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•
•
W krzyżu wybawienie,
w krzyżu życie,
w krzyżu obrona przed nieprzyjaciółmi.

•
•

W krzyżu słodycz Boskiego natchnienia,
w krzyżu siła umysłu,
w krzyżu radość ducha.
W krzyżu świętość doskonała.
W krzyżu zbawienie duszy
i nadzieja na życie wieczne.

•
•

O królewskiej drodze Krzyża Świętego
„O naśladowaniu Chrystusa”, Tomasz a’Kempis
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Chcemy być szczęśliwi!
Zastanawiając się nad tym o czym napisać do Was z okazji Świąt Wielkanocnych,
sięgnąłem do tekstu sprzed roku, który zatytułowałem „Trzeba mieć nadzieję”. Przypomnę, że
wówczas był to czas w niespodziewanych okolicznościach pandemii, która mocno ograniczyła
kontakty nasze i udział w liturgii (pięć osób mogło uczestniczyć na jednej mszy). Pisałem wówczas,
że życie na ulicach przeobraziło się niemal w ciszę klasztoru. Cisza, która nie miała izolować, ale
być okazją do podjęcia wysiłku pogłębienia relacji do Boga, do siebie i bliźnich. Z perspektywy czasu
widzimy, że różnie z tą refleksją było. Niektórym z pewnością udało się poukładać i uporządkować
sprawy, których wcześniej może nie mieliby odwagi dotknąć. U niektórych obudziły się uśpione
demony zła. Z pewnością miniony rok w sensie społecznym był czasem pełnym napięć.
W znaczeniu zaś wspólnoty wiary, u niektórych wiarę i stosunek do wspólnoty wierzących
zweryfikował. Oczyścił pozorne postawy, ale też u wielu czas ten obudził odpowiedzialność za
Kościół i osobisty rozwój duchowy.
Niewątpliwie Opatrzność Boża, która wszystkim kieruje, trwający czas transformacji
kulturowej i religijnej, chce skierować nas ku Bogu, który jest wierny. Bóg mówi również w czasach
kryzysu wartości. Jego miłosierdzie, którego celem jest przede wszystkim zbawienie ludzi, prowadzi
także poprzez tygiel cierpienia. Tak było z ludem Izraela, który zapomniał o Nim. Bezcześcił
świątynię, lekceważył głos proroków. W swej Opatrzności, Bóg dopuścił do dewastacji świątyni,
zniszczenia miasta, by w końcu lud doświadczył także gorzkiego smaku wygnania i niewoli. Bóg,
który jest Panem historii, ostatecznie powierza obcemu królowi odbudowanie świątyni
w Jerozolimie (polecam zapoznać się z tą historią biblijną opisaną w Drugiej Księdze Kronik rozdz. 36, w Starym Testamencie).
Dziś stoi przed nami zadanie odbudowania przede wszystkim świątyni duchowej, którą jest
każdy z nas. Przeżywając Paschę Jezusa w znakach liturgii w tegorocznych Świętach
Wielkanocnych, wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia Ewangelii, orędzia nadziei i autentycznej
odnowy. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, ale „na próżno szuka szczęścia ten, kto wpatrując się
w samego siebie i słuchając głosu fałszywych proroków, wchodzi na drogę konsumizmu,
permisywizmu moralnego, egoizmu kultywowanego jako stylu życia, obojętności religijnej. Na
próżno szuka szczęścia i naraża się na wielkie rozczarowanie ten, kto ma nadzieję znaleźć je
w sektach, które manipulują człowiekiem, proponując formy ezoteryzmu i magii” (św. Jan Paweł II,
Kowno, 6.09.1993).
Do słów papieża można dziś jeszcze dodać, że na próżno szuka szczęścia ten, kto nienawidzi,
kto brutalizuje słowem i czynem przestrzeń wspólnego życia. Taki rodzaj gniewu jest grzechem.
Jego zaś celem ostatecznie jest odwieść drugiego od miłości Boga i zagłuszania sumienia, które jest
Bożym sanktuarium w człowieku. Bóg jest jednak wierny i nie „męczy się” czekaniem na
nawrócenie grzesznika. „Nawrócić się to patrzeć na Boga, a odwrócić się od zła” (W. Łaszewski,
Nadchodzi kres. Mistyczne wizje końca świata. Zawiera praktyczne porady jak przetrwać w czasach
ostatecznych, s. 273).
Wobec czasów, w których przyszło nam żyć, trzeba odkrywać prawdę, że Bóg jest wierny,
i że ostatecznie On wie „co kryje się w człowieku”. A człowiek, winien patrzeć w głębię samego
siebie i rozważać o tym co się w nim kryje; czy spokój sumienia czy może niepokój, ciężar grzechów,
ciężar wielkiej odpowiedzialności. Trzeba też, aby równocześnie każdy patrzył w Ukrzyżowanego
i Zmartwychwstałego Pana i pomyślał, że dla niego istnieje zawsze możliwość powrotu i bycia
szczęśliwym (por. św. Jan Paweł II).
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Pozwólcie zatem Drodzy Parafianie i Goście
oraz Czytelnicy Świętomarcińskiego Słowa,
aby tegoroczne życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
były okazją do budzenia w nas i wokół nas odwagi wiary
i wskazywania drogi do Boga. A On będąc wiernym, wskaże nam
prawdziwą drogę do szczęścia!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Spostrzeżenia duszpasterskie
Drodzy Parafianie, pozwólcie, że podzielę
się z Wami dwoma spostrzeżeniami
duszpasterskimi.
Umarł(a) … Niech ksiądz przyjdzie
z olejkami.
Pierwsze spostrzeżenie dotyczy sprawy
zgłaszania do chorej osoby. Zdarzają się
sytuacje, że kapłan wołany jest po śmierci
bliskiej osoby. Zwróćmy uwagę, że sama
nazwa sakramentu mówi, że jest to sakrament
żyjącego (chory żyje), a nie umarłego. Ciągle
pokutuje jeszcze niekiedy zastarzała praktyka,
że jak woła się księdza to już prawie do
umierającego lub umarłego. Jest taka scena
w filmie (nie pamiętam tytułu): idzie kondukt
pogrzebowy z trumną zmarłego, pojawia się
poruszenie w rodzinie. Rodzina przypomniała
sobie, że trzeba jeszcze zawołać księdza, aby
nałożył nieboszczykowi, no te olejki.
Sakrament
Namaszczenia
Chorych
umacnia chorego, daje siłę do dobrego
przyjęcia i przeżywania cierpienia, a także,
jeśli jest taka wola Boża, chory może otrzymać
łaskę zdrowia.
A zatem osobę chorą trzeba zachęcić, aby
świadomie wyspowiadała się, przyjęła
Namaszczenie Chorych i Ciało Chrystusa na
drogę do wieczności. W swojej praktyce
duszpasterskiej miałem jedną taką sytuację,
kiedy chora osoba (żona mojego ojca
chrzestnego) poprosiła mnie, abym przyjechał
do niej z Panem Jezusem i przygotował ją na
odejście z tego świata. Ciocia Ola miała
wówczas ponad 90 lat, czuła się jakiś czas
gorzej i jakby przeczuwała, że to mogą być
ostatnie jej dni. Bardzo świadomie przyjęła
Sakrament Pokuty, Namaszczenia Chorych
i Komunię Świętą. I pełna ufności Bogu po
miesiącu, otoczona bliskimi, odeszła do Domu
Ojca.
Pragnę podziękować wszystkim chorym
i starszym naszej parafii (także ich bliskim

