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Zawsze potrzebujemy Światła!
Drodzy Parafianie i Goście!
Nasze ostatnie spotkanie na łamach
naszego parafialnego pisma miało miejsce
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. A tu jakby
się nie obejrzeć minął pierwszy miesiąc Roku
Pańskiego 2021, a za pasem już kolejny
Wielki Post (Popielec, 17 lutego br.). Po
drodzy pójdziemy do naszych świątyń
z gromnicami z okazji święta Ofiarowania
Pańskiego zwanego potocznie Matki Bożej
Gromnicznej. Tego dnia obchodzą swoje
święto osoby konsekrowane. Z wdzięcznością
myślimy szczególnie o zgromadzeniach
zakonnych, które pracują na terenie naszej
parafii: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK,
Sióstr Miłosierdzia Bożego św. Wincentego
a Paulo (Szarytki) i oo. Franciszkanie
konwentualni. Bóg wybrał niektórych z nas,
by na drodze życia według ślubowanych rad
ewangelicznych byli dla wszystkich znakiem
życia.
Obchodząc
kolejny
przyszłego
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,
dziękujemy Bogu za wszystkie osoby, które
podjęły to powołanie.
Jednakowoż to święto jest i dla nas
wszystkich ważnym znakiem nadziei. My
wszyscy bowiem potrzebujemy światła.
Symeon w Ewangelii św. Łukasza wyraził to
pragnienie słowami: „Moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie” (Łk 2, 30). Symeon
i prorokini Anna są przedstawicielami
starszego pokolenia w rodzinie. Zatrzymajmy
się zatem na osobie Symeona, reprezentanta
starszego pokolenia w rodzinie. Język
współczesny określiłby Symeona i Annę
terminem: senior lub 60, 70+.
Biblijny Symeon był reprezentantem
pokolenia S.T. W nim ukazana jest wielka
tęsknota pokoleń oczekujących Zbawiciela.
Gdy więc Symeon zobaczył Jezusa i wziął Go
na ręce, zaczęły realizować się obietnice,
którymi żyli ludzie Starego Przymierza.
W Symeonie możemy odczytać reprezentanta
pokolenia odchodzącego z naszych rodzin.
Naszych seniorów, którzy pozostawiają
w rodzinach ważne świadectwo wiary.
Wspaniale skomentował kiedyś postać
Symeona Prymas Stefan Wyszyński: Symeon
„ten stary człowiek może nam przypominać
stary świat, zda się bezsilny w swej

beznadziejności zmagania się z rzeczywistością dnia każdego, świat znużony
wiekami, na który wali się potop czasów,
katastrof, beznadziejnych klęsk, przegranych walk (…) Nagle zajaśniało nowe życie!
Starzec poczuł nową moc w swych
zwiotczałych ramionach. Poczuł życie, które
weń wstępuje, nowe życie dla świata i dla
ludzkości. Świat nie umrze, nie zniszczeje,
bo jest nowe, prawdziwe Życie, które nie
umiera – Jezus Chrystus”.

