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Dwusetny numer …
Różne rocznice, okrągłe cyfry zawsze pobudzają nas do
sięgnięcia pamięcią wstecz, do wspomnień, porównań, do refleksji
nad dniem dzisiejszym. Oddajemy do rąk naszych Parafian
dwusetny numer Świętomarcińskiego Słowa.
Przed drugą wojna światową parafie poznańskie tworzące
wtedy jeden dekanat redagowały wspólnie „Tygodnik
Kościelny”, a wydawcą jego był ks. Dziekan Leon Rankowski.
Były drukowane artykuły wspólne dla wszystkich parafii, np.
rozważania liturgiczne i ewangeliczne na każdą niedzielę oraz
artykuły dotyczące każdej parafii z dekanatu. Redaktorem
„Tygodnika Kościelnego” parafii św. Marcina był wtedy
ks. Proboszcz Wacław Mayer.
Pierwszy numer ukazał się 1 kwietnia 1928 roku.
W archiwalnych zbiorach naszej parafii zachował się oprawiony
cały rocznik 1928. Przed dwoma laty otrzymaliśmy w darze zakupiony
w antykwariacie rocznik 1931.
Kiedy w latach 90-tych, po upadku cenzury komunistycznej, zaistniała
możliwość druku, podjęliśmy inicjatywę redakcji pisma parafialnego. Po
dyskusjach zdecydowaliśmy, że tytuł będzie brzmiał: „Świętomarcińskie Słowo”. Pierwszy numer ukazał
się na odpust św. Marcina w listopadzie 1993 r. i miał wtedy 4 strony. Wówczas we wstępie napisałem:
„Mamy nadzieję, że będzie ono znakiem jednoczącym nas wszystkich. Zarówno piszący jak i czytający
staną się sobie bardziej bliscy przez dzielenie się refleksjami, spostrzeżeniami duszpasterskimi,
przemyśleniami religijnymi, informacjami czy prośbami modlitewnymi”.
Po 22 latach możemy stwierdzić, że tamte zamierzenia i pragnienia spełniły się. Wydane numery
oprawione w pięciu tomach znajdują się w naszym archiwum i stanowią cenną informację o życiu
i duszpasterstwie naszej parafii w latach 1993 - 2015.
Wyrażam wdzięczność byłym i obecnym redaktorom pisma parafialnego jak i wszystkim, którzy na
łamach tego pisma dzielili się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i wiedzą.
Przeglądam fotografie zamieszczone w piśmie i patrzę na naszych Parafian sprzed 22 lat. Czytam
nazwiska autorów artykułów; niektórzy z nich umarli, niektórzy wyprowadzili się z parafii, inni żyją i dalej
tworzą nasze pismo, dzielą się swoimi przeżyciami i wiedzą. Od samego początku zakładaliśmy, że pismo
nasze będzie miało charakter typowo parafialny. Pragnęliśmy, aby było jak najmniej tekstów
przedrukowanych z innych czasopism i książek, a jak najwięcej tekstów autorów parafialnych. W dużej
mierze to nam się udało.
Świętomarcińskie Słowo dociera też do chorych, których kapłani odwiedzają z posługą sakramentalną.
staje się ono łącznikiem z tymi, którzy nie mogą przybyć do kościoła.
Zachęcamy Parafian do pisania, ale także do nabywania i czytania.
Dzielmy się naszymi doświadczeniami religijnymi, przeżyciami z pielgrzymek, z rekolekcji, z naszych
prywatnych, rodzinnych czy grupowych wyjazdów. Przybliżajmy innym piękno Polski i piękno świata.
Wychodźmy z naszymi propozycjami, sugestiami, wyrażajmy nasze zaangażowanie aktywne w życie parafii.
Życzmy sobie, aby nasze pismo nadal rozwijało się, trwało, ubogacało nas i radowało serca
i umysły oraz przyczyniło się do wzrostu chwały Bożej.
ks. Czesław Grzelak
Proboszcz
Życzenia świąteczne
z numeru 2/1928
Tygodnika
Kościelnego
na zawsze aktualne.
Dołączamy się
do tych życzeń.

