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13 March 2013 

Annuntio vobis gaudium magnum; 
habemus Papam: 

Eminentissimum ac Reverendissimum 
Dominum, 

Dominum Georgium Marium 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem 

Bergoglio 
qui sibi nomen imposuit Franciscum.  

(Oznajmiam wam radość wielką: mamy papieża, 
Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego 

Kardynała Jorge Mario Bergolio,  
który przybrał sobie imię Franciszek) 

Tak brzmiały słowa, w dniu 13 marca br. 
ogłaszające światu o wyborze 266. następcy 
Świętego Piotra - wypowiedziane przez 
protodiakona kard. Jean-Louis Taurana. 

Wcześniej - po godzinie dziewiętnastej nad 
Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym. 
Wyboru dokonano w drugim dniu konklawe, 
w piątym głosowaniu, podczas trzeciej sesji.  

 
Pierwsze słowa nowego papieża -  

Ojca Świętego Franciszka: 
„Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, 

że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi 
biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie 
poszli znaleźć go prawie na końcu świata. 
Dziękuję wam za powitanie, wspólnocie 
diecezjalnej Rzymu, której jestem biskupem. 
Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za 
naszego biskupa emerytowanego Benedykta 
XVI. Módlmy się razem za niego, by Pan mu 
błogosławił i Madonna go strzegła [...] A teraz 
zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten 
szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości 
wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, 
miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się 
zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się 
za cały świat, by było wielkie braterstwo. 
[…]”. 

Następnie udzielił wszystkim wiernym 
błogosławieństwa „Urbi et orbi”. 

Msza św. inaugurująca pontyfikat Ojca 
Świętego Franciszka odbyła się 19 marca, 
w uroczystość św. Józefa - patrona Kościoła 
powszechnego, o godz. 9.30 na placu 
św. Piotra.  
 

Komunikat Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski po wyborze Ojca 

Świętego Franciszka 

Warszawa, 13.03.2013 r. 

Biskupi i wierni Kościoła w Polsce przyjmują 
z radością i nadzieją wybór papieża, który obrał 
imię Franciszek. Nowy papież pochodzi z Ameryki 
Południowej, gdzie był biskupem stolicy Argentyny 
– Buenos Aires, zna zatem radości i trudy 
codziennego duszpasterstwa. 

Amerykę Południową zamieszkuje prawie połowa 
wszystkich katolików. Tamtejszy Kościół pełen jest 
nadziei, dynamizmu i młodych ludzi. Niezależnie 
od tego, jest to kontynent, na którym wielu 
rodowitych mieszkańców oraz przybyszów jeszcze 
nie zna Chrystusa. Potwierdza to potrzebę 
działalności misyjnej, a także nowej ewangelizacji. 
Kościół Chrystusowy jest nieustannie wzywany do 
ciągłego otwierania się na misje w całym świecie 
poprzez wysyłanie misjonarzy. W Ameryce 
Łacińskiej pracuje obecnie ok. 850 polskich 
misjonarzy, wśród których jest 6 biskupów 
pochodzenia polskiego. 

Nowo wybrany papież Franciszek jest pierwszym 
misjonarzem świata. Pierwsze spotkanie Ojca 
Świętego z wiernymi tuż po wyborze pokazało, jak 
bardzo papież Franciszek ufa Bogu, do którego się 
modli i ludziom, których prosi o modlitwę. Wyrazem 
naszej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem 
niech będzie serdeczne Te Deum, którym wszyscy 
podziękujmy Panu Bogu za nowego papieża oraz 
stała, pełna ufności modlitwa o światło Ducha 
Świętego w kierowaniu łodzią Kościoła. 

 † Józef Michalik 
Metropolita Przemyski 
Przewodniczący KEP 

 † Stanisław Gądecki 
Zastępca Przewodniczącego KEP 

 † Wojciech Polak 
Sekretarz Generalny KEP 

Herb Papieża Franciszka 



ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO 

 
3 

ZMARTWYCHWSTANIE 

„W nadziei już jesteśmy zbawieni” 
(Rz 8, 24), mówi św. Paweł Rzymianom, 
a także nam.  

