabożeń
żeństwo żałobne
za duszę śp.
p. Adama Mickiewicza. Dlatego,
dzisiejszą Mszą św. żżałobnąą za Wieszcza,
chcemy nawiązać do tamtego wydarzenia
religijno-patriotycznego
patriotycznego sprzed 164 laty.
Chcemy niejako ożywićć naszą
nasz pamięć
modlitwą,, a co za tym idzie również
równie myśl
społeczno-religijną Adama Mickiewicza.
Kiedy do Poznania dotarła wiadomość
wiadomo
o śmierci
mierci Adma Mickiewicza (26 listopada
1855)
w
Konstantynopolu
(Istambuł),
społeczność lokalna poderwała się i chciała
zamanifestować swoje przywiązanie
przywią
do
Mickiewicza. Niestety zaborca nie pozwolił
wyrazić pragnień poznaniaków. Wówczas –
jak zawsze - poczucie wolności
ści dał Kościół.
Ko
„Z inicjatywy lekarza dra Teodora Mateckiego
odprawiono w kościele św. Marcina uroczyste
nabożeństwo żałobne. W śświątyni
ątyni świętomarcińskiej zgromadziła sięę wówczas cała
inteligencja poznańska,
ska, byli prawie wszyscy
księża poznańscy z księdzem
ędzem arcybiskupem
Przyłuskim na czele. Podniosłe kazanie
wygłosił znany kaznodzieja ks. Prusinowski.
Składka urządzona
dzona w czasie nabożeństwa
nabo
pokryła wszelkie wydatki związane
ązane z urządzeurz
niem uroczystości żałobnej,
ałobnej, a w kasie
pozostało nadto 562 talarów. Gdy naradzano
się, na co zużyć tę sumę,
ę, nasunęła
nasunę się myśl
wystawienia pomnika. Gdy zwrócono się
si
z apelem do społeczeństwa,
stwa, ofiary popłynęły
popłyn
tak obficie, że wkrótce można
żna było przystąpić
przyst
do wykonywania zamiaru” (Mgr.
(
Józef
Kotowski, Kościół
ciół i parafia św.
ś
Marcina
w Poznaniu, Poznań 1938, s. 72).
W wątku
tku mickiewiczowskim, w tym
miejscu, nie można pominąć
ąć ówczesnego
proboszcza, którym był ksiądz
ądz Maksymilian
Kamieński.
ski. Był on proboszczem w latach

Msza św. 15 stycznia 2020 r.

Fot. BRz

Portrety:
y: ks. Maksymiliana Kamieńskiego
Kamie
i Adama Mickiewicza..