To piękne podsumowanie życia pokazuje
rolę i wartość ludzi dojrzałych w latach
w rodzinach i rodzinie ludzkiej. Stary Symeon
był człowiekiem rozmodlonym i rozkochanym
w Bogu. Pod koniec swojego życia wskazuje
na Boga, który będzie „Światłem na
oświecenie pogan i chwałą ludu Bożego
Izraela”.
Ważne jest dzisiaj, abyśmy w naszych
rodzinach zobaczyli Boga poprzez ludzi
starszych. Ludzi, których oczy ujrzały
zbawienie. Oni często tak jak Symeon pod
koniec swojego życia widzą więcej.
Przemijanie daje okazje, że w człowieku
wyzwala się tęsknota nie tylko za bliskimi,
którzy odeszli, ale również za Bogiem. Na
starszym pokoleniu spoczywa zadanie
przekazania młodemu pokoleniu tej tęsknoty pragnienia Boga.
Wiele lat temu miałem okazję przygotować w szpitalu matkę dorosłych dzieci na
odejście z tego świata. Kończąc z nią
rozmowę, zachęciłem ją, aby przekazała
dzieciom najważniejszy testament życia:
Boga.
Słaba
już
wówczas
kobieta
odpowiedziała, że ma tak mało czasu na to.
Dzieciom dała dobre wykształcenie, pomogła
w wielu sprawach. Ale chyba w tempie życia,
umknęło to co nie przemija: światło Boga na
ścieżce życia. Światło, które nie gaśnie.
Zakończyłem rozmowę z odchodzącą matką
dzieci słowami: zawsze jest czas, aby wskazać
dzieciom na Boga. Bóg nam go dla zbawienia
nie poskąpi. Tak jak go nie szkodował
Symeonowi!
Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam
i w modlitwie Bogu polecam.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Miniony rok 2020 w naszej parafii
Sakrament Chrztu otrzymało 17 dzieci.
Do Sakramentów Pojednania i Komunii św.
przystąpiło również 17 dzieci. W naszej świątyni
Sakramentu Małżeństwa
stwa udzieliły sobie 3 pary. Do
wieczności
ci Pan Bóg odwołał 72 parafian.
Statystyka wskazuje, żee liczbowo nasza parafia
cały czas się zmniejsza. Ale trzeba również
równie
zauważyć, że są i pojawiająą się osoby, które
zainteresowane są aktywnym życiem duchowym.
Odkrywają wartość częstego
ęstego uczestnictwa
w Eucharystii i systematycznie przystępują
przys
do
Spowiedzi św.
w. Przekonanie o wewnę
wewnętrznej pracy
nad sobą, która wymaga często
ęsto rezygnacji z jakie
jakieś
przyjemności
ci czy dobra dozwolonego, je
jeśli czyni
to z miłości
ci do Boga, daje tym osobom siłę
sił
i poczucie wartości życia.
ycia. Nie czują
czuj się

samotne. Bo kto wierzy
erzy naprawdę,
naprawdę nigdy nie
jest sam.

Rok św. Józefa
Rok św.
w. Józefa został ogłoszony
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Pocz
NMP
8 grudnia 2020 i potrwa do 8 grudnia 2021 r.
Obchody mają po 1) upamiętnić
ętnić 150. rocznicę
rocznic
ogłoszenia przez pp. Piusa IX św.
ś
Józefa
patronem Kościoła
cioła powszechnego i po 2) św.
Józef ma być orędownikiem
downikiem na trudne czasy.
Przed rozpoczęciem Soboru WatykańskieWatyka
go I Papież Pius IX
X wyznał, że
ż otrzymał
z całego świata
wiata ponad 500 próśb
próś o ustanowienie św.
w. Józefa patronem Kościoła
Ko
powszechnego. Prosili o to biskupi, patriarpatriar
chowie i prości
ci ludzie. Papież w dekrecie
Quemadmodum Deus,, ogłaszający
ogłaszają
opiekuna
Jezusa patronem Kościoła,
cioła, wymienił
wymien powody,
które go skłoniły do tej decyzji. Przede
wszystkim, wskazał fakt, że sam Bóg wybrał
Józefa, czyniącc z niego swego męża
męż zaufania,
i w jego ręce
ce powierzył to, co miał najcenniejnajcenniej
szego, Jezusa i Maryję.
ę. W swym liście
li
wspomniał o różnych
nych utrapieniach,
utrapieniac
które
przeżywał
ywał w tamtym okresie Kościół.
Koś
Ksiądz
dz Andrzej Antoni Klimek wskazuje
na trudny kontekst tamtych czasów:
„W Paryżuu w 1870 r., proklamowano
III Republikę z „Marsylianką” – pieśnią
rewolucji francuskiej przyjętą
ętą za hymn,
nastroje się radykalizowały,
ały, powstała Komuna
Paryska i droga do laicyzacji państwa
pań
była
otwarta. W Londynie znalazło swoją
swoj siedzibę
rozwijające się od 1864 r. Międzynarodowe
Mię
Stowarzyszenie Robotników, wywodzące
wywodz
się
z ruchów
komunistyczno-socjalistycznych,
socjalistycznych,
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Niedawno, w grudniu
2020 r.,, Pan Bóg powołał do
wiecznoś
wieczności
śp.
Zof ię
Kaczmarek z ul. Ogrodowej.
Pani Zofia do końca
ko
swoich dni
bardzo blisko żyła sakramentalnie przy Bogu. Z tej
bliskości, brała siłęę do apostolstwa. Inicjowała
w parafii
Nabożeństwa
ż ństwa
Pierwszych
Sobót
wynagradzające Niepokalanemu
Niepokala
Sercu Maryi
i Legion Maryi. Czynnie uczestniczyła w życiu
Żywego Różańca
ca oraz Krę
Kręgu Biblijnym. Była
zelatorką Apostolstwa Dobrej Śmierci. W ostatnich
latach w czasie choroby, mimo,
mi
że siły fizyczne
uchodziły, nie zapominała o Eucharystii
i Spowiedzi św.
Wdzięczni
czni Bogu za dar Jej
J życia i zaangażowaniee w naszej parafii, polecamy ją
j Bogu.
Dobry Jezu, a nasz Panie.
Daj jej wieczne odpoczywanie!
odpoczywanie