«Odkupienie», zbawienie, zgodnie 
z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie 
zwyczajnym wydarzeniem. Odkupie-
nie zostało nam ofiarowane w tym 
sensie, że została nam dana nadzieja, 
nadzieja niezawodna, mocą której 
możemy stawić czoło naszej teraźniej-
szości: teraźniejszość, nawet uciążli-
wą, można przeżywać i akceptować, 
jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu 
możemy być pewni, jeśli jest to cel tak 
wielki, że usprawiedliwia trud drogi” 
(fragment Encykliki Papieża 
Benedykta XVI Spe Salvi). 

Chrystus Zmartwychwstał! Jego droga nie 
zakończyła się w grocie grobu. W tym 

świętym czasie wpatrujemy się we 
wspaniałą Tajemnicę Paschy 
(przejścia) Chrystusa. Przejścia ze 
śmierci do życia. Jest to Wydarzenie 
najważniejsze, konstytuujące życie 
chrześcijanina. „Jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza 
wiara”  (1 Kor 15, 14). To Wydarzenie 
napełnia nadzieją, daje życie. Niech 
radość paschalna będzie dla nas 
źródłem prawdziwej nadziei 
i zaproszeniem do ufnego kroczenia 
drogą wiary. 

ks. Krzysztof

 
 

 

Drodzy Parafianie! 

Czas Wielkiego Postu prowadzi nas do Świąt Wielkanocnych, 
które kierują nasze serca i nasz wzrok  
na Oblicze Zmartwychwstałego Pana.  

Syn Boży przychodząc na świat, spotkał się z miłością,  
a także z nienawiścią, która sprowadziła na Niego śmierć na krzyżu. 

Ale ostatecznie miłość pokonała nienawiść. 
W radosne Święta Paschalnej Ofiary  

pragniemy złożyć Drogim Parafianom  
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Jezus Chrystus, który powstał z martwych, błogosławi,  
dopomaga swoją łaską, niesie nadzieję, pokój i radość. 

Niech Jego Boska moc wspiera Was Drodzy Parafianie we wszystkich 
sprawach codziennego życia.  

Niech Wasze serca zawsze będą otwarte na przyjęcie Zbawiciela. 
Jego obecność niech nadaje ostateczny sens 

codziennym zmaganiom o chleb powszedni w duchu wiary 
i wzajemnej miłości we wspólnocie Kościoła, gronie rodzinnym,  

dla dobra naszej Ojczyzny. 

Duszpasterze parafii św. Marcina i Redakcja Świętomarcińskiego Słowa 
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SACROSANCTUM CONCILIUM - 

Sobór Święty 
Konstytucja o Liturgii Świętej 

Papież Benedykt XVI 
mówił do Biskupów we Włoszech: 

„Podczas przygotowania Soboru 
Watykańskiego II najistotniejsze pytanie, na które 
chcieli odpowiedzieć Ojcowie Soborowi brzmiało: 
„Ko ściele, co mówisz o sobie samym?”. Zgłębiając 
to pytanie, Ojcowie Soborowi spostrzegli, że 
zostali doprowadzeni do serca odpowiedzi: 
chodziło o to, żeby rozpocząć na nowo od Boga, 
celebrowanego, wyznawanego i doświadczanego. 
Nie przypadkowo, jako pierwsza została 
zatwierdzona konstytucja o Liturgii Świętej: Kult 
oddawany Bogu kieruje człowieka ku przyszłemu 
Miastu i przywraca Bogu Jego prymat, kształtuje 
Kościół, nieustannie gromadzony przez Słowo, 
a także pokazuje światu owocność spotkania 
z Bogiem”.  

Te piękne słowa pokazują nam jak ważnym dla 
coraz bardziej oddalającego się od Boga świata był 
sobór i sama konstytucja Sacrosanctum concilium. 