i opiekunom), których odwiedzam w pierwszy
piątek miesiąca. Zawsze cierpliwie czekacie na
Pana Jezusa. Stół nakryty obrusem, krzyż
i świece. I ważne jest też to, że przed krzyżem
i świecami jest wystarczająco miejsca, aby
kapłan mógł położyć bursę z Panem Jezusem.
Buciki od Pierwszej Komunii świętej
Drugie
spostrzeżenie
duszpasterskie
dotyczy apostazji czyli pisemnego składania
woli odejścia z Kościoła. Jesteśmy świadkami
w skali Polski wielu takich aktów. W naszej
parafii, w roku bieżącym, przyszły cztery
osoby do biura parafialnego złożyć akt
apostazji. W kontekście tych niełatwych
spotkań, aby rzucić światło na motywacje tych
decyzji, podzielę się z Wami rozmową, która
miała miejsce wiele miesięcy temu. Było to
niedzielne popołudnie. Czytając książkę,
zadzwonił telefon. Odebrałem. Słyszę głos,
dość energiczny, i pytanie: w jaki sposób
można „wypisać się z Kościoła”? Nieco
zaskoczony pytaniem, nie tracąc jednak
równowagi, odpowiedziałem, że „nie wiem”.
Kontynuując rozmowę, mówię, że ja do
Kościoła przyjmuję, ale instrukcji wypisania
z niego nie posiadam. Rozmówca trochę się
rozgadał. Po jakimś czasie poprosiłem
o przedstawienie się, gdyż wcześniej lokutor
tego nie uczynił. Padło nazwisko… Kiedy
padło również moje imię i nazwisko, oraz, że
jestem proboszczem parafii – UWAGA –
słyszę w słuchawce telefonu wielkie
zaskoczenie i zdziwienie wyrażone mniej
więcej słowami: A TO NIE PEIK? A ksiądz
proboszcz Marian Peik pełnił funkcję
proboszcza w latach 1959 – 1984. A między
mną a księdzem proboszczem Peikiem, był
jeszcze ksiądz proboszcz Czesław Grzelak
(w latach 1984 - 2017). A zatem od czasu
duszpasterzowania księdza Mariana Peika
minęło dobre ponad trzydzieści lat. Wobec
tego zaskoczenia, które usłyszałem w Tele-
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fonie, powiedziałem spokojnym tonem, czy
nie jest to dobra okazja, aby podjąć głębszą
refleksję nad swoim życiem religijnym. Bo
czy czasami, to życie religijne nie zatrzymało
się na etapie „bucików od pierwszej komunii
świętej”? Kiedy bowiem, ma się lat około 40
czy 50, to nie sposób włożyć stopy w bucik
z okresu pierwszej komunii świętej.
Powyższe wydarzenie dobrze ilustruje
motywacje składanych aktów apostazji,
przynajmniej tych, które zostały przyjęte
w mojej historii duszpasterskiej.
Kochani! Każdy otrzymany talent trzeba
rozwijać. Również talent wiary chrześcijańskiej. Talent zakopany będzie uwierał, jak