Duszpasterze
i Redakcja
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Niedziela
Palmowa
Szósta niedziela Wielkiego Postu jest
nazywaną Niedzielą Palmową i rozpoczyna
czas Wielkiego Tygodnia. Jest więc
niedzielą przygotowującą do Paschy Jezusa
Chrystusa. Tego dnia w liturgii słowa
słyszymy o uroczystym wjeździe Jezusa do
Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej
Ewangeliści, a także rozważamy Jego Mękę.
Z relacji ewangelijnych słyszymy o gałązkach
palmowych, które rzucano przed Chrystusem.
Na pamiątkę tego wydarzenia ma miejsce
obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja
do kościoła. Obrzęd poświęcania palm pojawił
się już ok. VII wieku na terenach dzisiejszej
Francji. Z kolei sam zwyczaj „powtarzania”
wydarzeń z życia Pana Jezusa jest jeszcze
starszy. Pątniczka Egeria, która w latach 381384 nawiedziła Ziemię Świętą pozostawiając
opis swojej podróży - Itinerarium, zaznacza
w nim, że istniała już wtedy procesja z Betanii
do Jerozolimy. Według jej wspomnień
patriarcha jerozolimski wsiadał na osiołka
i wjeżdżał do Świętego Miasta, a zgromadzeni
wierni, witali go w radości, ścieląc przed nim
płaszcze i palmy. Ten zwyczaj rozpowszechnił
się w całym kościele do XI wieku. Z kolei
kościół w Rzymie obchodził szóstą niedzielę,
jako Niedziele Męki Pańskiej, kiedy to
uroczyście odśpiewywano Pasję, czyli opis
męki Jezusa Chrystusa. Obie tradycje
połączyły się, dając początek dzisiejszej
liturgii Niedzieli Palmowej. Pierwszą w pełni
udokumentowaną wzmiankę o procesji
z palmami w Niedzielę Palmową przekazuje
nam Teodulf z Orleanu (+821).
Niegdyś Niedzielę Palmową na naszych
ziemiach nazywano Kwietnią. W Krakowie
(od XVI w.) urządzano uroczystą centralną
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procesję do kościoła Mariackiego z figurką
Pana Jezusa przymocowaną do osiołka. Oto
jak wspomina to Mikołaj Rey: „W Kwietnią
kto bagniątka (bazi) nie połknął, a będowego
(dębowego) Chrystusa do miasta nie
doprowadził, to już dusznego zbawienia nie
otrzymał (...). Uderzano się także gałązkami
palmowymi (wierzbowymi), by rozkwitająca,
pulsująca życiem wiosny witka udzieliła
mocy, siły i nowej młodości”. Poświęcone
palmy zanoszą dziś wierni do domów
i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ma to
z jednej strony przypominać zwycięstwo
Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże
błogosławieństwo dla domowników.
Zatem Niedziela Palmowa, czy też
Niedziela Męki Pańskiej, wprowadza nas już
w nastrój Świąt Paschalnych. Warto jednak nie
ograniczać się tylko do radosnego wymachiwania palmami i śpiewania: „Hosanna Synowi
Dawidowemu!”, ale spojrzeć dalej - ku
Wieczerzy Pańskiej, gdzie „chleb z nieba
zstąpił”. Potem wejść razem z Jezusem
w ciemny ogród Getsemani, towarzyszyć
Jezusowi uwięzionemu i opuszczonemu,
a nawet pójść dalej, aż na sam
szczyt Golgoty i wytrwać
do końca pod krzyżem
Zbawiciela. Wszystko
po to, by przeżyć
razem z Jezusem Jego
Mękę. Potem gdy już
„wykonało
się”,
pomóc
zdjąć
Go
z krzyża i spojrzeć
w oczy Maryi trzymającej na rękach ciało
swojego Syna, by na
końcu złożyć Go do
grobu.
Pozostaje tylko czekać na tę Wielką Noc…
Na Poranek Zmartwychwstania…
dk. Dawid