W konstytucji o świętej liturgii doszły do głosu 
pewne nurty odnowy liturgicznej, sięgające swoimi 
korzeniami do drugiej połowy XIX w. Konstytucja 
ukazała koncepcję Kościoła jako Ciała Chrystusa, 
który jest Pierwszym w liturgii i oddającym 
chwałę Ojcu, co jest wzorem dla każdego 
człowieka w oddawaniu czci przynależnej Bogu. 
Dokument soborowy postawił w centralnym 
miejscu liturgii Tajemnicę Paschalną Chrystusa 
oraz podkreślił to, że jest ona również kontynuacją 
historii zbawienia, zapoczątkowanej w Starym 
Testamencie. Bardzo ważnymi zmianami, które 
wprowadziła konstytucja Sacrosanctum concilium 
to: wprowadzenie języków narodowych 
(dotychczas większość tekstów w liturgii była 
w języku łacińskim), wizja bardziej wspólnoto-
wego przeżywania Mszy św., dopuszczenie 
wiernych do bardziej czynnego udziału w liturgii, 
wprowadzenie do opracowania nowych tekstów 

i obrzędów oraz otwarcie na odmienne kultury. 
Szczególnie odkrywamy na nowo wezwanie 
soboru do czynnego włączenia się w liturgię 
Kościoła: 

„Matka Kościół bardzo pragnie, aby 
wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, 
świadomego i czynnego udziału w obrzędach 
liturgicznych, którego się domaga sama natura 
liturgii. Na mocy chrztu lud chrześcijański (...) jest 
uprawniony i zobowiązany do takiego udziału. To 
pełne i czynne uczestnictwo całego ludu trzeba 
mieć dokładnie na uwadze przy odnowieniu 
i pielęgnowaniu świętej liturgii. (...) Dlatego 
duszpasterze w całej swej działalności pasterskiej 
powinni gorliwie dążyć do osiągnięcia takiego 
udziału przez należyte urabianie wiernych. (...) 
Kościół, zatem bardzo się troszczy o to, aby 
chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie 
byli obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby 
(...) uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, 
byli kształtowani przez Słowo Boże, posilali się 
przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, 
(...) uczyli się samych siebie składać w ofierze i za 
pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem 
doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem 
i wzajemnie z sobą, aby w końcu Bóg był 
wszystkim we wszystkich”. (KL 14 i 48) 

Jak podkreśla Sobór w każdej Eucharystii 
doświadczymy obecności i działania Chrystusa, 
ukrzyżowanego za nasze grzechy i Zmartwych-
wstałego dla naszego usprawiedliwienia. Niech 
nasze uczestniczenie w liturgii Wspólnoty 
Kościoła będzie za każdym razem coraz głębszym 
spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem. 

ks. Krzysztof  
PS. W tekście wykorzystałem materiały 

z katechezy Drogi Neokatechumenalnej nt. Soboru 
Watykańskiego II. 

Dedykujemy naszym Kapłanom 

KAPŁANIE 

„Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość. 
którego grzech został puszczony w niepamięć.” (Ps 32,1) 

Wyrosłeś 
ze skiby polskiej ziemi, 
rodzącej chleb. 

Tyle dobroci w Tobie … . 

Posłuszny  Bogu 
idziesz do ludzi, 
niosąc nadzieję 
Jego Miłosierdzia. 

W konfesjonale 
oddzielasz dobro od zła, 
prostujesz drogę 
mojego błądzenia 
i sensu mego tak, 
i sensu mego nie… . 

 

Błogosławisz 
moje obietnice, 
aby się wypełniły. 

Kapłanie, 
im więcej wiem, 
tym mniej wątpię… . 

Danuta Bartosz 
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WIARY 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
KOŚCIÓŁ JEST APOSTOLSKI  

Ta prawda oznacza 
trwałość. Kościół jest trwały. 
Zmieniają się czasy, poglądy, 
filozofie. Upadają kolejne 
rządy, partie, wspólnoty ludzkie, 

a Kościół niezmiennie trwa. Niezmiennie, gdyż 
zbudowany jest na fundamencie, na skale, którym 
jest Chrystus.  