zwane powszechnie „Międzynarodówką”.
„Mię
Jej
pierwszym przewodniczącym
przewodniczą
był Karol
Marks, jedna ze zwrotek ich hymnu zawierała
słowa” Nie nam wyglądać
wygl
zmiłowania
/z wyroków Bożych,
ych, z pańskich
pa
praw./
Z własnego prawa bierz nadania/ i z własnej
woli sam się zbaw! Do tego dochodziły kryzys
kryzy
wywołany rewolucjąą przemysłową
przemysłow i coraz
trudniejsza sytuacja ludności
ludno
emigrującej za
pracą do miast. Pojawiały się
si problemy
moralne.W takiej właśnie sytuacji Pius IX
postanowił oddaćć Kościół
Koś
w opiekę św.
Józefowi. W dniu jego proklamacji uczestniuczestni
czący w nabożeństwach
ż ństwach rzymianie zostali
pobici i obrażani
ani przy wyjściu
wyjś
z kościołów, a
pod oknami Watykanu słychać
słycha
było
rozwścieczone
cieczone krzyki: „Śmierć
„Ś
papieżowi!”.
Wielu liczyło, że wraz z upadkiem Państwa
Kościelnego skończy
ńczy się Kościół.
Ko
Świat i Kościół
ściół przeżywają
przeż
dziś bolesny
czas. Kryzys wywołany pandemią,
pandemi nieustanne
ataki na ludzkie życie (aborcja, eutanazja,
ideologia gender), uderza się
si w rodzinę.
Żyjemy
yjemy w czasach kiedy kryzys wiary
i własnej tożsamości
ści człowieka dotyka wielu.
Papież Jan Paweł II pisał, że chciałby, aby
właśnie ten śświęty
ęty był patronem na
III tysiąclecie chrześcijań
ścijaństwa. W grudniu
2020 roku, Papież Franciszek ogłosił list
apostolski Patris Corde (Ojcowskim Sercem),
Sercem)
którym rozpoczął
ął Rok św. Józefa, zachęcając
zach
do pójścia z odwagąą za tym ojcem czułości,
czuło
pozostającym zawsze w cieniu
Tekst na podstawie Gościa
Goś Niedzielnego nr 1
/2021, ss. 17-21).
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Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8)
Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi
temat Orędzia Papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Chorego – 11 lutego2021

Drodzy Bracia i Siostry!
Obchody XXIX Światowego Dnia
Chorego, które odbędą się 11 lutego 2021 r.,
we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes, to odpowiedni moment, by
zwrócić szczególną uwagę na chorych i na
tych, którzy się nimi opiekują, zarówno
w miejscach przeznaczonych na ich pielę gnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze
myśli kierujemy w szczególności do tych,
którzy na całym świecie cierpią z powodu
skutków pandemii koronawirusa. Wszystkim,
zwłaszcza najuboższym i usuniętym na
margines wyrażam moją duchową bliskość,
zapewniając o trosce i miłości Kościoła.
1. Temat tego dnia czerpie inspirację
z fragmentu Ewangelii, w którym Jezus
krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale nie
czynią (por. Mt 23, 1-12). Kiedy wiara
sprowadza się do pustej retoryki, nie
angażując się w historię i potrzeby drugiego,
wówczas
brakuje
spójności
między
wyznawaną wiarą a prawdziwym życiem. Jest
to poważne zagrożenie. Dlatego Jezus używa
mocnych wyrażeń, aby ostrzec przed
niebezpieczeństwem popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie i stwierdza: „Jeden
jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi
jesteście” (w. 8).
Krytyka, którą Jezus kieruje do tych,
którzy „mówią, a nie czynią” (w. 3) jest
zbawienna zawsze i dla wszystkich, ponieważ
nikt nie jest odporny na zło obłudy, zło bardzo
poważne, które uniemożliwia nam rozwój jako
dzieci jedynego Ojca, powołane do życia
powszechnym braterstwem.
Wobec sytuacji potrzeby brata
i siostry, Jezus przedstawia wzór
zachowania całkowicie przeciwny
obłudzie. Proponuje, by zatrzymać
się, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i osobistą relację z drugim
człowiekiem, poczuć dla niego czy
dla niej empatię i wzruszenie,
zaangażować się w jego cierpienie
do tego stopnia, by zatroszczyć się
o niego w posłudze (por. Łk 10, 3035).