Fot. BRz

Pomnik Adama Mickiewicza
przy kościele św. Marcina w Poznaniu

1834 do 1870. On to stanowczo oparł się
si
zamiarowi zaborcy pruskiemu
pruskie
oddania
kościoła św. Marcina gminie ewangelickiej.
Nadto wówczas kościół
ściół wymagał gruntownej
renowacji, a władze pruskie
pr
nie pozwoliły
nawet na kolektęę domową
domow i kościelną.
„Z każdego
dego listu władz zaborczych do
proboszcza
biła
wprost
nienawi
nienawiść”
(tamże, s. 96).
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Obok wątku historycznego, warto również
podkreślić, w naszym społeczno-religijnym
dziś,
myśl
społeczno-religijną
Adama
Mickiewicza. Zwrócę uwagę jedynie na
mickiewiczowski „Skład Zasad”, który napisał
nasz poeta w Rzymie 29.03.1849 r. dla nowo
powstałego Legionu Polskiego. Tytuł utworu
nawiązuje do „Składu Apostolskiego”, czyli
wyznania wiary. Przesłanie nawiązuje do
założeń wynikających z zasad Ewangelii, które
poeta chciał wprowadzić w życie niepodległej
Polski i świata. W pkt. 4 czytamy: „Ojczyzna
pole życia Słowu Bożemu na ziemi”; zaś pkt.
2 stanowczo stwierdził: „Słowo Boże,
w Ewangelii
zwiastowane,
prawem
narodów, ojczystym i społecznym”.
A zatem Wieszcz Narodu Polskiego był
duszą otwartą na działanie Boga. Z pewnością
jego postawę wobec SŁOWA, można
przyrównać do Samuela z dzisiejszego
I czytania wyjętego z 1 Sm 1,9-20. Samuel nie
od razu rozpoznaje wołanie go przez Boga.
Głos Boga budzi go kilkukrotnie ze snu.
Dopiero nakierowany przez kapłana Helego,
odpowiada Bogu: „Mów, bo sługa Twój
słucha”.
Wydaje się, że nasze dziś społecznoreligijne oczekuje od nas wielkiego
i wyjątkowego dialogu pomiędzy Bogiem
a człowiekiem. „Jeżeli człowiek szuka
i słucha Bożego słowa, wówczas zbawcza
Prawda wstępuje w jego duszę i rodzi w nim
nowe relacje z Bogiem… Ale jeżeli człowiek
nie nasłuchuje Jego głosu, wówczas Bóg mówi
na próżno. I rozpoczyna się straszny dramat”
(…).
„Wiek kryzysów, wiek dokonywania
różnorakich wyborów, a więc ogólnie rzecz
biorąc: młodość człowieka to okres wystawiony na różnego rodzaju wpływy areligijne lub
antyreligijne naszych czasów. Jednak ten sam
czas, czas burzy myśli, czas miłowania, krótko
mówiąc: młodość, to moment, kiedy jesteśmy
najbardziej zdolni do przyjmowania i rozumienia wartości religijnych związanych z życiem
i do nadania swojej pobożności głębokiej
wagi. Ów osobisty rys pobożności przyjmuje
nierzadko dramatyczny wyraz moralny, formę
całkowitej wierności, pełnej pasjonującego
rozmachu, który bywa równie niebezpieczny
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jak latanie, ale jak owo latanie jest i cudowny,
i wspaniały. A ponadto – jak ono – pełen jest
heroizmu i poezji. Ma to miejsce wówczas,
gdy sens religijny jest wyrażany – jako
swoisty niepokój, coś atrakcyjnego, jako
radość, choć nie jest to takie ważne – tak silne,
że zaczyna być pewnego rodzaju subtelną grą
wolności i obowiązku. Wówczas wewnętrzny
głos objawia się nie jako własny, ale jako echo
innego głosu, dalekiego i bliskiego zarazem,
niewypowiedzialnego i jasnego, głosu samego
Boga” (abp Giovanni Battista Montini (Paweł
VI), Sul senso religioso, Milano 1957 r.).
Bracia i Siostry w jednej wierze, tak jak
w dzisiejszej Ewangelii, pośpieszył za Nim
(Jezusem) Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli: Wszyscy Cię szukają,
chcemy pobudzić w sobie i w naszym
poznańskim środowisku biblijną tęsknotę za
głosem Boga. Chcemy pospieszyć i iść
z Chrystusem gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości gdzie głos Boży wydaje się być
zagłuszony, serca i umysły uśpione. Przyjść
z Dobrą Nowiną Zbawiciela wsparci duchem
i myślą Adama Mickiewicza.
A jak to wyrazić w konkrecie? A może
zrodzi się po dzisiejszym nabożeństwie
żałobnym, myśl postawienia Wieszczowi
Narodu w przestrzeni publicznej Pomnika
żywego słowa. Kościół św. Marcina,
w miejscu, na którym postawili poznaniacy
w XIX wieku Wieszczowi pierwszy pomnik
na ziemiach polskich, chętnie użyczy miejsca
na znak świetlny, który przypominałby nam
myśli społeczno-religijne Adama Mickiewicza. Niechby to były słowa, które są echem
innego głosu, głosu samego Boga. A my
budzący się ze snu, odpowiadalibyśmy:
„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Damian
Bryl (przewodniczący Rady Inicjatyw
Naukowych i Kulturalnych przy Biskupie
Poznańskim); współkoncelebransi: Ks. prof.
Jan Szpet, ks. dr Jacek Zjawin i ks. dr prob.
Antoni Klupczyński.
Ks. Bp sprawował Mszę św. za śp. Adama
Mickiewicza; Ks. Prob. za śp. ks. prob.
Maksymiliana Kamieńskiego.
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We Mszy św. uczestniczyły władze UAM:
Jego Magnifcencja Pan prof. Andrzej Lesicki Rektor UAM w Poznaniu, Pani prorektor prof.
Zofia Szweykowska-Kulińska, Pani prorektor
prof. Bogumiła Kaniewska, Pan prorektor
prof. Tadeusz Wallas. Przybyli również Pan
prof. Stefan Jurga, Pan prof. Bogusław
Walczak i Pan prof. Andrzej Kaźmierski,
delegacja młodzieży z LO im. Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu
z
Panem
Eugeniuszem Skrzypczakiem, Rycerze zakonu
św. Jana Pawła II przy parafii św. Marcina
w Poznaniu, absolwenci UAM i LO
im. Adama Mickiewicza oraz Parafianie.

