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Kilka myśli o wielkopostnej spowiedzi...
Wszyscy doskonale znamy treść jednego
z przykazań kościelnych, które zaznacza, iż każdy
katolik powinien przynajmniej raz w roku
spowiadać się. Spotkałem się jakiś czas temu ze
stwierdzeniem, że istnienie takiego przykazania
jest sprawą kontrowersyjną. Dlaczego? Osoba,
z którą rozmawiałem, próbowała skłonić mnie do
refleksji, czy przykazanie to jest rzeczywiście
potrzebne?
Okazuje się, że sytuacją idealną byłoby, gdyby
istnienie tego przykazania koniecznym nie było.
Bo czy rzeczywiście potrzebujemy prawnej
motywacji, aby ze spowiedzi skorzystać? Przecież
prawdziwie wierzący katolik do spowiedzi nie
powinien chodzić z powodu tego, że tak trzeba.
Żadnym też powodem nie jest śmierć babci czy
chrzest kogokolwiek z rodziny. Pierwszym
i najważniejszym powodem, który winien nas
skłaniać do spowiedzi jest grzech. Kiedy wiem, że
zgrzeszyłem, naturalnym moim odruchem winna
być myśl: muszę się z Panem Bogiem pojednać a więc - iść do spowiedzi. Gdybyśmy wszyscy
zdali sobie z tego sprawę, uniknęlibyśmy tych
wszystkich kuriozalnych w gruncie rzeczy sytuacji,
gdy ktoś przychodzi do spowiedzi, np. z okazji
świąt, żeby po prostu dopełnić zwyczaju, lub
„dobrze się czuć”. Przychodzi, w najogólniejszy
sposób wymienia swoje grzechy i odchodzi. Takie
spowiedzi najczęściej są wypełnieniem jednego
z wielu przedświątecznych obowiązków, który
zbyt wiele za sobą nie niesie, nie mówiąc
o nawróceniu. A przecież spowiedź to nie tylko
jakiś obrzęd, który ma zaspokoić raz na jakiś czas
nasze religijne potrzeby. Spowiedź to sakrament
przemiany, nawrócenia; to chwila przełomowa...
Tak więc warto, abyśmy w czasie Wielkiego
Postu zdali sobie sprawę z tego, że ze spowiedzi
dobrze jest korzystać zawsze wtedy, kiedy mamy
świadomość, że zgrzeszyliśmy. W takiej sytuacji
nie potrzebujemy zewnętrznego nakazu, któryby
nas do sakramentu pojednania motywował. I na
dalszy plan schodzi to, czy byliśmy u spowiedzi
tydzień, miesiąc, czy dwa miesiące temu. Wiem,
że podeptałem miłość Boga przez mój grzech, więc
chcę do Boga na nowo przylgnąć, wrócić do Niego
jak marnotrawny syn. I mam do tego prawo, mam
taką możliwość, mam takie pragnienie. Nie
obowiązek.
Kolejną sprawą jest szczerość... Na Boga,
naprawdę nie jesteśmy w stanie przed Bogiem
niczego ukryć. I musimy mieć świadomość, że
kiedy klękamy u kratek konfesjonału to do Niego
przede wszystkim przychodzimy. Wszelkie więc
„ściemnianie” nie ma najmniejszego sensu. I nie
trzeba nam się zastanawiać: a bo co sobie ksiądz

