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Dobry czas na poznanie siebie, w Wielkim Poście
stanął przed nami Drodzy czytelnicy Świętomarcińskiego Słowa.
Proponowane przez Kościół czytania mszalne
na każdy dzień, nabożeństwa pasyjne (Droga
Krzyżowa i Gorzkie Żale), więcej czasu
poświęconego na osobistą modlitwę i ciszę, dobra
Spowiedź Święta, rekolekcje, dostosowane formy
wyrzeczenia idą z pomocą naszemu duchowemu
rozwojowi. Jeśli tylko podejdziemy do nich
z wiarą i zaangażowaniem, z pewnością wydadzą
owoc w postaci odnowienia naszego myślenia
i działania. Porzucimy „człowieka starego”, by
znaleźć w sobie „człowieka nowego”.
Przemiany w świecie, to co dzieje się wokół
nas, dokonuje się niestety w wielkim pośpiechu.
Pośpiech, jak wiemy jest złym doradcą; powoduje,
że żyjemy poza sobą i gubimy rzeczywisty pogląd
na rzeczywistość. Do tego dochodzi jeszcze
nadmiar docierających do nas informacji, których
jakość i rzetelność pozostawia często wiele do
życzenia. I tak ulegamy wrażeniu, że trwamy
w chaosie. Niedawno przeczytałem ciekawe
spostrzeżenia Tomasza Rożka, który w Gościu
Niedzielnym (nr 8/2019) w artykule pt. Jaka
przyszłość? pisze: „z badań wynika, że od kilku do
kilkunastu procent informacji znajdujących się
w mediach społecznościowych to wiadomości
nieprawdziwe. One rozchodzą się o 70 proc. lepiej
niż prawdziwe. Dlaczego? Także dlatego, że są
atrakcyjniejsze. Kłamstwo zawsze jest bardziej
kolorowe”.
Wobec powyższego, winniśmy odczuwać
konieczność zaistnienia czasu głębszego oddechu,
jasności i uporządkowania naszego życia. Zatem
Wielki Post to czas, by wziąć „nowy oddech”
pełnymi płucami. Czas, by zobaczyć siebie
w świetle Chrystusa Jezusa, który daje „nowe