ciasne buty, które uciskają i eskalują emocje
negatywne.
Radość z wiary przychodzi wtedy, kiedy
jest ona przeżywana szczerze, pozbawiona
pozorów, nie unikająca jednak trudnych
momentów i wydarzeń, ale zawsze we
wspólnocie, w której ponad wszystkim jest
przebaczenie w imię Jezusa Chrystusa.
Wszystkim, którzy dokonali aktu apostazji,
pragnę powiedzieć, że nie istnieje możliwość
„zapisania się” do Kościoła, tylko powrót do
ludu Bożego po uprzednim przygotowaniu
(katechumenat).
Bliski w modlitwie
Ks. prob. Antoni Klupczyński

Msza św. o dar wyniesienia do chwały ołtarzy doktor Wandy Błeńskiej
W Środę Popielcową, 17 lutego 2021
roku, rozpoczęła się V edycja „Kościołów
stacyjnych
miasta
Poznania”,
której
towarzyszyło hasło: „Zgromadzeni na Świętej
Wieczerzy”.
Tradycja
wielkopostnej
modlitwy stacyjnej sięga IV wieku, gdy po
uzyskaniu wolności religijnej chrześcijanie
pielgrzymowali do grobów rzymskich
męczenników.
Nasz kościół św. Marcina był kościołem
stacyjnym w dniu 17 marca br., a w Rzymie
w tym dniu Bazylika św. Pawła za Murami.
O godz. 18.00 została odprawiona Msza św.
w intencji: o dar wyniesienia do chwały
ołtarzy doktor Wandy Błeńskiej – Matki
Trędowatych. Mszy św. przewodniczył
Ks. Biskup Szymon Stułkowski, w koncelebrze ks. Jacek Zjawin oraz salezjanin
ks. Henryk Juszczyk, który w przeszłości
współpracował na misjach z dr Wandą
Błeńską.
Na początku Mszy św. została postawiona
na ołtarzu dodatkowo świeca (z widokiem
misyjnym), którą Ks. Bp Szymon Stułkowski
zapalił od Paschału. Podczas homilii Ks. Bp
przypomniał wiernym o chrzcie Wandy
Błeńskiej w naszym kościele 9 grudnia 2011
r. oraz o świecy, która paliła się podczas
pogrzebu Wandy Błeńskiej i przy innych
okazjach - podczas modlitwy w Jej intencji.
Co miesiąc, 27. dnia, przy grobie Wandy
Błeńskiej trwa modlitwa różańcowa w tej
ASZ
samej intencji.
Na zdjęciu grupa osób z Akademickiego Koła
Misyjnego wraz z Ks. Bp. Szymonem Stułkowskim
i Ks. prob. Antonim Klupczyńskim
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Droga Krzyżowa pytaniem o sens życia
X. Odarcie z szat. Pan Jezus
I. Pan Jezus sądzony przez
Pan włożył nań nieprawości
stanął w całej prawdzie o sobie.
wszystkich nas (Iz 53,6).
Piłata. Moje całe życie podlega
W poszukiwaniu sensu życia
osądowi sumienia i osądowi Boga.
muszę też stanąć w prawdzie
Czy realizuję sens mojego życia?
o tych moich uzależnieniach,
Trzeba stawiać pytanie o sens życia.
przez które jestem przykuty do
Nie da się uciec od tego pytania:
ziemi i życie moje nie ma sensu
po co ja żyję?
w Bogu.
II. Pan Jezus niósł krzyż i nie
XI. Pan Jezus ma ręce
stracił przez to sensu swojego życia.
przybite do krzyża. Podobnie
Właśnie przez cierpienie i krzyż dał
człowiek uzależniony: bez
świadectwo prawdzie i miłości. Czy
swojej używki czy działania
w cierpieniu nie załamuję się, czy
uzależniającego
jest jakby
nie tracę sensu dnia i życia?
przybity, życie jego pozornie traci sens.
III. Pan Jezus upada. Może chcę, aby mi się