Złożenie wiązanki kwiatów i zniczy przed postumentem
dawnego pomnika Adama Mickiewicza
Fot. BRz

Katecheza – co to takiego?
Odc. 1 „Moje doświadczenie katechezy”
Na pytanie postawione w tytule każdy
z nas ma „podręczną” odpowiedź. Ta
odpowiedź jest związana z doświadczeniem
uczestniczenia w lekcji religii. W moim
przypadku pierwsze wspomnienie katechetyczne, sięgające połowy lat 80 ubiegłego
wieku, wiąże się z klasą „0” i pierwszym
założonym przeze mnie zeszytem. Pamiętam
dokładnie ten zeszyt: Szaro-niebieska okładka,
a na niej rysunek lokomotywy. Siostra
zakonna, z którą mieliśmy religię w salce
parafialnej prosiła, żeby na pierwszej stronie
narysować coś dla Pana Boga. Narysowałem
najlepiej jak umiałem wazon i wystające
z niego trzy kwiaty z okrągłymi płatkami. Na
kolejnych stronach wklejałem otrzymane od
siostry kartki z kolorowankami, na których
w formie prostych rysunków przedstawione
były prawdy wiary dotyczące Pana Boga,
modlitwy, świąt, kościoła. Moje pierwsze
doświadczenie katechetyczne było zatem
bardzo pozytywne i wiązało się z wejściem
w rzeczywistość szkolną. Potem przyszedł
czas na przygotowanie do pierwszej komunii
świętej i katechezę z księdzem wikariuszem.
Pamiętam tylko tyle, że bardzo się cieszyliśmy
ze spotkań z tym wesołym kapłanem i że ta
katecheza była dla nas wprowadzeniem do
świata dorosłych – mogliśmy w pełni
uczestniczyć we Mszy Świętej. Kolejne lata
lekcji religii w salce nie były już tak dobrym
doświadczeniem. Pani Katechetka wprowadziła terror wychowawczy, lekcje były pełne
napięcia, oceny bardzo surowe a zadania
domowe prawie niemożliwe do wykonania.
Ciekawym doświadczeniem było przejście

lekcji religii z salki parafialnej do klasy
szkolnej. (dopiero w czasie studiów
teologicznych dowiedziałem się, że to nie było
przeniesienie, ale powrót religii do szkoły).
Lekcje religii odbywały się w Sali od biologii.
Siedziałem przy akwarium z rybkami
i niewiele z tej katechezy pamiętam. Brakowało w niej klimatu salki parafialnej (pachnącej
przyjazną starocią), wspólnej z kolegami
i koleżankami
wyprawy
w czwartkowe
popołudnie przez miasto do salki i powrotu do
domu. Brakowało tego dziecięcego oczekiwania i radości ze spotkania. Lekcja religii
w ramach szkoły stała się jednym z wielu
przedmiotów na który trzeba się uczyć,
odrabiać
zadania,
pisać
sprawdziany
i odpowiadać przy tablicy. Kiedy w klasie
ósmej dowiedzieliśmy się, że lekcje z nami
będzie miał ks. Proboszcz, pojawił się cień
nadziei, że może wróci „to coś” co przeżywałem podczas katechezy przed pierwszą
komunią świętą. Jednak lekcje religii
zdominowały emocjonalnie nacechowane
dyskusje pomiędzy zbuntowanymi dziewczynami, a ks. Proboszczem na temat aborcji
i antykoncepcji. W liceum miałem czterech
różnych księży - katechetów, ale klimat
antyklerykalnej klasy sprawił, że trudno
mówić o pozytywnych doświadczeniach tego
etapu życia. Myślę, że tym kapłanom też nie
było łatwo nas uczyć. Pod koniec szkoły
średniej pojawiła się w mojej głowie myśl
o kapłaństwie. Wtedy jeszcze nie przypuszczałem jak mocno będzie ono związane
z katechezą, ale o tym w następnym odcinku…
(C. D. N).
Ks. Jacek Zjawin
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Wydarzenia kulturalne
W poniedziałkowe popołudnie 13 stycznia
liczne grono parafian zgromadziło się w salce
Świętego Marcina na wspólnym kolędowaniu.
Wieczór prowadził z akompaniamentem przy
pianinie ks. Szymon Bajon, wprowadzając nas
też słowem w „Wielką tajemnicę wiary”
zawartą w kolędach polskich. Rozśpiewanej
z radością w sercach grupie ks. proboszcz
Antoni Klupczyński życzył błogosławionego,
szczęśliwego, zdrowego Nowego Roku.
Wszyscy zgromadzeni zostali obdarowani
wersetem Słowa Bożego i słodkościami.
W drugi poniedziałek miesiąca, 10 lutego
w ramach comiesięcznych spotkań dyskusyjnych „Horyzonty” poznaliśmy muzyczną pasję
księdza Jacka Zjawina - obecnego rezydenta,
wspomagającego księdza proboszcza w posłudze duszpasterskiej. Temat „Rozrywka,
kultura, wiara” przedstawił w nawiązaniu do
listu św. Jana Pawła II „O świętowaniu
niedzieli”. Bardzo nas zaciekawiło to, czym
z nami się podzielił: jak kapłan łączy swoje
powołanie do Służby Bożej z pasją muzyczną
- gitarą elektryczną i grą w zespole rockowym,
tworzonym przez księży.