życie”. Możemy je – „nowe życie” czyli zbawienie
– otrzymać, jeśli podejmiemy decyzję otwarcia
drzwi Chrystusowi przez uważne słuchanie Jego
słowa. Słowo Boże nigdy człowieka nie okłamuje.
Słowo Boże jest światłem, które nie pozwala się
zagubić, ale zawsze nas odnajduje i przeprowadza
w stronę życia. O gdybyśmy tak spróbowali,
choć z każdej niedzieli Wielkiego Postu, zabrać
jedno zdanie lub jedno tylko słowo z Ewangelii,
i pozwolić mu się prowadzić pośród naszej szarej
codzienności, znalibyśmy siebie o wiele lepiej.
Ocenialibyśmy mądrzej otaczającą rzeczywistość
i nie ulegali mowie podziału.
Drodzy, Bóg wierzy w nas! Stworzył nas do
szczęścia! Post naprawdę Wielki, dotyczy
wielkich ludzi!
Niech Maryja – napełniona Duchem
Świętym – prowadzi nas przez Wielki Post
w nowe czasy!
Bogu w modlitwie polecam,
ksiądz prob. Antoni Klupczyński.
Informacje o poście
z Tygodników Kościelnych Parafji Św. Marcina
z lat trzydziestych minionego wieku.▼
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W drodze z Maryją
W oczekiwaniu na nawiedzenie
Kopii
obrazu
Matki
Boskiej
Jasnogórskiej w naszej Archidiecezji
zapoznajmy się z duchowością maryjną Świętej
Urszuli Ledóchowskiej. W Testamencie, który
zostawiła swoim duchowym córkom, zachęca:
„Kochajcie Maryję, kochajcie tak gorąco, tak
szczerze jak dobre dzieci tę Matkę naszą!
Kochajcie Ją! Wszak Ona nam dana od Boga.
Jezus na krzyżu w testamencie zostawił nam
Maryję; ostatnia wola Jezusa względem nas:
abyśmy byli dobrymi dziećmi Maryi. Więc do tego
dążmy, o to się módlmy, o to się starajmy ze
wszystkich sił. Wszak Maryja Matką Waszą tak
dobrą, tak litościwą. Ona pragnie zbawienia
naszego więcej niż my go pragniemy, więc do Niej
się uciekajcie zawsze z dziecięcą ufnością. Nigdy
nie pozwólcie zniechęceniu, nieufności rozpanoszyć się w sercu Waszym, nigdy! Bądźcie pewne,
że Maryja raczej cudem przyjdzie Wam z pomocą,
niż miałaby was opuścić. Jak dzieci w objęciach
matki, tak Wy u stóp Maryi spoczywajcie
w spokoju – mimo gorącej nieraz burzy.
Kochajcie to, co Maryi jest miłe, a więc
kochajcie różaniec. Nie tylko odmawiajcie
różaniec słowem, ale odmawiajcie go życiem
całym, wprowadzając w życie cnoty Maryi,
jakie w tajemnicach różańcowych nam są
przedstawione. Niech wasze odmawianie różańca
będzie gorącym aktem miłości ku Maryi, będzie
zachętą do cnoty, będzie rachunkiem sumienia co
do wierności w naśladowaniu Maryi, będzie prośbą
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o świętość na wzór świętości Maryi! Miejcie
zawsze różaniec przy sobie: i we dnie, i w nocy,
nie opuszczajcie go nigdy. Niech on będzie
wiernym Waszym przyjacielem, łańcuchem
przykuwającym serca Wasze do serca Matki naszej
w niebie.
Niech Wam szczególnie będą drogie słowa
Maryi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa Twego”.
Największym, bez wątpienia, naszym dowodem miłości ku Maryi jest naśladowanie Jej cnót.
Chciejcie więc jak Ona, święta, nieskalana, być
wiernymi służebnicami Pańskimi, zawsze gotowe
na spełnienie Jego woli – czy to wola dla Was
jasna i miła, czy tez przynosi krzyż i cierpienie.
(…) A gdy wola Boża Was przyciśnie boleśnie i sił
do cichej rezygnacji ubywa, wtedy zwróćcie oczy
duszy ku Maryi, ku Matce Waszej najczulszej,
i proście: O Matko, naucz nas być zawsze cichymi
służebnicami Pańskimi, pragnącymi jedynie, by
wola Pana, nie własna nasza wola, się stała.
Kochajcie Maryje, Dzieci moje, kochajcie Jej
różaniec i wierzcie mi, najlepszym nabożeństwem
do Maryi jest – być na Jej wzór cichą, wierną,
pokorną służebnicą Pańską, powtarzającą ciągle
sercem i czynem: Oto ja – niech mi się stanie – jak
Bóg chce, jak Bóg chce!” M. Urszula
Ledóchowska, Pisma Zakonne, str. 39- 41.
Starajmy się skorzystać z dobrych rad
Świętej Urszuli, aby Maryi poświęcić ciało
i duszę każdego ochrzczonego Parafianina
i z Jej pomocą dążyć do Królestwa Niebieskiego
przez staranie się o świętość na co dzień.
s. Julia USJK