A jednak właśnie każdy dzień bez działania
wszystko udawało i w tym chcę widzieć sens
uzależniającego ma wielki sens.
mojego życia? Skoro Pan Jezus upada i nie traci
XII. Śmierć. Jeśli tylko nie wracam do
sensu życia, to znaczy, że ów sens nie polega na
grzechu i uzależnienia, codziennie umieram, aby
zewnętrznych sukcesach. Z trudnością dochożyć dla Boga. Dla zachowania tego sensu życia
dzę do tego, że sensem mojego życia jest więź
jakim jest wierność Bogu i spełnienie woli Boga
z Bogiem, i to niezależnie od tego, co jeszcze
warto oddać życie.
oprócz tego się dzieje. Sensem jest więź
XIII. Ciało zdjęte z krzyża zostaje złożone
z Bogiem, która nigdy się nie skończy.
w grobie, a dusza idzie do Boga. Jakaż będzie
IV. Jezus jest doskonale zjednoczony
wieczna radość, jeśli tu na ziemi byłem wierny
z Maryją. Jej wola jest we wszystkim taka sama
sensowi życia.
jak wola Syna. Sensem mojego życia jest także
XIV. W chwili zmartwychwstania ciał sens
uzgodnienie mojej woli z Bożą. Proszę Cię, Jezu,
życia i radość sensu przeniknie także moje ciało.
oby moja wola była zawsze taka, jak wola
Zmartwychwstałe ciało będzie miało udział
Twoja.
w radości i szczęściu Boga. W swojej strukturze
V. Szymon Cyrenejczyk. Sensem mojego
cielesno-duchowej cały będę przeduchowiony
życia nie jest krzyż, ale wierność Bogu, choćby
i przebóstwiony. Życie moje będzie miało
ona prowadziła aż do krzyża. Wierność Bogu
najwyższy sens.
jest też wiernością człowiekowi, pomocą
drugiemu.
Dobra wola uzależnionego
VI. Weronika. Człowiek, istota rozumna,
nawet dla zdrowia psychicznego potrzebuje
Nie, nie będę tego czynił
sensu życia. Trzeba wierności temu sensowi,
Od jutra będę wspaniały
choćbym miał wystąpić z tłumu i narazić się
Spróbuję tylko dziś, ostatni raz
innym tak jak Weronika.
Spróbuję tylko jeszcze ten raz.
VII. Drugi upadek. Każdy grzech jest
Zaraz, zaraz, skąd ja to znam
wykroczeniem przeciwko sensowi życia. Jeszcze
Skąd znam ten dyktat:
większym wykroczeniem jest nie pojedynczy
”Spróbuję tylko dziś, ostatni raz
upadek, ale wola trwania w złu, przywiązanie
Spróbuję tylko jeszcze ten raz”.
do zła.
VIII. Niewiasty płakały nad Jezusem, choć
Powtarza się on po kolei jak refren
On nie zagubił sensu życia. Dlatego Jezus zwraca
We wszystkich uzależnieniach:
się do nich i do mnie, abym płakał nad sobą,
Spróbuję tylko dziś, ostatni raz
kiedy gubię sens własnego życia.
Spróbuję tylko jeszcze ten raz.
IX. Trzeci upadek. Uzależnienie zaciemnia
Mam cię, kłamliwa bestio
sens życia. Jest ono chorobą, i najcięższym
W tobie nie ma prawdy
upadkiem, który prowadzi do śmierci fizycznej
Nie, nie spróbuję tylko dziś,
i ciemności duchowej. Jest obowiązek leczenia
Wytrwam tylko dziś do wieczora.
się w wypadku uzależnienia od alkoholu,
O. Józef
narkotyków, seksu, hazardu, internetu itp.
(Echo Sanktuarium MB w Cudy Wielmożnej, nr 45, 1999)
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Wspomnienia
spomnienia z pobytu w Ziemi Świętej
Jezioro Genezaret
Morzem Tyberiackim