pomyśli. Nic!!! Ksiądz nie jest tu od „myślenia
sobie”. A poza tym, raczej nie jesteśmy w stanie
niczym księdza zadziwić. Przychodzimy tu do
Pana Boga i przed nim trzeba nam wyznać całą
prawdę o sobie. Dopóki tego nie ma, nasza
spowiedź jest płytkim i nic nie wnoszącym
zabiegiem. „Prawda was wyzwoli” - powiada Pan
Jezus. I tej prawdy wymaga. Warto więc się
przełamać i stanąć w prawdzie wobec Niego.
Wtedy On to wszystko może uleczyć. Przemienić.
Dopóki Go nie wpuścimy w nasze życie, dopóty
pozostaniemy niewolnikami naszych grzechów.
I nic się nie zmieni. Kwestia prawdy, szczerości
w konfesjonale jest zasadnicza. Trzeba też zwrócić
uwagę na to, aby unikać wszelkich uogólnień
i „owijania w bawełnę”. Grzech nazywajmy po
imieniu. Stawiajmy sprawę jasno, a nie tak, że
spowiednik, musi potem domyślać się lub
dopytywać o co naprawdę chodzi. Szczerość
przede wszystkim. Dla naszego dobra. Dla naszego
zbawienia.
Inna ważna sprawa. Spowiadajmy się ze
swoich grzechów. Nie z tego co inni robią. I przy
okazji grzechów nie wymyślajmy sobie setek
wymówek. Stało się i koniec. Prawda jest taka,
a nie inna.
No i kwestia materii spowiedzi - czyli
grzechów naszych. Ostatecznie nie jest tak samo
ważnym - choć pewnie zabrzmi to co najmniej
paradoksalnie - czy zjedliśmy kiełbaskę w piątek,
czy nie, niż to, czy potrafiliśmy na co dzień żyć
miłością. Czy potrafiliśmy rezygnować z siebie na
rzecz innych, czy dla Boga znajdowaliśmy czas...
Przecież naszym pierwszym przykazaniem jest
Przykazanie Miłości! Warto sobie na nowo
uświadomić, że Panu Bogu nie chodzi o jakieś
nasze regułki tylko o nasz styl życia, o to, jakimi
jesteśmy na co dzień! (Dla jasności: post piątkowy
jest rzeczą ważną - ale liczy się w nim przede
wszystkim nasza motywacja.)
Przeżywając
czas
Wielkiego
Postu
zadbajmy o to, aby nasze spowiedzi były
szczere i aby coś w nas zmieniały. Aby były
prawdziwie sakramentem nawrócenia. Bóg
naprawdę jest miłosierny i przygarnia nas
wszystkich. Ale pragnie, abyśmy stawali
w prawdzie i chcieli nad sobą pracować,
zmieniać się, poprawiać. I tej autentycznej
poprawy Wam, drodzy Parafianie i sobie
życzę.
Ks. Szymon
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Dzień Świętości Życia Ludzkiego - 25 marca
Dzień Świętości Życia Ludzkiego obchodzimy
w Kościele 25 marca na pamiątkę poczęcia Syna
Bożego. Ustanowienie tego święta podkreśla
wartość życia, ale jednocześnie staje się niejako
wezwaniem do jego obrony, gdyż w dzisiejszym
świecie czyha na nie wiele zagrożeń.
Skąd w ogóle wiemy, że każde ludzkie życie
jest święte? Otóż źródłem pochodzenia naszego
życia jest sam Bóg, który nie tylko nas stwarza,
ale jednocześnie do siebie upodabnia oraz
obdarza nieśmiertelną duszą, która
uświęca nasze ciało. To pochodzenie
życia od Boga nadaje mu właściwy
wymiar. Niezależnie od etapu rozwoju,
na jakim człowiek się znajduje, posiada
on owo Boże tchnienie, które kiedyś do
Boga ma powrócić. Tylko Bóg jest więc
Panem życia, a człowiek to jedynie jego
zarządca.
Kiedy więc uznajemy, że życie ludzkie jest
święte, jesteśmy wręcz zobowiązani do uznania
jego nietykalności w myśl V Przykazania: „Nie
zabijaj!”. Nietykalność ta jest dziś zagrożona
zarówno na początku życia, jak i u jego schyłku.

Każde zabójstwo jest wykroczeniem przeciwko
naturalnemu porządkowi, który ustanowił nasz
Stwórca.
Jako katolicy, jesteśmy zobowiązani do tego,
by o życie walczyć. Kiedy nie mamy jednak
bezpośredniej styczności z zagrożonym życiem,
posiadamy jednocześnie potężny oręż - naszą
modlitwę. Włączmy się w obronę życia naszymi
prośbami do Boga nie tylko 25 marca, ale na co
dzień. Być może warto właśnie tego dnia
podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego? Może warto podjąć
codzienną modlitwę za tych, którzy są
propagatorami aborcji czy eutanazji,
o nawrócenie ich serc? Zachęcam, by
naszej wspólnej modlitwie towarzyszyły
słowa papieża Franciszka: „Niech każdy,
zgodnie ze swą rolą i w swym otoczeniu
czuje się wezwany do tego, by kochać życie
i służyć mu, by je przyjmować, szanować
i krzewić, zwłaszcza kiedy jest kruche
i potrzebuje troski oraz opieki, od łona matki
aż do jego końca na tej ziemi”.
Iwona