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Żył dawno temu złośliwy czarodziej, który
gdzie tylko mógł dokuczał, prześmiewał,
wprowadzał niezgodę. Wciąż nienasycony zła
zrobił zwierciadło, pokazujące wszystko na
odwrót. Co dobre i piękne odbite w zwierciadle,
stawało się brzydkie i złe. Przerażeni ludzie stali
się zdezorientowani i nieszczęśliwi. Uczniowie
złego czarodzieja chcieli zanieść lustro do nieba,
aby przejrzeli się w nim aniołowie. A może i sam
Bóg? Jednak lustro rozbiło się i okruchy
zwierciadła wpadały ludziom do oczu i serc…
Dobrze znana jest nam ta baśń Andersena
„Królowa Śniegu”. Dziś wiele osób widzi świat
i piękno Bożego stworzenia, jakby fragmenty
rozbitego zwierciadła nadal tkwiły w oczach
i sercach. Najpiękniejsze dzieło Boga – człowiek postrzegany jest jako wróg, a jego życie, jak
zamach na wolność drugiego. A przecież człowiek
jest lustrem, w którym można zobaczyć istotę
Boga. Szatański pomysł deformuje ten obraz,
wprowadza antyrzeczywistość, której celem jest

zatracenie punktu odniesienia. Bo patrząc na
wykrzywiony obraz człowieka będziemy tak samo
postrzegali jego Stwórcę.
Czarne marsze, czarne piątki, nowelizacja
ustaw aborcyjnych pokazały, że na nowo ważne
jest upominanie się o wartość życia. Nazwanie
prawdy, że nie wolno zabijać!
Sens naszych działań – modlitwa za poczęte
dzieci i ich rodziców – to walka o spojrzenie na
człowieka w Bożym świetle. Jeśli tyko w naszych
sercach zrodzi się pragnienie, aby przypominać co
jest fundamentem, będziemy potwierdzać naszą
postawą, że życie jest święte! Tak niewiele
potrzeba - króciutka modlitwa i dziesiątka
różańca - by uratować czyjeś życie!
W święto Zwiastowania Najświętszej Maryi
Pannie rozpoczniemy kolejny raz modlitwę w tych
intencjach. Złożenie przyrzeczeń duchowej
adopcji w naszej parafii 25 marca 2019 br.
podczas Mszy św. o godz. 18.00.
Renata Ereńska
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Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
Nabożeństwo do Serca Maryi sięga swymi
korzeniami V wieku, jednak największe zasługi dla
tej formy nabożeństwa poczynił Święty Jan Eudes
w XVII wieku – niezmordowany apostoł
Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i Serca Jego
Matki.
Objawienia w Fatimie w 1917 r. przyczyniły
się do ożywienia i nadania temu nabożeństwu
bardzo konkretnej formy. Dopiero po tych
objawieniach, miało miejsce oficjalne uznanie
Święta Niepokalanego Serca Maryi i wprowadzenie go do liturgii Kościoła Katolickiego.
Matka Boża, która 10 grudnia 1925 r.
w Pontevedra ukazała się s. Łucji przekazała
prośbę mówiąc: „Bóg chcąc ratować dusze
grzeszników, pragnie rozpowszechnić na świecie
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca mojego”.
Nabożeństwo to ma być wynagradzaniem za obelgi
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, jak
również drogą do ocalenia grzeszników i nawrócenia Rosji, co jest warunkiem pokoju na świecie.
Dlaczego pięć pierwszych sobót miesiąca?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Jezus,
ukazujący się Siostrze Łucji w nocy z 29 na 30
maja 1930 r. w kaplicy domu zakonnego.
Usłyszała wówczas następujące słowa: „Córko,
motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg
i bluźnierstw
wypowiadanych
przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi”:
1.
bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu
Poczęciu
2.
bluźnierstwa przeciwko Jej dziewictwu

3.
bluźnierstwa
przeciwko
Bożemu
macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się
Maryję wyłącznie jako Matkę człowieka
4.
bluźnierstwa tych, którzy starają się
otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność,
a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki
5.
bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej
bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
Jakie korzyści i łaski zostały obiecane tym,
którzy choć raz odprawią tych pięć Nabożeństw
Pierwszych Sobót Miesiąca?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi
wynagrodzić” – mówi Matka Najświętsza do
s. Łucji - „obiecuję towarzyszyć w godzinie
śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do
zbawienia”.
Aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej,
należy
wzbudzić
intencję
wynagradzającą
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz:
1. przystąpić do spowiedzi św.
2. przyjąć komunię św.
3. odmówić jedną część różańca św.
4. odprawić 15 minutową medytację, rozmyślając
o tajemnicach różańcowych.
Przygotowując się do przyjęcia Matki Bożej
w kopii obrazu MB Częstochowskiej,
zapraszamy do uczestnictwa w Nabożeństwach
Pierwszych Sobót Miesiąca w naszym kościele;
Msza św. o godz. 800, a po niej nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
MSZ