inaczej

zwane

W przewodniku czytam: „Morze Tyberiackie –
jezioro położone 200 m poniżej
żej poziomu morza,
o powierzchni 165 m2,21 km długości
długoś przeciętnej
szerokości 9 km. Głębokość
ść nie przekracza 50
metrów. Wody jeziora obfitująą w wielką
wielk ilość
różnorodnych ryb, dając
ą
duże
że możliwości
mo
rybołówstwa dla okolicznych mieszkańców.
mieszka
Jedynie wiatr wiejący
cy z północy czy południa
powoduje gwałtowne spiętrzenie
trzenie wód i wtedy fale
osiągają wys. ok. 3 m. Nic dziwnego, że strony te
były licznie zamieszkałe przez miejscową
miejscow ludność
i żee tutaj, nad brzegiem Jeziora Genezaret, miało
miejsce tyle zdarzeń opisanych w Ewangeliach.
Wczesnym rankiem ukazuje się wspaniała
panorama wschodzącego słońca.
ńca. Już trudno myśleć
inaczej niż modlitwą,, ona jest odpowiedzią
odpowiedzi
radosnego serca. „Kiedy ranne wstają
wstaj zorze” to
rzeczywistość.. W takiej chwili człowiek lepiej
rozumie, dlaczego Jezus tak bardzo ukochał ten
skrawek ziemi i namaścił
ścił go swoją
swoj pracą,
modlitwą, pochylaniem sięę nad człowiekiem.
Przecież to tutaj miało miejsce rozmnożenie
rozmno
chleba
przekazanie błogosławieństw,
ństw, nadanie prymatu
Piotrowi i wiele innych ewangelicznych wydarzeń
wydarze
sprawiających, żee nie ma tu chyba skrawka ziemi,
której nie dotknęłaby
łaby stopa Zbawiciela.
Zbawiciela Tutaj Jezus
powiedział do Piotra: „Pójdźź za mną”.
mną
„Przechodzącc obok Jeziora Galilejskiego ujrzał
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak
zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie
źcie za mną,
mną a sprawię,
że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast
zostawili sieci poszli za Nim”(Mk
(Mk 1,16-18).
1,16
Rozglądam się,, aby dojrzeć to miejsce
największego
kszego cudu powołania Szymona i innych.
Zadziwiający radykalizm pójścia
ścia za Nim. Potem
wstąpił
pił na wzgórze i powołał do siebie tych,
których chciał. Ustanowił ich dwunastu. Na tym
wzgórzu Chrystus
ystus ich wybrał i przekazywał nauki.
Pierwsze Seminarium ? Można
żna tak powiedzie
powiedzieć.
Uczniowie to rybacy, zwykli ludzie, a jednak
namaszczeni łaską Boga – pierwsi kapłani. To
właśnie
nie tutaj dojrzewali do pracy apostolskiej, tutaj
Jezus chodząc z nimi myślał
ślał o ich sytuacji
w świecie. Myślał
lał o nich i o tych, którzy dzi
dzięki
nim, ich słowu - uwierzą. Myślał
ślał wi
więc i o nas,
o mnie , o tobie… Wypowiadając
ąc słowa: „Oto ja
was posyłam jak owce między
ędzy wilki…” myślał
my
o przyszłości Kościoła
cioła i swoich wyznawców.
Trudno uwierzyć, żee nic im nie obiecywał wartości
warto
z tego świata,
wiata, a oni porzucili swoje zajęcia
zaj
i poszli
za Nim. Ciągle
gle przygotowywał ich do trudnej
pracy grożącej prześladowaniami,
ladowaniami, a nawet