Jezus był Posłanym przez Ojca, ponieważ nikt 
nie zna Ojca tylko Syn. On doskonale pouczył nas 
o Bogu i pojednał nas grzeszników z Miłosiernym 
Ojcem. Chrystus kiedy chodził po ziemi, powołał 
uczniów, by za Nim szli, przysłuchiwali się Jego 
nauce, by naśladowali go w służbie. Ustanowił 
dwunastu aby następnie wysyłać ich na głoszenie 
nauki. Od tego czasu także oni są „posłani” 
(greckie apostoloi, stąd nazywamy ich 
Apostołami). Jezus powiedział: jak Ojciec Mnie 
posłał tak i ja was posyłam (J 20, 21), oznacza to, 
że apostołowie kontynuują misję Syna Bożego, 
nadaną Mu przez Boga. Jak bardzo Zbawiciel 
utożsamia się z ich misją wyrażają słowa: Kto was 
przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10, 40). Nie 
oznacza to jednak, że misja uczniów wygasła wraz 
z ich śmiercią. Chrystus bowiem obiecał, że 
pozostanie z nimi przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata (por. Mt 28, 20). Stąd 
Apostołowie, którzy przekazują Ewangelię, źródło 

całego życia Kościoła, ustanawiają swoich 
następców – biskupów. Tak trwa nieprzerwanie 
misja Jezusa, dzięki kolejnym następcom 
Apostołów i będzie trwała, aż do powtórnego 
przyjścia naszego Pana. Tę ciągłość w przekazy-
waniu misji Apostołów kolejnym biskupom, 
nazywamy sukcesją apostolską.  

Dzięki temu Jezus zachowuje w Kościele 
prawidłowe nauczanie prawd wiary, które są 
niezmienne. Dzieje się to także z pomocą Ducha 
Świętego, który posłany na Apostołów 
podtrzymuje ich w prawdzie i o wszystkim poucza. 

O trwałości danych rzeczy świadczy to, że 
mimo przeciwności i zagrożeń, one niezmiennie 
są. Podobnie jest z Kościołem, który przez wieki 
prześladowany i atakowany jeszcze bardziej się 
umacnia. Błędy wiary, które pojawiały się 
w historii i nadal się pojawiają, nie tyle nie niszczą 
Kościoła, ale jeszcze bardziej rozświetlają w nim 
prawdę. Kościół wznoszony na fundamencie 
Apostołów nie musi lękać się szatana, gdyż sam 
Jezus potwierdził:  

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą (Mt 16, 18). 

(na podstawie KKK 857-870) 
dk. Piotr 

 

 

      technika  

          sztuka  

    misterium 

„Czym jest wiara, którą pragniemy wzmacniać 
i pogłębiać? Wiara jest postawą człowieka wobec 
całej rzeczywistości, jest nadawaniem sensu, bez 
którego człowiek nie znajduje dla siebie miejsca 
w świecie. Poczucie sensu tkwi u podstaw 
wszystkich ludzkich kalkulacji i działań. To coś 
więcej niż wiedza. Sens ten nie wypływa z wiedzy. 
Wierzyć po chrześcijańsku to jakby zawierzyć 
sensowi, który utrzymuje mnie i cały świat. To 
wszystko po prostu ma sens. Tego sensu nie 
możemy sami nadać, ale możemy go przyjąć 
z zewnątrz. Możemy go przyjąć od kogoś poza 
nami. To właśnie znaczy przyjąć wiarę, uwierzyć, 
przyjąć miarę swojego życia i swojego 
człowieczeństwa. Całkowicie z zewnątrz, od 
Kościoła, a tym samym od Chrystusa.  
To Chrystus nadaje ostateczny sens mojemu 
życiu, które sam całkowicie przenika. 

Sens to swoistego rodzaju wizja, cel życia, 
życie uporządkowane wedle jakiejś logiki, idei. 

Człowiek dochodzi do prawdy bytu nie tyle 
poprzez wiedzę, ile poprzez rozumienie, 
rozumienie sensu, któremu się powierzył. 
Prawdziwe rozumienie wyrasta jedynie z wiary.” 

Fragment publikacji o. Jana Góry  
z serii SKRYPTY Z KRYPTY. cdn. 