Maraton Biblijny - 31 marca - Zapraszamy
Już po raz dziesiąty w niedzielę 16 marca br.
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu
rozpoczął się Maraton Biblijny. Fragmenty Biblii
odczyta 1,500 osób w 30 kościołach Archidiecezji
Poznańskiej. Wspólne czytanie Pisma Świętego
potrwa do 14 kwietnia.
W tym roku hasłem towarzyszącym czytaniu
Pisma Świętego są słowa „Wierzę w Syna
Bożego”, co bezpośrednio nawiązuje do
ogłoszonego pod tym samym hasłem roku
duszpasterskiego, w którym szczególny nacisk
kładzie się na Słowo Boże. Jednym z celów
maratonu jest zachęcenie do czytania Pisma
Świętego, pogłębienie wiary oraz osobistej relacji
z Panem Bogiem. Jak podkreślają organizatorzy
publiczne czytanie Pisma Świętego ma być dla
każdej parafii świętem Biblii.
Po raz pierwszy Pismo Święte czytane było
w 2005 roku przez 876 osób, Maraton trwał wtedy
bez przerwy 120 godzin. Od roku 2006 fragmentów Biblii jest 1500, a od roku 2007 Maraton
Biblijny przyjął formę „wędrowną” i każdego dnia
czytanie Pisma odbywa się w innym kościele.
Maratończycy będą czytać tzw. Biblię Poznańską,
czyli tłumaczenie Pisma Świętego opublikowane
w Poznaniu w latach 80. Specjalnie wydany na
maraton egzemplarz Biblii Poznańskiej waży 18
kg. Organizacją maratonu od lat zajmuje się