Z okazji Wielkiego Czwartku,
Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa Nowego Przymierza
życzymy naszym duszpasterzom światłości Ducha Świętego, aby przez
swoje życie i słowa prowadzili nas nieustannie do Chrystusa.
Dziękujemy Wam i Bogu za Waszą obecność, troskę i posługę.
Szczęść Boże!
Redakcja
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Początki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Serca Jezusa Konającego
W tym wyjątkowym czasie, gdy ogłoszony
został przez Ojca św. Franciszka Rok Życia
Konsekrowanego, przypada 150. rocznica urodzin
Julii Urszuli Ledóchowskiej (ur. 17. 04. 1865).
W poprzednich artykułach przedstawiłyśmy
działalność apostolską, wychowawczą, dydaktyczną, społeczną a także patriotyczną św. Urszuli.
Początki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Szarych nie były łatwe. Korzenie Zgromadzenia
ukształtowały się na gruncie rosyjskim i skandynawskim. Matka Urszula została delegowana
z Klasztoru Krakowskich Urszulanek do pracy
w Carskiej Rosji. Zaznaczyć należy, że nawet
przebywając za granicami kraju, Matka Urszula
pomagała emigrantom, podtrzymywała wśród nich
ducha patriotyzmu i wiary. Aby wyjść naprzeciw
złożonej sytuacji politycznej i społecznej, zdecydowała się na odważną próbę przystosowania reguł
zakonnych do nowych okoliczności. Mimo
konspiracyjnych warunków życia, zdecydowała się
na przyjmowanie osób powołanych przez Boga do
wspólnoty zakonnej i pogłębienie życia zakonnego
we współczesnych Jej czasach. Kandydatkami do
życia wspólnotowego były głównie nauczycielki
z gimnazjum św. Katarzyny w Petersburgu oraz
byłe wychowanki sióstr Urszulanek z Krakowa.
Matka starała się, aby do wykonywania
konspiracyjnych zadań pedagogicznych przeznaczone były zaufane osoby, które rozumiały
złożoność problemu i dzieliły intuicję Jej serca
dotyczącą sposobu wychowania dzieci. Same
kandydatki w swoich wspomnieniach dodawały
jeszcze, że zafascynowane były osobowością
Matki Urszuli i głębią Jej bliskości z Panem.
W każdej nowej placówce jedną z pierwszych
trosk było otwarcie kaplicy z tabernakulum. Matka
pragnęła, aby Pan Bóg czuwał nad życiem
i bezpieczeństwem osób oddanych Jemu.
Mimo ciągłych wysiłków, problemów nie
brakowało. „Choć czasem było ciężko, troski
materialne gryzły, ale posuwała się praca. Dzieci
po trosze się oswajały, młodsze garnęły się do
nas”. ( M.U. Ledóchowska
„Historia
Kongregacji” s. 21). Na szczęcie były również
jasne promyki Bożej Opatrzności. Takim
umocnieniem, świadczącym o opiece Bożej była
fotografia Piusa X wraz ze słowami własnoręcznie
przez Niego napisanymi (tłumaczenie polskie):
„Umiłowanej córce, Matce Marii Urszuli,
Przełożonej i wszystkim równie ukochanym
siostrom Urszulankom z Petersburga udzielamy
z serca apostolskiego błogosławieństwa.

Z Watykanu
dnia
14.XII.1907
Pius
X
Papież”(Tamże s. 21).
Ojciec Święty znał
biedy i trudności życia
zakonnego w konspiracji.
Dlatego udzielał pozwoleń
nadzwyczajnych,
aby
śluby zakonne składane w wielkiej tajemnicy były
później ważne w dalszym życiu i formacji.
Trudnym i przełomowym momentem w życiu
małej wspólnoty było rozpoczęcie I Wojny
Światowej. Matka, jako obywatelka Austrii,
została wydalona z Rosji. Rozstanie z pierwszymi
przyjętymi kandydatkami nie było łatwe. Przed
wyjazdem Matka zachęcała każdą z sióstr do
spokoju i zdania się na wolę Bożą. „Dużo było
smutku, ale cieszyło to, że wszystko odbyło się
spokojnie, bez histerii. Czułyśmy jak bardzo się
kochamy” (Tamże s. 63).
Następne lata spędziła w Skandynawii
(w Norwegii, Szwecji i Danii), gdzie rozpoczynała
nowe dzieła pedagogiczne, do których stopniowo
sprowadzała siostry z Petersburga. One cieszyły
się, że mogą być ze swoją Przełożoną.
Gdy Polska odzyskała niepodległość 11. XI.
1918 roku, Matka zaczęła myśleć o powrocie do
Ojczyzny. „Pamiętam, jak podczas świąt Bożego
Narodzenia wszystkie siostry zebrane razem
w naszym podziemnym refektarzu wspólnie
śpiewały kolędy… Tymczasem trzeba było myśleć o
pieniądzach dla ochronki, w której miałyśmy już 40
dzieci w wieku od roku do dziesięciu lat, a także
o przygotowaniu pieniędzy na powrót do Polski, na
rozpoczęcie tam dzieła”. (Tamże s. 113/114).
Matka pragnęła pracować razem z siostrami
w odbudowującym się kraju. Wyruszyła dalej
z konferencjami, aby zdobyć fundusze i dokonać
kupna posiadłości w Polsce dla sióstr i dzieci
z ochronki w Aalborgu. Zdecydowała: „Utworzę
nową gałąź urszulańską. Dnia 11.02.1920 w święto
Matki Bożej z Lourdes, Pniewy zostały kupione”.
(Tamże s. 123). Z wdzięczności dla norweskiego
konsula Stőlt-Nelsena, który ofiarował 30 tysięcy
koron na zakup posiadłości, klasztor w Pniewach
nosi imię św. Olafa, Patrona Norwegii.
W maju i czerwcu 1920 roku w Watykanie
Matka starała się o prawne uregulowanie losów
wspólnoty urszulanek petersburskich. Z racji
odmienności charyzmatu wspólnoty, siostry nie
mogły powrócić do klasztoru krakowskiego. Nowa
gałąź prezentowała model życia o charakterze
wybitnie apostolskim. Zrodziła się potrzeba
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utworzenia nowego zgromadzenia. Założycielka
kładła duży nacisk na formację wewnętrzną osób
oddających swe życie Bogu. Czuła ciężar
odpowiedzialności za dzieło, które się zrodziło.
Powzięła konkretne starania, aby nową
kongregację zatwierdzić jako dzieło Kościoła
Katolickiego. Spotkała się z niezrozumiałym dla
niej oporem ze strony władz kościelnych
w Rzymie (wynikał on z nieznajomości okoliczności powstania zgromadzenia, jego konspiracyjnego charakteru). Była to dla Urszuli ciężka
próba wiary do momentu, w którym problem nie
wyjaśnił się za sprawą Jej rodzonego brata,
Włodzimierza Ledóchowskiego, który sprawował
urząd Generała Towarzystwa Jezusowego.