 

W niedzielę 10 marca wieczorną 
Eucharystię ubogacił zespól solistów „Lumen 
Vocale” pod dyrekcją Marianny Majchrzak.  
Śpiewał nowe i dawne motety wielkopostne. Po 
Mszy Świętej wykonał jeszcze kilka utworów, 
które zachwycały jędrnym, soczystym brzmieniem 
młodych głosów i doborem ciekawego repertuaru 
o nowoczesnej konstrukcji dźwiękowej. 
Przypomniano też jeden z motetów mistrza 
Renesansu G. P. da Palestriny. Niestety nie często 
możemy dziś słyszeć utwory tego twórcy muzyki 
liturgicznej gdyż polifonia nie jest łatwa do 
wykonania, tym bardziej warto było poświęcić 
kwadrans aby delektować się pięknem zapisanym 
w nutach i ożywionym przez ten znakomity zespół 
w bardzo dobrej akustyce wnętrza naszej gotyckiej 
i niewielkiej świątyni.                                     KDM 
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Dzień Świętości Życia 
Już dziesiąty raz w naszej parafii obrońcy 

życia, Apostołowie Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego, którego życie jest zagrożone, uczczą 
ten Dzień czynem. 

8 kwietnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 
18.00 - będzie możliwość włączenia się do 
Apostolstwa i wzięcie w duchową adopcję 
poczęte życie, które jest zagrożone. 

Modlimy się przez 9 miesięcy modlitwą 
wyznaczoną i dziesiątką różańca. 

Kto ratuje jedno życie ratuje pokolenia!  
W tym roku zapraszamy na tę uroczystość 

św. Joannę Beretta Mollę z jej duchowością, by 
tchnęła w nasz apostolat wiarę, która jest 
konieczna do przyjęcia Prawdy, że życie jest 
święte bo sam Bóg jest Dawcą. 

W archidiecezji poznańskiej mamy 
Sanktuarium Świętości Życia w parafii 
Zwiastowania Pańskiego, Poznań - 
Edwardowo. W tym sanktuarium 12. 
dnia każdego miesiąca odprawiana jest 
Msza św. w intencjach życia. W tej 
parafii też w minionym roku ks. 
abp Stanisław Gądecki wmurował kamień 
węgielny z Golgoty w ścianę budującego 
się kościoła, który będzie pw. św. Joanny 
Beretta Molla. Stąd promieniować będzie duch 

święty kobiety, żony, matki i lekarki na całą 
Archidiecezję. 

Bł. Jan Paweł II 24 kwietnia 1994 r. w czasie 
Mszy św. beatyfikacyjnej powiedział: 

„Joanna Beretta Molla to kobieta wielkiej 
miłości, przykładna żona i matka, która 
w codziennym życiu dała świadectwo trudnym 
wartościom Ewangelii. Nie cofnęła się przed ofiarą 
ze swego życia - czym potwierdziła heroiczność 
swoich cnót. Wzór chrześcijańskiej doskonałości, 
kobieta bez reszty oddana swojej rodzinie, gotowa 
ponieść wszelkie ofiary, aby swym dzieciom 
przekazać wszystko, co ma najlepszego.” 

Arcybiskup Stanisław Gądecki wmurowując 
kamień węgielny z Golgoty w ścianę budującego 
się kościoła, który będzie pw. Św. Joanny Beretta 
Molla zwrócił się do parafian w Złotnikach by za 
przykładem patronki swej parafii na co dzień 

stawali w obronie życia i bronili jego 
świętości. 

Niech ta prośba, czy - wezwanie 
naszego Arcypasterza przeniknie serca 
wszystkich archidiecezjan i umocni 
budowanie cywilizacji życia. 

Bł. Jan Paweł II kanonizował Joannę 
Beretta Mollę 16 kwietnia 2004 r. 

Materiał do artykułu zebrała H.G.; 
PK z 2012 r., numery 13,16 i 17 kwiecień. 

 

Msze św. w intencji przywrócenia Pomnika Wdzięczności NSPJ
Od września 2012 roku, w każdą trzecią środę 

miesiąca o godzinie 18.00, w naszej parafii 
sprawowana jest Msza Święta w intencji 
przywrócenia Poznaniowi Pomnika Wdzięczności 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, który stał do 
wybuchu II Wojny Światowej na dzisiejszym 
Placu Mickiewicza, niegdyś należącym do 
Kościoła Świętego Marcina. Na zaproszenie 
Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika, które 
zawiązało się w lutym 2012 roku, liturgiom 
przewodniczy i homilie głosi ks. Bp Zdzisław 
Fortuniak. 