2. Doświadczenie choroby sprawia, że
odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie
wrodzoną potrzebę drugiego człowieka.
Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż
jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty
odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy
jesteśmy
chorzy,
niepewność,
strach
a niekiedy przerażenie przenikają bowiem
nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie
zależy od naszych zdolności ani od naszego
„zatroskania” (por. Mt 6, 27).
Choroba narzuca pytanie o sens, które
w wierze skierowane jest do Boga: pytanie,
które szuka nowego znaczenia i nowego
kierunku dla egzystencji, a które niekiedy nie
od razu może znaleźć odpowiedź. W tych
żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są
w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni. (…)
Powierzam wszystkich chorych, pracowników służby zdrowia i tych, którzy troszczą się
o cierpiących, Maryi, Matce Miłosierdzia
i Uzdrowienia Chorych. Niech z Groty
w Lourdes i z Jej niezliczonych sanktuariów
na całym świecie wspiera naszą wiarę
i naszą nadzieję, i pomaga nam troszczyć się
o siebie nawzajem z bratnią miłością.
Wszystkim i każdemu z was z serca udzielam
mojego błogosławieństwa.
Rzym, u św. Jana na Lateranie,
dnia 20 grudnia 2020 r., w IV Niedzielę Adwentu.
Parafianie św. Marcina mają szczególną
możliwość modlić się przy Grocie Matki
Bożej z Lourdes i wypraszać łaski u Boga
przez orędownictwo Maryi.

Przyjdź
Wyśpiewaj
Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie,
Pamiętam Czuwam.
Wypraszaj ustanie pandemii,
łaski dla chorych.
Przepraszaj
Dziękuj
Codziennie
godz. 21.00
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«Chodź i zobacz» (J 1,42)
Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są
55. Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu na rok 2021
Jednym z pierwszych dokumentów
uchwalonych przez Sobór Watykański II był
Dekret o środkach społecznego przekazywania
myśli Inter mirifica. Został ogłoszony przez
Papieża Pawła VI 4 grudnia 1963 r.
Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu jest tradycyjnie
publikowane
z
okazji
święta
św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy
(24 stycznia).
Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu w Polsce w obchodzony jest
w III niedzielę września (w 2021 roku będzie
to 19 września). Natomiast w wielu innych
krajach jest on obchodzony w niedzielę przed
uroczystością Zesłania Ducha Świętego
(w 2021 roku - 16 maja).
Najpierw przytoczę krótkie fragmenty
z 3 punktów dokumentu Inter mirifica.
„3.
Ponieważ
Kościół
katolicki
ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby
wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec
tego
przynaglany
jest
koniecznością
przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on
za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia
również przy pomocy środków przekazu
społecznego oraz uczyć ludzi właściwego
korzystania z nich. (…)
5.(…) Publiczne bowiem i szybkie
przekazywanie informacji o wydarzeniach
i sprawach umożliwia poszczególnym ludziom
pełniejszą i stałą ich znajomość, dzięki czemu
mogą oni skutecznie przyczyniać się do
ogólnego dobra i wspólnie łatwiej wpływać na
szeroki postęp całego społeczeństwa. Istnieje
więc w społeczności ludzkiej prawo do
informacji o tym, o czym ludzie, czy to
pojedynczy, czy zespoleni w społeczności,
powinni by wiedzieć, odpowiednio do
warunków każdego. Właściwe jednak
zastosowanie tego prawa domaga się, by co
do przedmiotu swego informacja była
zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu
sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co
do sposobu była godziwa i odpowiednia, to
święcie
zasad
znaczy
przestrzegała
moralnych oraz słusznych praw i godności
człowieka tak przy zbieraniu wiadomości,