O swoim ciężkim przeżyciu sama Urszula pisała
tak: „I tego Pan Bóg chciał… Byłam narzędziem
w ręku Bożym. Bóg chciał naszego Zgromadzenia,
chciał, aby było takie, jakie jest dziś i dlatego tak
się stało.” (Tamże s. 121).
W sierpniu 1920 przywiozła z Danii do
Ojczyzny pierwszą grupę: 28 sióstr i około 20
dzieci - sierot po polskich emigrantach. W grudniu
tego samego roku zamknięto dom w Danii i reszta
sióstr wraz z dziećmi dołączyła do domu
pniewskiego.
Po powrocie, szukając pola pracy dla sióstr,
z nadzieją, ufnie zawierzyła Najświętszemu Sercu
Jezusa przyszłość swoją i nowego Zgromadzenia.
s. Julia USJK

Ważniejsze wydarzenia związane z Jubileuszem 150150-lecia urodzin
Świętej Urszuli Ledóchowskiej na terenie Archidiecezji Poznańskiej
Bieg św. Urszuli - Urszulańska „5” - Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Dąbrowa,
PNIEWY
6 kwietnia
początek godz. 14.00
15-17 kwietnia Spotkanie księży z parafii pw. św. Urszuli i innych księży zaangażowany w szerzenie kultu
Świętej
17 kwietnia
Sympozjum „Św. Urszula Ledóchowska - kobieta w Kościele i społeczeństwie”,
współorganizowane przez Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, godz. 9.00-13.00
MSZA ŚW. INAUGURUJĄCA OBCHODY JUBILEUSZOWE pod przewodnictwem
17 kwietnia
ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, Sanktuarium św. Urszuli, godz. 17.00
POZNAŃ
19 kwietnia

Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego,
parafia pw. św. Marcina, godz. 11.00

Słownik Kościelny
Patena (łac. patenae - misa) należy do
najważniejszych naczyń liturgicznych, w niej
bowiem spoczywa chleb, który staje się Ciałem
Pańskim. Chleb, który w czasie Eucharystii ma się
stać Ciałem Chrystusa, zostaje złożony i zaniesiony w procesji na patenie - płaskim naczyniu,
wykonanym z tego samego materiału co kielich.
To naczynie liturgiczne nie ma odpowiedników
biblijnych, a więc i bogatej symboliki. Na patenie
składa się chleb - „owoc ziemi oraz pracy rąk
ludzkich”, który zostanie przemieniony w Ciało
Pańskie. Dlatego też akt włączenia siebie w ofiarę
Chrystusa możemy porównać do złożenia swego
życia na patenie.
Ponadto patena wraz z kielichem przypominają
Wieczernik, gdzie „Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom,
mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało.
Następnie wziął kielich, dzięki czynił, i dał im,
mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; bo to jest moja
krew, Przymierza, która za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów” (Mt 26,26-28; Mk 14,2225; Łk 22,15-20;1 Kor 11,23-25).
U początków chrześcijaństwa Komunii świętej
udzielano wszystkim wiernym pod postaciami