Wspomnienia z pobytu w Ziemi Świętej
Przebywałam w Ziemi Świętej przez kilka
miesięcy. Mieszkałam w Domu Polskim
wybudowanym przez Siostry Elżbietanki w latach
1936-1941, przy wydatnej pomocy uchodźców
z Polski i żołnierzy. Dom ten, pensjonat dla
pielgrzymów przygarnia corocznie wielu Polaków
i obcych, służąc pielgrzymom z polską
gościnnością i właściwą siostrom zakonnym
dobrocią. Z grupami pielgrzymów przemierzyłam
ten niezwykły zakątek świata wielokrotnie.
W drugiej części swojego pobytu w Palestynie
byłam przewodnikiem grup polonijnych z USA,
Anglii, Kanady, Brazylii i Włoch. Widziałam
różną reakcję przybyszów, gdy stykali się
z miejscami, które niegdyś dotknęła stopa
Zbawiciela – od ogromnego wzruszenia do typowo
turystycznej. Sama wielokrotnie pochylałam głowę
mówiąc cichutko „ach, więc to tu”, doświadczając
powiązania nieba z ziemią. Stańmy i my podczas
lektury tych słów na wybranych miejscach na tej

niewielkiej, ale o jakim ciężarze gatunkowym
części świata, po której chodził Jezus i Jego Matka,
na której żył i głosił dobrą nowinę. Znajdziemy się
wśród tych ludzi, którym Jezus czynił dobro, dla
których podjął mękę i śmierć krzyżową i których,
jako Zbawiciel, umacniał w wierze.
Zamyślenia nad Ziemią Jezusa i Jego Matki
Ziemia Święta, to ten zakątek świata, dla której
każdy wierzący człowiek żywi cześć religijną. Na
niej bowiem Słowo stało się Ciałem, to tutaj
dokonało się zbawienie narodu ludzkiego. Może
czytając poniższe refleksje umocnimy się w
przekonaniu, że Chrystus żyje wśród nas, że
rozdziela zbawcze łaski za wstawiennictwem swej
Matki, że przez zostawione znaki prowadzi nas ku
prawdzie i życiu.
Pielgrzymka, wg słownikowego określenia, to
podróż w celach religijnych do miejsca słynącego
szczególnymi łaskami. Jest też próbą wiary, która
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pozwala znieść trudy często niełatwej drogi. Jest
też próbą miłości: uczy nie tylko jak żyć w rytmie
ofiarnym z innymi lecz pomaga wdzięcznym
sercem ogarniać spotkanych w drodze i dziękować
Bogu za osiągnięcie celu. Każdy człowiek inaczej
otwiera serce na łaskę, uzewnętrznia swoje
tęsknoty i pragnienia, wpada w zadumę i kontemplację. Wszystko to nadaje swoisty koloryt
szukania Boga. Pielgrzymka to także przygoda, to
ludzka tęsknota do miejsca, które Bóg zaszczycił
swą obecnością i zostawił ludzkiemu sercu. Jednak
specjalny wymiar ma pielgrzymka do Ziemi
Świętej, tej niewielkiej części świata, gdzie żył
i nauczał, umarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus,
gdzie żyła Jego Matka i pierwsi uczniowie.
Ziemia Święta obejmuje tereny od góry
Hermon do Morza Martwego na południu,
ograniczone brzegiem Jordanu na wschodzie
i brzegiem Morza Śródziemnego na zachodzie.
Odznacza się dużą różnorodnością przyrodniczą,
a niezwykły i piękny krajobraz dostarcza wielu
wrażeń. Ale najpiękniejsze i pełne treści są miejsca
związane z misją Zbawiciela.
Potowarzyszę Mu w wędrówce przez Galileę,
Samarię i Judeę jako turysta, ale turysta
z dziękczynieniem: za życie, za moich bliskich
żywych i zmarłych, za ojczyznę i narodowość, za
kapłanów których Pan postawił na mojej drodze
życiowej. Pragnęłabym, aby ta serdeczna zaduma
choć trochę przybliżyła czytającym te słowa
ziemskie życie Chrystusa – naszego Mistrza, za
którym idziemy z wiarą, że jest On nam Drogą,
Prawdą i Życiem.
Ponieważ rozpoczął się okres Wielkiego
Postu, przybliżę najpierw Drogę Krzyżową
w Jerozolimie – Via Dolorosa.
Trasa, jaką się dzisiaj przemierza, sięga