jak i przy ogłaszaniu ich. Nie każda bowiem
wiadomość jest pożyteczna, "a miłość
buduje" (1 Kor 8,1).
10. Odbiorcy - a szczególnie młodzież niech starają się przyzwyczajać do korzystania
z tych środków z umiarem i poczuciem
karności. Ponadto niech usiłują głębiej
zrozumieć to, co oglądają, czego słuchają lub
co czytają. Niech dyskutują na te tematy
z wychowawcami i ludźmi doświadczonymi
i niech się uczą wydawać słuszną ocenę.
Rodzice zaś niech pamiętają, że ich
obowiązkiem jest troskliwie czuwać, by
widowiska, publikacje i inne rzeczy tego
rodzaju, które uwłaczałyby wierze i dobrym
obyczajom, nie miały wstępu do ich domu i by
dzieci ich nie spotykały się z tym gdzie
indziej.”
W tegorocznym Orędziu „Chodź i zobacz”
Papież Franciszek apeluje aby komunikować,
trzeba spotykać osoby, tam gdzie są i takie,
jakimi są.
Franciszek odnosi się do jednego
z zasadniczych problemów współczesnych
mediów. Polega on na tym, że informacje
coraz częściej powstają w redakcji, przed
komputerem, jedynie na podstawie danych
zaczerpniętych z agencji, z sieci społecznościowych, bez kontaktu z opisywaną
rzeczywistością, bez spotkań z ludźmi i bez
weryfikacji. W konsekwencji powstaje obraz
spłycony i ujednolicony. Zanika gatunek
reportażu i wywiadu, na rzecz informacji,
która dobrze się sprzedaje, informacji
„pałacowej”, oderwanej od rzeczywistości.
Franciszek wyjaśnia, że zawarte w tytule
Orędzia słowa „Chodź i zobacz” pochodzą
z Ewangelii św. Jana. Tymi słowami Jezus
zwraca się do uczniów, którzy chcą Go
poznać, ale i Filip, który informuje Natanaela
o spotkaniu z Mesjaszem. Natanael idzie
i widzi, i od tej chwili zmienia się jego życie.
Tak zaczyna się i jest przekazywana wiara
chrześcijańska: jako bezpośrednia wiedza,
pochodząca z doświadczenia, a nie jedynie
zasłyszana.
Papież
odnosi
to
również
do
dziennikarstwa, które też wymaga wyjścia, by

6

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

zobaczyć. W sposób szczególny dotyczy to
tych obszarów rzeczywistości, do których nikt
nie idzie. W tym kontekście Franciszek
wyraził uznanie dla pracowników mediów,
którzy z narażeniem życia informują o prześladowaniach, nadużyciach władzy, zapomnianych wojnach, niesprawiedliwości. Gdyby
zabrakło ich głosów, byłoby to wielkim
zubożeniem dla społeczeństwa i demokracji.
Franciszek pisze też o zaletach i zagrożeniach internetu, a zwłaszcza sieci społecznościowych. Zwiększają one możliwość opowiedania i dzielenia się, udostępniają informacje
z pierwszej ręki. Wszyscy możemy się stać
świadkami i komunikatorami wydarzeń, które
inaczej pozostałby niezauważone. Z drugiej
strony oczywiste są już dzisiaj zagrożenia
komunikacji społecznościowej, której nie
poddaje się weryfikacji. Dlatego wszyscy
muszą być odpowiedzialni za komunikację
w tej dziedzinie, zarówno za jej
rozpowszechnianie, jak i jej przyjmowanie,
za jej weryfikację.
„Szanse i pułapki w sieci
(…) Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz
przekaz, za informacje, które podajemy, za
kontrolę, której razem możemy dokonywać
odnośnie
do
fałszywych
wiadomości,
demaskując je. Wszyscy jesteśmy wezwani, by
być świadkami prawdy – aby pójść, zobaczyć
i się podzielić.”
Przechodząc na zakończenie do kwestii
przekazu wiary, Franciszek podkreśla, że nic
nie może w pełni zastąpić zobaczenia na
własne oczy. Niektórych rzeczy można się
nauczyć jedynie z własnego doświadczenia.
Ewangelia rozpowszechniała się na cały świat
nie dzięki elokwencji, ale dzięki spotkaniom