chleba i wina, dlatego naczynia używane w tym
czasie były znacznie większe niż dzisiaj. Dopóki
konsekrowano chleb kwaszony w formie bułek,
pateny miały formę tac z dwoma uchwytami.
Pateny ofiarowane przez cesarza Konstantyna
Wielkiego miały wagę 8-9 kg. Dawniej pateny
ozdabiano drogimi kamieniami. Obecnie patena
powinna mieć takie rozmiary, aby można na niej
położyć hostię dla kapłana oraz chleb dla
usługujących oraz obecnych na Eucharystii
wiernych świeckich W liturgii używamy dwóch
rodzajów paten: płytkiej, mającej formę płytki
mieszczącej się na czaszy kielicha, oraz głębokiej,
większej patenie, by mogła pomieścić hostię
celebransa i komunikanty przeznaczone dla
wiernych. Można z niej także udzielać Komunii
świętej.
dk. Dawid
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Półkolonie grupy „Odkrywców Dobra”
Zajęcia odbywały się codziennie w drugim
tygodniu ferii br. w godzinach od 10.00-14.00 dla
ok. 17-20 dzieci z naszej parafii. Pierwszego dnia
byliśmy gośćmi Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego. Dzięki naszemu ks. Diakonowi
Dawidowi mogliśmy wejść w każdy niemal
zakamarek kleryckiego życia od kaplicy po
refektarz, poduczyć się łacińskich sentencji,
a nawet zagrać w piłkę na seminaryjnej sali
gimnastycznej. Wszystko zakończyliśmy krótkimi
podchodami. Drugiego dnia rozwijaliśmy się
w odbiorze sztuki teatralnej w naszym poznańskim
Teatrze Animacji, gdzie aktorzy wraz z lalkami
przedstawili nam doskonałe widowisko o gęsi,
która szukała sensu życia. Byliśmy wszyscy pod
urokiem tej opowieści: jej dowcipem, precyzją
wykonania i głębią przekazu. Po przedstawieniu
każde dziecko mogło podejść i obejrzeć kukiełki
z bliska, porozmawiać z aktorami. Kolejne dni to

także bardzo ciekawe zajęcia w Muzeum
Narodowym na temat legend zamkniętych w wielu
obrazach - mogliśmy je utrwalić malując potem
własne dzieło, następnie w Muzeum Miasta
Poznania w Ratuszu i poznańskim fotoplastikonie
oraz w Bramie Poznania poznawaliśmy życie
średniowiecznego grodu.
Ponieważ tworzyliśmy grupę „Odkrywców
Dobra” każdego dnia zapisywaliśmy nasze
odkrycia - nie tylko dobra dostrzeżonego
nawzajem w sobie, ale także tego, które spotykało
nas od innych ludzi - dzieci były naprawdę
wspaniałymi odkrywcami. Zauważyliśmy, że na co
dzień często uznajemy, takie dobro za oczywiste
i nie dziękujemy za nie. Tym razem naprawdę
odnaleźliśmy wiele spraw, za które mogliśmy
potem podziękować na wspólnej modlitwie
w kościele, Temu, który jest źródłem wszelkiego
dobra.
s. Małgorzata Ślęzak USJK

INFORMACJE
W lutym i marcu 2015 roku
Włączeni do wspólnoty
przez sakrament chrztu
zostali
1. Maja Nowaczyk
2. Olivia Kolbertowicz
3. Jędrzej Łuczak
4. Dominik Smorczewski

Odeszli do Pana
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Biniek
Maria Krawczenko
Zbigniew Strzałkowski
Stanisław Ziwert
Eugeniusz Nowodworski
Genowefa Szychowska

lat 88
lat 85
lat 66
lat 76
lat 66
lat 81

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Sakrament małżeństwa
zawarli
1. Andrzej Łuczak ♥ Joanna
Grzelczak

ZAPRASZAMY
Uroczyste poświęcenie figury Matki
Bożej w naszej Grocie w dniu 6 maja br.
podczas Apelu o godz. 21.00. Poświęcenia
dokona ks. bp Zdzisław Fortuniak