początku XIV w. Jest odprawiana w każdy piątek
o godz. 1500.. Via Dolorosa niemal każdego
pielgrzyma wprawia w zdumienie. Jest to konglomerat różnych ras i języków. Tłum przekrzykuje
się wzajemnie, błyskają flesze aparatów, terkoczą
kamery. Nie sposób kontemplować drogi Jezusa na
Golgotę. Z tego powodu, idąc za radą ks. prof.
Stanisława Jankowskiego - Rektora Seminarium
Salezjańskiego w Lądzie koło Konina, pierwszy
raz przeszłam tę trasę z grupą polskich
pielgrzymów o godz. 500. Wschód słońca, pustka
i cisza, rozważania w spokoju i zadumie. To było
to. Później, z różnymi pielgrzymami odprawialiśmy Drogę Krzyżową już zawsze o świcie.
Stacja I – na terenie Szkoły muzułmańskiej
Jezus na śmierć skazany
Poncjusz Piłat – namiestnik rzymski wzdraga
się wydać wyrok śmierci na Jezusa z Nazaretu. Nie
przekonują go skargi, jakie przeciwko Niemu
wytaczają oskarżyciele. Skazuje więc Jezusa na
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ubiczowanie, aby Go potem wypuścić. Ubiczowanego, w koronie z cierni, ukazuje zgromadzonej
rzeszy. Mówi: „Oto Człowiek” (J 19,5). Nie
znajduje jednak współczucia. Odpowiada mu
uporczywe wołanie tłumu: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj
Go! (Mk 15). Piłat ustępuje. Sąd ludzki potępia
i skazuje nawet Boga na śmierć. Sąd Boży
usprawiedliwia i podnosi, bo Bóg chce, by
grzesznik się nawrócił i żył.
Stacja II – w kaplicy Skazania
Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Eskorta śmierci przystępuje do wykonania
wyroku. Zdejmują z ramion Jezusa szkarłatny
płaszcz, którym był odziany na pośmiewisko.
Wkładają na Niego własne szaty. Na ramiona
wtłaczają brzemię krzyża. Pod tym brzemieniem
Jezus ma przejść Jerozolimę na Golgotę. Krzyż
prześladuje świat. Jego cień odstrasza. Łatwiej
z nim walczyć, niż go nieść. Każdy z nas ma swój
krzyż. Bóg obdarza nas krzyżem na naszą miarę,
zawsze jest on do udźwignięcia. I to właśnie krzyż
stał się miarą miłości Boga do człowieka,
a przyjęcie go przez człowieka – znakiem jego
uczestnictwa w dziele Odkupienia.
Stacja III – polska zbudowana z oszczędności
Polaków uchodźców przez Ziemię Świętą w latach
1941-1946, wg projektu T. Zielińskiego.
Pierwszy upadek pod krzyżem
Prawda krzyża wyraża się w upadkach Jezusa
na drodze ku Golgocie. Krzyż jest brzemieniem.
Jego ciężar przerasta siły człowieka. Człowiek
upada pod krzyżem, Jezus też upada – wzgardzony
i odepchnięty przez ludzi. A tak niedawno
rozkazywał wiatrom i morzu, uzdrawiał chorych,
przywracał wzrok i słuch, wskrzeszał umarłych,
wyprowadził z grobu Łazarza. Upadek jest czymś
ludzkim, powstać i nieść krzyż dalej – przejawem
mocy Bożej. Wiemy, na kogo liczyć w tej drodze
przez doczesność i w Kim szukać oparcia.
Stacja IV – również polska. Obie stacje
znajdują się pod opieką Rektora Misji Polskiej
w Ziemi Świętej
Jezus spotyka swą Matkę
Matka Bolesna towarzyszyła Synowi na
Drodze Krzyżowej aż po Krzyż, aby tam usłyszeć
i przyjąć Jego testament. Ta sama: w Nazarecie,
w Betlejem, podczas ucieczki do Egiptu, a teraz na
drodze krzyżowej. „(…) Kiedy więc Jezus ujrzał
swą Matkę i stojącego obok Niej Jana, którego
miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn twój.
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od
tej chwili uczeń wziął Ja do siebie” (J 19, 25-27).
BG
Ciąg dalszy w następnych numerach
„Świętomarcińskiego Słowa”.
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Z cyklu: Spotkania z historią kościoła św. Marcina