Ks. Jacek Zjawin

▲▼Spotkanie kolędowe - 13 stycznia br.

Fot. BRz

wania swej pasji w zespole kapłańskim „Pinokio Brothers”. Sporo młodych ludzi
swoją rozrywkę i kulturę bycia widzi
w „mocnym uderzeniu”, można więc ich
ewangelizować przez dodanie do tej mocnej
muzyki Mocnych Słów Boga, zawartych
w Księgach Starego i Nowego Testamentu.
Jednak zawsze, pierwsze jest kapłaństwo
i służba. Spotkanie zakończyło się małą
prezentacją muzyczną. Dziękujemy Księdzu
Jackowi za to świadectwo, bo dzięki niemu
lepiej zrozumieliśmy, że ksiądz oprócz zadań
kapłańskich ma pasje i może je realizować
z pożytkiem dla rozwoju duchowego swojego
i wiernych.
KDM

Fot. Akcja Katolicka

Młodzieńczą pasję muzyczną – gitarę
elektryczną i zespół rockowy „Kokaina” oddał
Bogu na rzecz kapłaństwa. Głos powołania był
silniejszy. Po kilku latach bez gitary, został
niespodziewanie zaproszony do kontynuo-

Spotkanie dyskusyjne z ks. Jackiem Zjawinem
Fot. Akcja Katolicka

W grudniu 2019,
styczniu i lutym 2020 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

Odeszli do Pana

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

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

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

Akcja Katolicka
spotkania formacyjne
30
trzeci poniedziałek miesiąca 16
spotkania dyskusyjne - Horyzonty
30
II poniedziałek miesiąca 16

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Medytacja Słowa Bożego
i modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16
00

00

poniedziałek 9 -11

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18
i spotkanie formacyjne

W okresie Wielkiego Postu
Gorzkie Żale
00
niedziela 17
Droga Krzyżowa
00
40
piątek 15 i 18

Władysława Wrońska
Wanda Barbara Bartmańska
Norbert Jarosław Engler
Hanna Małgorzata Szuda
Halina Maria Jankowiak
Maria Anna Owczarkowska
Michał Gryckiewicz
Zefiryna Włodzimiera Kabała
Józef Chudziak
Zenona Szatkowska
Przemysław Maciej Kordziński

lat 98
lat 83
lat 90
lat 63
lat 85
lat 80
lat 64
lat 87
lat 96
lat 91
lat 55

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

KOŚCIOŁY STACYJNE MIASTA POZNANIA

Żywy Różaniec

Al. Anon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Od Środy Popielcowej, 26 lutego 2020 roku, rozpocznie
się IV edycja „Kościołów stacyjnych miasta Poznania”,
której towarzyszyć będzie w tym roku hasło: „Tajemnica
Chrystusa Ukrzyżowanego”.
Program wydarzenia obejmuje modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem, okazję do spowiedzi oraz
wspólnotową Mszę św., po której odbędzie się
nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Tradycja wielkopostnej modlitwy stacyjnej sięga
IV wieku, gdy po uzyskaniu wolności religijnej chrześcijanie
pielgrzymowali do grobów rzymskich męczenników.
Nasz kościół będzie kościołem stacyjnym
w dniu 25 marca br.
Modlić się będziemy w intencji: O dar wyniesienia
do chwały ołtarzy doktor Wandy Błeńskiej.
O POŻYTKU Z PRZECIWNOŚCI
Dobrze, że czasem doświadczamy trudów i przeciwności,
gdyż przypominają nam one, że na ziemi jesteśmy tylko wygnańcami i nie powinniśmy pokładać nadziei w rzeczach tego
świata. Dobrze, że czasem ktoś się nam sprzeciwia i źle nas
osądza, nawet gdy nasze intencje są czyste, a postępowanie
właściwe. To uczy pokory i broni przed próżnością. Kiedy
ludzie nas nie doceniają i fałszywie oskarżają, tym gorliwiej
szukamy naszego wewnętrznego świadka, Boga, który przecież
wie, jacy jesteśmy naprawdę. Dlatego człowiek powinien tak
mocno utwierdzić się w Bogu, aby nie musiał wciąż szukać
uznania u ludzi.
Kiedy człowieka dobrej woli nawiedzają utrapienia,
pokusy lub grzeszne myśli, wtedy lepiej pojmuje, jak bardzo
potrzebuje Boga, bez którego nie może uczynić nic dobrego.
Wtedy też modli się i wzdycha, zgnębiony nieszczęściami,
które go dotknęły. Nie chce już dłużej żyć i wypatruje śmierci,
która go uwolni od cierpień i połączy z Chrystusem. I wtedy
również poznaje, że na tym świecie nie znajdzie bezpiecznego
schronienia ani spokoju.
Tomasz á Kempis , „O naśladowaniu Chrystusa”
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