młodzież
z
Duszpasterstwa
Młodzieży
Archidiecezji
Poznańskiej.
Pomysłodawcą
maratonu jest między innymi ks. Robert Korbik,
wieloletni diecezjalny duszpasterz młodzieży.
W naszej Parafii czytanie Pisma św.
odbędzie się w poniedziałek 31 marca. Czytane
będą Księgi: Przysłów i Joba.
Zapisy chętnych do czytania w niedzielę,
23 marca, oraz w kolejne dni po każdej Mszy
Świętej.
Zapraszamy do uczestnictwa w tym
ważnym wydarzeniu.
Jak podkreślają organizatorzy Maraton
Biblijny jest wspólnym dziełem młodzieży z całej
Archidiecezji i cieszą się, że tradycja
wielkopostnego czytania Pisma każdego roku
rozprzestrzenia się na wiele nowych miejsc i jest
ciągle żywa.
W tym roku ostatnie fragmenty Pisma
Świętego zostaną przeczytane w Katedrze
Poznańskiej 14 kwietnia w Wielki Poniedziałek.
Uroczyste zakończenie Maratonu będzie
połączone z wprowadzeniem do Katedry
symboli Światowych Dni Młodzieży - Krzyża
i Ikony Salus Populi Romani, które tego dnia
delegacja młodzieży Archidiecezji Poznańskiej
przywiezie z Rzymu.
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Dlaczego Siostry Urszulanki SJK pielęgnują kult Św. Józefa?
W różnych cierpieniach i doświadczeniach
tego życia jest dla nas orędownictwo świętych.
Oni, którzy przeszli przez różne koleje życia
sami doświadczali swojej słabości, dlatego
litują się nad nami i wspierają nas w niebie
swoimi modlitwami.
Św. Józefowi należy się po Matce
Najświętszej szczególna cześć. Zostawał
w najbliższej relacji jako przybrany Ojciec
Dzieciątka Jezus, a Jego cnoty i świętość życia
zyskała szczególną łaskę u Boga. Kościół
zawsze oddawał Mu cześć większą niż innym
świętym i przedstawiał jako najdoskonalszy
wzór życia chrześcijańskiego.
Święta Matka Urszula Ledóchowska miała
bardzo bliski kontakt ze św. Józefem. Będąc
w Rzymie pisze list do sióstr w Ojczyźnie
7.03.1926 „…szturmujcie do Serca Jezusa,
Matki Boskiej i św. Józefa. Jeżeli dostanę dom
w tym miesiącu, to nazywać się będzie DOM
ŚW JÓZEFA”.
W Pismach Matki Urszuli -„O nabożeństwie do Świętych Pańskich”: „Przede
wszystkim nie odłączaj od nabożeństwa do
Jezusa i Maryi, nabożeństwa do św. Józefa Opiekuna i Głowy Przenajświętszej Rodziny,
On jest Stróżem czystości dziewic, wzorem
życia wewnętrznego, patronem dobrej śmierci.
Polecaj się Jemu często, wszak On największy
ma wpływ na Serce Jezusa i Maryi. Jezus
i Maryja radzi są na pewno, gdy św. Józefa od
Nich nie odłączamy.” Matka Urszula pisząc
dla sióstr rozmyślania na pierwsze środy
miesiąca, pisze o naszym umiłowanym
Świętym, który jest dla nas wzorem cierpienia
zniesionego cicho, bez narzekania i niezadowolenia, jest pięknym wzorem jak kochać
Maryję i Jej Syna, daje nam wzór pokory
i cichości. W każdym rozważaniu jest
wskazówka jak swoje życie upodabniać do
Jego postawy, aż do ostatniego dnia naszej
doczesnej pielgrzymki przez ręce i pośrednictwo Świętego Patriarchy - Patrona dobrej
śmierci. Oddajemy również nasze troski
materialno-bytowe, bo święty Opiekun
zabiegał o utrzymanie Świętej Rodziny.
W każdą środę za przyczyną św. Józefa
modlimy się o błogosławieństwo Boże
w naszych pracach, szczególnie za prowadzone dzieła, za osoby z nami współpracujące.