Zniszczona płaskorzeźba Marcina Rożka
Około 1926 r., kiedy proboszczem był ks. Wacław Mayer powstał
pomysł wybudowania wieży przy kościele św. Marcina. Jak
przewidywali fachowcy wieża miała spełniać kilka następujących
funkcji: poprawić walory urbanistyczno-architektoniczne bryły
kościoła, patrząc nań z ulicy Święty Marcin oraz Alei Karola
Marcinkowskiego, bo co to za kościół bez wieży, jak mylnie wówczas
oceniano bryłę świątyni. Dzwonnicę planowano umieścić
wewnątrz wieży, a na jej szczycie zegar, co było więcej
niż oczywiste, zgodnie z panującą w tym względzie modą.
Szczyt wieży miał posiadać także odpowiedni wystrój
w postaci kolumn i figur. Wieżę zaprojektował architekt
Stefan Cybichowski, a prace rzeźbiarskie zaprojektował
i wykonał artysta rzeźbiarz Marcin Rożek. Na szczycie
wieży umieszczono cztery kamienne figury: św. Piotra
i św. Pawła – patronów Poznania oraz św. Wojciecha
i św. Stanisława, patronów Polski. W dolnej części ściany
wieży od strony ulicy Św. Marcin, nad wejściem do
kościoła umieszczono dużą płaskorzeźbę kamienną
św. Marcina dzielącego się swym płaszczem z biedakiem.
Prace dekoracyjno-zdobnicze ukończono w 1929 r.,
a całość wszystkich prac przy wieży nieco później, czego
nie doczekał zmarły nagle w 1930 r. ks. Wacław Mayer.
Prace dokończył ks. Teodor Taczak brat słynnego,
pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego majora
Stanisława Taczaka. W takim wystroju kościół dotrwał do
wybuchu II wojny światowej, podczas której świątynia
została zamknięta i zamieniona na magazyn, była także
niedostępna dla wiernych oraz systematycznie niszczona,
ale najgorsze miało dopiero nadejść i stało się to w 1945 r.
podczas walk o Cytadelę. Zniszczenia kościoła były
ogromne, oceniano je na 85 procent oraz jako największe
Zdjęcie z 1940 r., zbiory MKZ
ze wszystkich kościołów poznańskich, których dotknęły
działania wojenne. Kościół stracił wieżę, która nigdy nie
została odbudowana, a po płaskorzeźbie św. Marcina
zachował się tylko fragment biedaka wmurowany
w ścianę zewnętrzną kościoła od strony wschodniej.
Kościół św. Marcina nie mógł pozostać bez swego
patrona, zniszczone dzieło Marcina Rożka zastąpiła
płaskorzeźba św. Marcina i biedaka z 1953 r., dzieło
artysty rzeźbiarza Edwarda Haupta, umieszczona nad
wejściem głównym do kościoła.
Zainteresowanych twórczością rzeźbiarską Marcina
Rożka zapraszam do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu,
gdzie można zobaczyć ambonę oraz sarkofag Karola
Marcinkowskiego oraz na wycieczkę do Wolsztyna do
Muzeum Marcina Rożka.
Więcej patrz: książka pt. „Kościół Św. Marcina
w Poznaniu”, autor Andrzej Kusztelski, Wydawnictwo
Miejskie Poznania, 2015 r., seria: Zabytki Poznania. Inf.
o kościele św. Marcina udzieliły: Biblioteka Urzędu
m. Poznania, Miejski Konserwator Zabytków (MKZ) oraz
Muzeum Marcina Rożka (MMR) w Wolsztynie .
Wojciech Owsianowski
Zdjęcie z 1928 r., zbiory MMR ►
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Szerokie Horyzonty
Ola i Szymon – nowi parafianie. Wróciliśmy do
Polski w grudniu, 2018. Podróżowaliśmy nieprzerwanie
od 1,5 roku. Wyjechaliśmy, bo obydwoje byliśmy ciekawi