człowieka z człowiekiem, serca z sercem.
Ewangelia wydarza się na nowo również
dzisiaj, kiedy otrzymujemy świadectwo osób
przemienionych przez spotkanie z Jezusem –
pisze Papież w tegorocznym Orędziu na
Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu.
„Nic nie zastąpi zobaczenia na własne
oczy (…) Wyzwaniem, przed którym wszyscy
stoimy, jest zatem komunikowanie, spotykając
osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są.”
Papież Franciszek zakończył Orędzie
modlitwą:
Panie, naucz nas wychodzić poza nasze «ja»
i wyruszać na poszukiwanie prawdy.
Naucz nas iść, by zobaczyć,
naucz nas słuchać,
nie pielęgnować uprzedzeń,
nie wyciągać pospiesznych wniosków.
Naucz nas chodzić tam, gdzie nikt nie chce
pójść, poświęcić czas na zrozumienie,
zwracać uwagę na to, co najważniejsze,
nie dać się rozproszyć przez to, co zbędne,
odróżniać mylące pozory od prawdy.
Obdarz nas łaską rozpoznawania miejsca
Twojego przebywania w świecie
i szczerością opowiadania o tym, co
zobaczyliśmy.
Zachęcam do zapoznana się z całym
tekstem 55. Orędzia na Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu na rok 2021
oraz Dekretem Soboru Watykanskiego II Inter
mirifica. Fragmenty tekstów nigdy nie
przekażą pełnych przemyśleń i wskazówek.
ASZ
Żródło: vaticannews / BP KEP

Msza św. „kolędowa” 10. stycznia 2020 r.
i błogosławieństwo z nałożeniem rąk: „Boże błogosław i umacniaj w drodze”
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Pasterka 2020, Msza św. na zakończenie 2020 r. i Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele

W grudniu 2020 i styczniu
2021 roku

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

dni powszednie: 8 , 18

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

00

1. Ida Aneta Bruch

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Sakrament małżeństwa zawarli

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne

1. Piotr Hetman ♥ Julia Sompolińska

30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające

Odeszli do Pana

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

I piątek miesiąca
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1500 - 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
i adoracja w ciszy
Możliwość Sakramentu Pojednania

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Irena Wietka
Tadeusz Flis
Janina Celina Jarocka
Henryk Andrzej Józefowski
Sebastian Zajączkowski
Rafał Czywczyński
Krystyna Piątek
Wiesław Grzegorz
Michałowski
9. Hanna Marta Urbaniak
10. Zofia Kaczmarek
11. Daniela Zdzisława Synowiec
12. Irena Maria Laskowiak
13. Krzysztof Roszak
14. Maciej Galasiński
15. Walentyna Brodowicz
16. Elżbieta Halina Wciorka

lat 83
lat 62
lat 96
lat 68
lat 46
lat 54
lat 76
lat 29
lat 35
lat 86
lat 92
lat 90
lat 59
lat 55
lat 86
lat 88

spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

00

I piątek miesiąca Msza św. 18

Papież Franciszek ogłosił w niedzielę 31 stycznia
ustanowienie Światowego Dnia Dziadków i Osób
Starszych, który będzie obchodzony corocznie
w czwartą niedzielę lipca, blisko święta dziadków
Jezusa, świętych Joachima i Anny. Powiedział m.in.:
„Duch Święty (…) pobudza myśli i mądrość w dzisiejszych czasach w ludziach starszych: ich głos jest cenny,
ponieważ śpiewa chwałę Bogu i strzeże korzeni
narodów. Przypominają nam, że starość jest darem,
a dziadkowie są łącznikiem między pokoleniami, aby
przekazać młodym ludziom doświadczenie życia i wiary.
Często zapomina się o dziadkach i zapominamy
o bogactwie zachowania i przekazywania korzeni.
Z tego powodu postanowiłem ustanowić Światowy
Dzień Dziadków i Starszych.”

Z okazji minionego Światowego Dnia Życia
Konsekrowanego życzymy wszystkim osobom
konsekrowanym, szczególnie bliskim nam
Siostrom Szarytkom i Urszulankom, Ojcom
Franciszkanom błogosławieństwa Bożego
i dużo radości – odkrywanej nieustannie
w swojej posłudze.
Dziękujemy za ich pracę, a przede wszystkim
za świadectwo życia oddanego całkowicie Bogu
i ludziom. Zapewniamy o modlitwie.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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