W każdorazowej homilii nawiązującej do 
czytań „z dnia”, jest także wypowiedź odnosząca 
się bezpośrednio do tej inicjatywy. W środę 
20 lutego 2012 roku usłyszeliśmy komentarz do 
prorockiej „Księgi Jonasza”, opisującej misję 
proroka przepowiadającego zburzenie Niniwy. 
Ks. Biskup przytoczył interpretacje biblistów, 
którzy dostrzegają w tej Księdze trudną do 
zaakceptowania przez Izraelitów tezę o możliwości 
przyjęcia przez Boga zdolnych do nawrócenia 
pogan, jako równorzędnych im dzieci, 
podlegających nie tylko karze za grzechy, ale także 
miłosierdziu i zbawieniu. Jest tam też zawarte 

upomnienie dla narodu wybranego, który zamiast 
świecić przykładem, postępował gorzej niż 
sąsiednie  ludy, nie znające prawdziwego Boga. 
Nawiązując do planów odbudowy pomnika 
zauważył, że: czynimy to w czasie gdy pewne nurty 
myślenia głoszą, że sprawy i symbole religijne 
w przestrzeni publicznej wprowadza-ją podziały 
i niepokój. Należałoby więc uwolnić ludzi od 
religii, aby zapanował pokój. Stwierdził też, że są 
wprawdzie ludzie, którzy traktują religię 
instrumentalnie i nadużywają jej, czyniąc Boga 
swoją prywatną własnością, to nie jest jednak 
prawdą, bo jak powiedział Papież Benedykt XVI 
:odrzucenie Boga nie  przywróci pokoju. Jeśli gasi 
się Boże światło, tłumi się także nadaną przez 
Boga godność człowieka. Nie jesteśmy już wtedy 
braćmi siostrami, dziećmi tego samego Ojca. 
Ks. Biskup przypomniał, że w minionym wieku 
widzieliśmy, jak odrzucenie Boga prowadzi do 
okrucieństwa. Tak jak druzgocąc ludzi… 
zdruzgotano Pomnik, który był wyrazem 
wdzięczności Bogu za uzyskaną wolność. Swoją 
homilię Ks. .Biskup zakończył zdaniem: Chrystus 
zburzył mur wrogości – między ludźmi, między 
sąsiadującymi narodami.                                KDM 
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Już 137 Koncert Świętomarciński!
W dniu 2 marca br. wyjątkowo liczne 

grono słuchaczy mogło uczestniczyć 
w wykonaniu, po raz pierwszy w Polsce, 
wielkiej piękności refleksyjnego dzieła 
„Lux Aeterna”  /Światło Wiekuiste/ 
siedemdziesięcioletniego kompozytora 
amerykańskiego Mortena Lauridsena. Jest 
on uznanym w świecie twórcą utworów 
chóralno-instrumentalnych, prowokują-
cych u wykonawców i słuchaczy potrzebę 
głębszej refleksji nad jakością życia, nad 
jego celem.  

Rozjaśniło się sklepienie naszego 
kościoła światłem delikatnych, harmonij-
nie współbrzmiących głosów 
Poznańskiego Chóru Kameralnego 
i subtelną grą instrumentów smyczko-
wych, wspieranych kolorami instrumentów dętych-
blaszanych. Skupieni słuchacze mogli przenieść się 
w inną rzeczywistość, która nas czeka, zostawić 
całe swoje zabieganie sprawami doczesnymi 
i skierować myśli „ku Górze”. Ten nastrój 

zamierzony przez kompozytora a znakomicie 
wykreowany  przez zespół pod batutą Bartosza 
Michałowskiego, pozostawił ślad w naszych 
sercach. 