świata, innych ludzi i innych kultur. Chcieliśmy zrobić
przerwę od życia w Poznaniu.
Spędziliśmy trochę czasu w Indonezji, Wietnamie
oraz Kambodży, następnie rok w Nowej Zelandii,
w między czasie podróżując na Fidżi oraz Wyspy Cook’a.
O tych ostatnich nawet nie mieliśmy pojęcia przed
decyzją o wybraniu się w tamte rejony świata.
Nasza podróż wniosła wiele dobrego do naszego
życia. Poznaliśmy wspaniałych ludzi z różnych stron
świata, również z Polski. Wielu z nich było dla nas bardzo
życzliwych i pomocnych. Z wieloma utrzymujemy
kontakt. Nabyliśmy całkiem sporo praktycznych
umiejętności, parając się po drodze różnej pracy.
Od otwierania kokosów maczetą na Fidżi i pomocy
w prowadzeniu ogrodu botanicznego na Rarotondze, po
prowadzenie hotelu i sprzedaż lotów helikopterem
w Nowej Zelandii
Z całą pewnością wielu z umiejętności nigdy byśmy się nie nauczyli, gdyby nie nasz
wyjazd. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak ludzie podchodzą
do Boga i wiary w tych najdalszych zakątkach ziemi.
Widzieliśmy też miejsca biedne i ludzi, którzy mimo
skromnych warunków i możliwości, byli szczęśliwi
i potrafili cieszyć się życiem. W pełni zgadzamy się ze
stwierdzeniem, że dłuższa podróż pozwala spojrzeć na
swoje życie z perspektywy, skłania do refleksji nad
samym sobą, do refleksji nad relacją z ludźmi, oraz
wreszcie do refleksji nad naszym związkiem jako pary.
Podczas naszego pobytu na Fidżi Szymon oświadczył
mi się i wszystko tym bardziej uległo zmianie.
Postanowiliśmy wejść w kolejny etap naszej relacji
i stworzyć w przyszłości rodzinę. Byliśmy i jesteśmy
bardzo szczęśliwi z tej decyzji i z tego, że mamy siebie.
Po półtora roku nadszedł jednak czas powrotów.
Byliśmy nieobecni na Święta Wielkiej Nocy potem
Święta Bożego Narodzenia oraz kolejne Wielkiej Nocy.
Obiecaliśmy sobie i bliskim, że tego grudnia w końcu
nasze żagle przybiją do Europy. Podczas nieobecności,
dość ciężko znosiliśmy rozłąkę z bliskimi, szczególnie ja.
Po powrocie czekało nas wiele niespodzianek, wiele
radości, ale także wiele decyzji i zmian. Etap podróży
dobiegł końca, a my postanowiliśmy zostać i budować
nasze życie w Polsce.
Mieszkamy teraz nieopodal kościoła św. Marcina więc pod koniec stycznia zapukaliśmy do biura
parafialnego, żeby się przywitać oraz poprosić o wyrażenie zgody na zawarcie sakramentu małżeństwa
w innej parafii. Tak poznaliśmy Księdza Proboszcza Antoniego. Sądzę, że nie związalibyśmy się
emocjonalnie z parafią, gdyby nie rozmowa z Księdzem Antonim. Miałam poczucie, że jestem w domu,
nasza rozmowa była niewymuszona i po prostu ciepła. Ksiądz zachęcił nas, żebyśmy wnieśli coś do parafii,
podkreślając, że parafia składa się z ludzi, oni ją budują i funkcjonuje jako ‘żywe ciało’. Idąc do domu
rozmawialiśmy o tym. Mój narzeczony nakłonił mnie do napisania tekstu do gazetki parafialnej i przywitania
się z Wami – parafianami. Tak więc bardzo nam miło, że zostaliśmy tak ciepło przyjęci w szeregi parafii.
Chętnie podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami, tymi podróżniczymi i tymi religijnymi. Chętnie
też nauczymy się o Bogu i wierze od Was.
Bóg zapłać. Ola i Szymon – nowi parafianie