Modlimy się za dobroczyńców wspierających
nas duchowo i materialnie. Prosimy
o potrzebne łaski dla naszych krewnych, dla
ludzi chorych, samotnych, potrzebujących.
Pamiętamy zwłaszcza o naszych chorych
siostrach i chorych członkach naszych rodzin.
Odmawiamy modlitwę do św. Józefa „Pomnij
o Najczystszy Oblubieńcze Maryi…”.
Na zakończenie kilka przykładów opieki
Orędownika naszej Rodziny Zakonnej:
Jest okres okupacji podczas II wojny
światowej. Okupant pozabierał częściowo
dobytek naszych wspólnot, np. zostały
zarekwirowane krowy z naszego gospodarstwa. W pewnym czasie, jedna z sióstr ciężko
zachorowała na gruźlicę i miała zalecone przez
lekarza picie mleka. Ale skąd je wziąć? Siostry
zaproponowały, aby modlić się do św. Józefa
i położyły pod figurę kartkę z rysunkiem
krowy. Na drugi dzień zjawia się Niemiec
i przynosi kota z prośbą, aby siostry się nim
zaopiekowały. Siostry mówią że nie mają
mleka, aby dać kotu. Niemiec odpowiedział,
że ktoś będzie codziennie przynosił mleko,
aby kot przeżył dopóki po niego się nie zjawi.
Naturalnie z mleka korzystał nie tylko kot, ale
i chora siostra. Wtedy siostry poszły do
świętego Józefa podziękować za ten dar,
wyciągnęły kartkę i zobaczyły, że rysunek
bardziej przypominał kota niż krowę.
Pewnego dnia w Pniewach, po okresie
wojennym, zjawia się człowiek i prawie
płacząc mówi, że nie ma za co kupić chleba
dzieciom. Siostra poszła do kasy domowej
i zobaczyła, że jest kilka złotych i są to
ostatnie pieniądze dla wspólnoty. Jednak
pomyślała, że św. Józef na pewno zaradzi,
a my dorośli możemy obejść się bez chleba,
a dzieci muszą go mieć. I te pieniądze ofiarowała potrzebującej osobie. Po dwóch godzinach zjawia się człowiek przy furcie i prosi
o przyjęcie koperty z małą ofiarą na klasztor.
Po otwarciu tego listu okazało się, że taka
sama kwota wróciła do kasy wspólnoty.
Wielki Post to okres pokornej modlitwy
o wiarę posłuszną i ufną, a w naszym mieście
szczególnie polecamy Ojców Karmelitów
w czasie, gdy zostanie ukoronowany koronami
św. Józef z Dzieciątkiem.
s. Jadwiga K. USJK
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Refleksje bł. Jana Pawła II o ojcostwie
Zapisane są one do rozważania wszystkim
kapłanom zakonnicom i zakonnikom oraz
wszystkim wiernym w Adhortacji Apostolskiej
o Świętym Józefie i Jego posłannictwie
w życiu
Chrystusa
i
Kościoła
„REDEMPTORIS CUSTOS” /1989/.
Zawiązana grupa duszpasterska pod
mottem: Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi /z homilli w Łowiczu
14.06.1999/, stara się przypominać i zgłębiać to,
co zostawił nam w zapisach nasz uwielbiany
Rodak, który kiedyś powiedział: przestańcie
klaskać i słuchajcie, co wam chcę powiedzieć.
Tak było! Wiwatowaliśmy, klaskaliśmy,
krzyczeliśmy: niech żyje.. zostań z nami...
kochamy Cię... ale słów Jego Pasterskiej troski
o nasze zrozumienie na czym polega świętość
życia niezbędna dla naszego zbawienia, nie
bardzo sobie przyswoiliśmy. Teraz, gdy
emocje osobistych spotkań opadły, jest czas na
refleksję: jak On był święty i co nam
przekazał, jak żyć pośród codziennych zmagań
w obecności Chrystusa i Jego Matki Maryi.
Wielu z naszych parafian poza niedzielną
Eucharystią nie znajduje czasu na taką
refleksję; nie potrafi wygospodarować godziny
na wspólne duchowe zatrzymanie się dla
własnego poszerzenia horyzontów wiedzy
sprzyjającej rozwojowi duchowemu. Jest
jednak kilkanaście osób, które spotykają się
raz w miesiącu, by pod przewodnictwem
Księdza Proboszcza dzielić się zaczerpniętym
słowem.
Czwarte już spotkanie w poniedziałek 24
lutego po wieczornej Liturgii, związane
z realizacją ojcostwa w życiu Świętego Józefa
i naszym, zwłaszcza ojców rodzin, pozwoliło
uświadomić sobie na czym ono polega. Udział
w zrodzeniu potomstwa jest tylko początkiem
bycia ojcem. Istotą jest opieka nad matką
i dzieckiem, udział w wychowywaniu przez
pracę i przygotowaniu do samodzielnego życia
potomka, w duchowym przywództwie
/modlitwa wspólna/ a zarazem w zawierzeniu
Bogu, czyli nie panowanie a służenie rodzinie. Wiąże się z tym odpowiedzialność przed
Bogiem, który wszystko stworzył. Wzorem
całkowitego zawierzenia Bogu jest Święty
Józef, do którego Bóg przemówił „nie bój
się”. Te same słowa skierował przedtem do