KDM 

Jeśli wierzymy! 
Droga Krzyżowa Chrystusa zakończona 

zmartwychwstaniem jest także drogą każdego 
z nas. Jeśli wierzymy, jeśli żyjemy w świetle Jego 
nauki i wypełniamy wolę Ojca przez wypełnianie 
naszych obowiązków wobec rodziny, wobec 
potrzebujących, wobec przyjaciół, w uczciwej 
pracy, w poświęceniu swego czasu dla dobra 
wspólnego, mamy nadzieję usłyszeć na końcu 
naszych dni: dziś będziesz ze Mną w raju. Jako 
ludzie ułomni, grzeszni, niedoskonali w myślach 
i uczynkach musimy jednak uznać najpierw  swoją 
winę i prosić Chrystusa aby nam przebaczył : 
De profundis /z głębokości grzechu, wołam/ 
i Exaudi Domine vocem meam /usłysz Panie głos 
mój/. Jego Matka- StabatMater która do końca 
wypełniła wolę Ojca została  z Krzyża dana nam 
za Matkę , by nas prowadzić do Syna-Boga. Więc 
możemy śpiewać wraz z Wacławem z Szamotuł: 
Ach mój Niebieski Panie, Boże Wszechmogący - 
dałeś mi więc otuchę w piśmie przez proroka, że Ty 
śmierci nie pożądasz grzesznego człowieka. 

Ta refleksja została wyniesiona z przeżycia 
Drogi Krzyżowej w naszym kościele w piątek 
15 marca, w czasie której przemawiające do serc 
rozważania prowadził ks. dr Mariusz Białkowski. 
Przeżycie to zostało pogłębione przez przepiękne 
śpiewy dwóch zespołów: scholii gregoriańskiej 
„CanticumCordium” z dyrygentem ks. Mariuszem 

Białkowskim i Sołackim Chórem Kameralnym pod 
dyrekcją Marianny Majchrzak. 

KDM 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800 
dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

pierwsza sobota miesiąca 900 
Nabożeństwo Wynagradzaj ące 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Koronka do Miłosierdzia Bo żego 
pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
poniedziałek - piątek: 900 - 1100 

czwartek: 1700 - 1800 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
wtorek: 1000 - 1100 

czwartek: 1600 - 1700 

Poradnia mał żeńska 
II i IV poniedziałek miesiąca: 1800 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

Koło Przyjaciół Misji 
I środa miesiąca: 1830 

Chór Świętomarci ński 
środa: 1900 

Porady prawnika 
1700 - 1800 

co drugi czwartek 

Akcja Katolicka  
drugi poniedziałek 1700 - 1830 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1100 

Grupa Biblijna 
drugi wtorek 1830 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach 

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,  
Ministranci  w różnych terminach 

W marcu 2013 roku 
 

 

Odeszli do Pana 
 
 
 

1. Urszula Majewska 
2. Emilia Rosłan 
3. Daniel Dopieralski 
4. Kazimierz Dolata 
5. Stefania Olszakowska 
6. Marek Woźniak 
7. Helena Jankowska 
8. Mariusz Wróblewski 
9. Rozalia Karolczak 
10. Maria Piaszyk 
11. Henryk Laskowski 
12. Zdzisław Wyrwa 
 

lat 77 
lat 86 
lat 37 
lat 98 
lat 80 
lat 59 
lat 85 
lat 49 
lat 89 
lat 88 
lat 72 
lat 75 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie  

 

W Niedziel ę Męki Pańskiej zwan ą Palmow ą 
podczas wieczornej Mszy Świętej 

o godz.18.00 śpiewa ć będzie Oktet Da Capo 
pod dyrekcj ą Michała Sergiusza 

Mierzejewskiego.  
Po liturgii zapraszamy na śpiewane 
Rozmyślania o Bo żym um ęczeniu. 

 

 

ZDRÓJ ZBAWIENNY 

Synu 
Nieba i Ziemi 
Bóstwo swe na krzyżu złożyłeś 
Krwią swą karmiąc lud 

Odkupiłeś świat 
grzesznym otwierając niebo 

Boskiej nie złamał nikt potęgi 
Chrystus Pan 
Zmartwychwstał! 

Alleluja! 

A wiatr 
deszcz i słońce 
unosi Jego uwielbienie 

Zdroju zbawienny 
wszelkich łask 
dziękuję Ci 
za Twoją ofiarę 

Alleluja! 
Danuta Bartosz 
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