INFORMACJE

W styczniu i lutym 2019 roku

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

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

00

1. Hubert Grobelny

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Odeszli do Pana

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

Żywy Różaniec

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
trzecia środa miesiąca 19
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

lat 92
lat 62
lat 45
lat 67
lat 86
lat 83
lat 67
lat 90

KOŚCIOŁY STACYJNE MIASTA POZNANIA

Kancelaria parafialna

00

Zofia Mazurkiewicz
Danuta Bogumiła Konieczna
Robert Andrzejewski
Ewa Józefa Machniak
Ewa Barbara Kostecka
Danuta Barbara Wanat
Rajmund Chojnacki
Danuta Józefa Łysak

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

trzecia niedziela miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Al. Anon

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

W środę popielcową po raz trzeci w Poznaniu zostanie
zainaugurowana modlitwa wielkopostna w kościołach
stacyjnych miasta Poznania, której towarzyszyć będzie
hasło: „W mocy Ducha Chrystusa Ukrzyżowanego”.
Podobnie jak do tej pory pierwszym kościołem
stacyjnym będzie poznańska bazylika archikatedralna
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim,
a każdej stacji towarzyszyć będzie intencja modlitewna.
Nowością na mapie stacyjnego pielgrzymowania jest
kaplica pw. Przemienienia Pańskiego, która znajduje się
przy Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego przy
ul. Długiej w Poznaniu. Wierni będą mogli zgromadzić się
w niej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, aby modlić się
w intencji pracowników służby zdrowia.
Po raz pierwszy także miejscem stacyjnym stanie się
kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, który jest
zarazem Diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. To
właśnie tam, dnia 25 marca br. wierni będą modlić się
o poszanowanie godności i świętości życia ludzkiego od
poczęcia do naturalnej śmierci.
Podobnie jak w roku ubiegłym program dnia stacyjnego w poszczególnych miejscach będzie wyglądał następująco: godzinę przed wieczorną Eucharystią wystawienie
Najświętszego Sakramentu, modlitwa Koronką do Bożego
Miłosierdzia oraz okazja do spowiedzi. Po wieczornej Mszy
św. zostanie odprawione nabożeństwo drogi krzyżowej.
Nasz kościół będzie kościołem stacyjnym
w dniu 3 kwietnia br.
Modlić się będziemy w intencji: O dar dobrego
przygotowania i przeżycia Nawiedzenia Kopii
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w naszej archidiecezji.
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