Maryi. Oni uwierzyli i w dziewiczym stanie
stali się wobec ludzi rodziną. Nie samotna
Matka z Dzieckiem, ale rodzina! Choć Józef
nie zrodził Jezusa, to włączony przez
posłuszeństwo w tajemnicę zbawczego planu
Boga- Ojca, „stał się powiernikiem tej samej
miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych
synów przez Jezusa Chrystusa. Jako ziemski
opiekun przyjął całą odpowiedzialność, za
bezpieczeństwo Jezusa i Maryi, wykonując
wszystkie
polecenia
Boga
związane
z ojcostwem, czynił co trzeba bez słów,
których nie zapisano w Ewangeliach. Jan
Paweł II w pierwszych słowach po wyborze
skierowanych do ludzi jako człowiek całkowiego zawierzenia Bogu też powiedział Nie
bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi !
Józef nie bał się otworzyć drzwi
Chrystusowi choć przyjmując jak Maryja
z własnej woli Słowo Boga musiał zrezygnować z naturalnej miłości małżeńskiej, podjąć
miłość nadprzyrodzoną - duchową i godnie
przyjął Mesjasza w swoim domu. Jan Paweł II
pisze, że każda prawdziwa miłość oblubieńcza
pochodzi od Ducha Świętego, jest święta.
W Adhortacji przytoczył też słowa Leona
XIII, który wezwał przed z górą stu laty do
modlitwy o opiekę Świętego Józefa nad całym
Kościołem Chrystusowym, bo jako prawny
opiekun i naturalny stróż i obrońca Rodziny
Świętej trzeba, aby bronił teraz Kościoła
Chrystusowego, tak jak ongiś bronił najsumienniej Bożą Rodzinę. Trzeba dziś polecać
mu całe dziedzictwo, które Jezus Chrystus
nabył swoja krwią i błagać Św. Józefa przez
miłość, która łączyła Go z Niepokalaną
Dziewicą Bogurodzicą, aby oddalał zagrożenia i troski ludzkiej rodziny.
Dziś mamy wiele powodów aby się tak
samo modlić słowami papieża Leona XIII:
Oddal od nas ukochany Ojcze, wszelką zarazę
błędów i zepsucia...
przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską
w walce z mocami ciemności...
a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od
niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu
tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich
zasadzek i wszelkiej przeciwności.
KDM
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Słownik Kościelny
W poprzednich numerach wyjaśniałem czym
jest ornat i przedstawiłem przykładowy zabytkowy
ornat z naszej parafii. Tym razem poświęcę kilka
słów pluwiałowi. Najczęściej jest on znany pod
nazwą kapa. Jednak celowo użyłem mniej
popularnej nazwy, ponieważ ona wskazuje na
pochodzenie tej szaty liturgicznej. Pluwiał jest
rodzajem długiej, sięgającej do stóp peleryny
zarzucanej na ramiona i spinanej na piersi lub pod
szyją ozdobną klamrą. Powstał z noszonej
w Północnej Europie peleryny, którą najczęściej
używano jako osłony przed śniegiem, czy
deszczem. Ta peleryna miała kaptur i w języku
łacińskim nazywała się pluviale, czyli po prostu
płaszcz przeciwdeszczowy (łac. pluvialis deszczowy). Do użytku liturgicznego weszła na
przełomie VIII i IX w. Chodź spełnia już inne
zadania, to jednak zachowała kaptur, który dzisiaj
ma jedynie funkcje ozdobne. Najczęściej jest na
nim wyhaftowany obraz patrona lub inny motyw
religijny. Stąd kaptur stracił pierwotny wygląd.
Jest to rodzaj tarczy, która w zależności od kroju
kończy się u dołu spiczasto lub szerokim łukiem.
Kapa używana jest podczas nabożeństw
i liturgii poza Mszą Świętą np. w czasie: Drogi
Krzyżowej, Różańca, Liturgii Godzin, Chrztu,
pogrzebu, procesji itp. Kapę zakłada się na stułę
oraz na komżę lub albę. Kolor pluwiału
uzależniony jest od rodzaju sprawowanego
nabożeństwa lub od okresu liturgicznego,
w którym jest używany. Jeżeli chodzi o okresy
liturgiczne używamy: w adwencie i Wielkim
Poście koloru fioletowego, w okresie Wielkanocnym i Bożego Narodzenia koloru białego,
w okresie zwykłym koloru zielonego; natomiast
jeśli chodzi o konkretne nabożeństwa używamy:
bieli
przy
wystawionym
Najświętszym
Sakramencie (wyjątek Gorzkie Żale), czerwieni
w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej i męczenników (np. Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale),
fioletu w nabożeństwach pokutnych i podczas
pogrzebu. Po reformie liturgii przeprowadzonej po
Soborze Watykańskim II kapy używają kapłani,
a w Polsce także diakoni.

Drogi młody przyjacielu!
Słyszałeś kiedyś o Światowych Dniach Młodzieży
(ŚDM)? To spotkanie młodych ludzi, takich jak Ty i ja,
razem z Papieżem i Panem Bogiem, wspólna modlitwa,
wulkan radości, niesamowita przygoda i wiele
budujących znajomości. Ostatnie ŚDM odbyły się
w odległym Rio de Janeiro w lipcu 2013 roku, ale
następne ŚDM odbędą się w KRAKOWIE w 2016!
Jednym z symboli ŚDM-u jest Krzyż, który bł. Jan
Paweł II ofiarował młodzieży w 1984 roku. Krzyż ten
pielgrzymuje po całym Świecie. W Niedzielę Palmową

Nasza parafia ma kilka zabytkowych kap.
Jedną z nich jest złota szata pochodząca z XVIII w.
Posiada ona średniej wielkości kaptur o wymiarach
58 x 76 cm. Zarówno kaptur jak i preteksta
(ozdobna kolumna wykańczająca brzegi) są bogato
dekorowane
dużym,
barokowym
haftem.
Głównym motywem haftu są różnobarwne kwiaty.
Dominuje zieleń i róż. W centralnej części kaptura
znajduje się aplikacja przedstawiająca św.
Stanisława
biskupa
i męczennika.
Patron
przedstawiony jest w czerwonym ornacie
podkreślającym jego męczeństwo, a przy prawej
nodze stoi orzeł. Jest to związane z legendą, która
głosi, że orzeł pozbierał poćwiartowane i rozrzucone ciało świętego. Kaptur i preteksta lamowane są
galonem ze złotogłowiu, a kaptur oprócz tego
wykończony został frędzlami.
dk. Artur

Papież Franciszek ma przekazać go Polskiej młodzieży
na placu św. Piotra w Rzymie. Z naszej Archidiecezji
organizowana jest pielgrzymka po jego odbiór.
Jesteśmy pierwszą Polską diecezją, która będzie gościć
Krzyż, aż przez 3 tygodnie.
Niedziela Palmowa jest Świętem Młodych z całego
Świata. Pragniemy powierzyć tego dnia młodzież z
Poznania przyszłemu Świętemu na dwa tygodnie przed
jego kanonizacją. Zapraszam Cię byś wybrał się tam
razem z nami! Zapisać możesz się przez stronę
Duszpasterstwa
Młodzieży
Archidiecezji
Poznańskiej - „dm.archpoznan.pl”. Do zobaczenia!
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WDZIĘCZNA PAMIĘĆ
Jak w każdą trzecią środę miesiąca w naszym
kościele odprawiana jest Msza św. w intencji
przywrócenia Poznaniowi Pomnika Wdzięczności.
Stał on przed drugą wojną światową na terenie
naszej parafii, czyli na obecnym Placu
Mickiewicza, gdzie obecnie stoi pomnik wieszcza
i Krzyże upamiętniające powojenną walkę ludzi
pracy o wolność, której nie dawały ówczesne
władze komunistyczne PRL; jest więc problem
z obecnym usytuowaniem tego pomnika, trzeba
znaleźć inne miejsce.
W środę 19 lutego br. Mszy Świętej
przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Zdzisław
Fortuniak. W nawiązaniu do czytań wyznaczonych
na ten dzień powiedział m. in. że, uzdrowienie
w Betsaidzie niewidomego, Chrystus połączył
z ceremoniałem, który przywrócił widzenie
stopniowo, nie nagle. Wniosek dla nas płynący
z tego wydarzenia: czasem trzeba nawet długiego
przekonywania i umartwień, modlitwy i ofiar aż
wreszcie ktoś niewidzący duchowo - przejrzy.
Apostołowie zapamiętali to wydarzenie, a św.
Marek przekazał w zapisanej Ewangelii /8,22-26/.
Przyjmuje się, że mógł to słyszeć od św. Piotra/.
Pamięć była i jest rzeczą ważną w życiu
człowieka i narodu. W Księdze Powtórzonego
Prawa czytamy: Pamiętaj na wszystkie drogi,
którymi cię prowadził Pan, Bóg twój /8,2-6/.
i dalej: strzeż bardzo i pilnuj siebie byś nie
zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje
oczy… ale ucz o nich swych synów i wnuków /4,9/.
Pamięć jest ważna i dla człowieka i dla Boga,
a tak łatwo zapominamy o Nim, o łaskawości
Pana, gdy dobrze się nam powodzi, gdy nie mamy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Jest to
modlitwa połączona z wysiłkiem fizycznym
i psychicznym.
Jej
uczestnik
wyrusza
w samotną wędrówkę, która odbywa się
w nocy, w milczeniu przez około 40 km.
W wyznaczonych
do
tego
miejscach
zatrzymuje się, aby medytować stacje Drogi
Krzyżowej.

większych problemów, gdy zdrowie dopisuje,
…gdy wzrosną twe dobra - niech twe serce nie
unosi się pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu
twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,
z domu niewoli /Pwt 8,11-14/.
Dalej ks. bp. Zdzisław przypomniał, że
mieszkańcy
międzywojennego
Poznania,
Wielkopolski i Polski wiedzieli jaką drogę
przebyła Ojczyzna do niepodległości i rozumieli,
że nie można zapomnieć o ofiarach tego pokolenia;
wiedzieli że „narody tracąc pamięć tracą życie”
i dlatego
postanowili
przekazać
kolejnym
pokoleniom pamięć utrwaloną we wzniesionym
Pomniku Wdzięczności. Rozbity przez hitlerowców na początku II wojny światowej, aby Polacy
na zawsze zapomnieli o uzyskanej wolności
i wdzięczności Sercu Jezusowemu, do dziś nie
doczekał się odbudowy. Biskup zakończył
słowami: Niech wróci więc w Poznaniu Pomnik
Wdzięczności, znak pamięci o przebytej przez
Polskę drodze do niepodległości - znak, że
jesteśmy ludem przyszłości.
KDM

Wywodzi się z krakowskiego duszpasterstwa „Męska strona rzeczywistości”. W naszej
Archidiecezji
Ekstremalna
Droga
Krzyżowa wyruszy z parafii w Mosinie.
Rozpocznie się wspólną Mszą św. w piątek
11 kwietnia o godz. 21.00. Planujemy dwie
trasy. Pierwsza to 44 km z Mosiny do
Opactwa o. Benedyktynów w Lubiniu. Druga
to 33 km z Żabna. Wszystkie informacje
dotyczące EDK można znaleźć na stronie
internetowej www.edk.org.pl. Tam też należy
potwierdzić swój udział w Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej.
dk. Michał Tomiak

Zapraszamy zwłaszcza młodych ludzi
spragnionych spotkania z Chrystusem

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800
Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100

W lutym i marcu 2014 roku
Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1. Alex Starzonek
2. Julia Kosicka

Nabożeństwo do Św. Antoniego
wtorek 830
Nabożeństwo maryjne
sobota 830
pierwsza sobota miesiąca 900
Nabożeństwo Wynagradzające
Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Żywy Różaniec
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
Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845
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

Sakrament małżeństwa
zawarli
1. Przemysław Jedraszek ♥Katarzyna
Wierachowska

Odeszli do Pana
1. Andrzej Misterka
2. Joanna Jasińska
3. Helena Sobaszkiewicz
4. Stefan Krzyżak
5. Maria Wójtowicz
6. Witold Młynarczyk
7. Jacek Gendera
8. Marcin Małecki
9. Czesław Wolniczak

lat 81
lat 91
lat 88
lat 92
lat 64
lat 80
lat 61
lat 80
lat 86

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

ZAPRASZAMY
Poniedziałek, 24 marca, godz. 18.45
po wieczornej Mszy Świętej
do Sali Konferencyjnej
z cyklu: „Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi”.
Temat: WIERZYĆ W SYNA BOŻEGO
Z JANEM PAWŁEM II
Katechezy Jana Pawła II

Modlitwa do św. Józefa
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi,
Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną
opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich
obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw
duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu.
Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości
i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś
łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął
szczęście doczesne i wieczne. Amen
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