śmiercią.. To nie tylko odrzucenie przez świat,
wyśmianie czy nienawiść.
ść. On – Bóg, Syn Boży
wiedział, żee istnieje i istnie
istnieć będzie odwieczna
wrogość między światem, a Jego or
orędziem
zbawienia. A mimo to wybrał dwunastu aby szli.
I poszli urzeczeni przedziwną
przedziwn mocą swego
Mistrza, który zniewalał miłością,
miło
bezbronnością,
dobrocią. Poszli … i nadal idą….
idą
Seminarium to nie miało murów i sal
wykładowych lecz przepiękną przestrzeń, o której
tak pisał Józef Flaviusz: ”Nad Jeziorem Genezaret
rozciąga się kraina cudownej urody. Orzechy
wymagające najwięcej
ęcej chło
chłodu rosną tu razem
z palmami, które dojrzewają
zewają tylko w gorącym
klimacie, a obok nich figi i oliwki, które najlepiej
rosną i owocują w strefie umiarkowanej. Tu przez
okrągły
gły rok wszystko kwitnie. Najwspanialsze
winogrona i figi dojrzewają przez 10 miesięcy,
inne owoce bezustannie. Z wyjątkowym klimatem
łączy się nawodnienie
nie przez doskonałe źródło,
które miejscowa ludność nazywa Kafarnaum.
Niektórzy brali je nawet za jedną
jedn odnóg Nilu, gdyż
łowią tu rybę podobnąą do kruka morskiego
z jeziora pod Aleksandrią.
ą. „Oto jaka jest przyroda
onej ziemi…”.
Okazujmy naszym księżom, bliższym
i dalszym ciepło, życzliwość, wyrozumiałość.
Dlaczego? Dlatego, że są. Z nami i dla nas.
I pamiętajmy o Nich w modlitwie. Bardzo jej
potrzebują - każdy, bez wyjątku.
BG

„Burza na Morzu Galilejskim”, Rembrandt
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Z okazji Wielkiego Czwartku, ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa
dziękujemy naszym duszpasterzom za posługę,
życzymy nieustannie darów Ducha Świętego
potrzebnych do głoszenia z odwagą wiary, nadziei i miłości
oraz wierności Bogu na wzór św. Józefa.
Parafianie

Święto Miłosierdzia Bożego
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299)
Święto Miłosierdzia Bożego posiada najwyższą rangę wśród form Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
przekazanego przez św. s. Faustynę Kowalską, a jego wprowadzenia zażądał sam Zbawiciel w bardzo
licznych objawieniach, które s. Faustyna miała na przestrzeni wielu lat.
W pierwszym okresie sama s. Faustyna
„zupełnego odpuszczenia win i kar”. Ta łaska jest
chociaż świadoma swej małości i nieskuteczności,
czymś znacznie większym niż odpust zupełny.
nie ustawała w staraniach o wprowadzenie Święta
Podobna jest do łaski chrztu świętego, w którym
Miłosierdzia Bożego. W tej intencji ofiarowywała
także następuje odpuszczenie win i kar.
swoje cierpienia, posty i modlitwy a przynaglana
Wielkość Święta Miłosierdzia polega także na
przez Zbawiciela, sama chciała jechać do Rzymu,
tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym
by rozmawiać na temat Święta z Papieżem.
dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski,
Prywatnie pierwsza zaczęła Święto obchodzić
jeśli one są zgodne z wolą Bożą. Komunia święta
i obchodziła aż do śmierci, nie doczekawszy jego
przyjęta tego dnia, musi być jednak nie tylko
zatwierdzenia.
wyjątkowo godnie przyjęta, ale także spełniać
Zwieńczeniem kilkudziesięcioletnich zabiepodstawowy
warunek
Nabożeństwa
do
gów ks. Sopoćko, biskupów polskich a także
Miłosierdzia, tzn. głębokiej ufności w Boże
modlitw wielu milionów wiernych o wprowadzeMiłosierdzie.
nie Święta Miłosierdzia w całym Kościele, była
Chrystus nie ograniczył swej hojności do tej
kanonizacja s. Faustyny. Zgodnie z życzeniem
jednej, choć tak wyjątkowej łaski. Powiedział
Ojca Świętego Jana Pawła II, naznaczono na
bowiem, że wylewa całe morze łask na dusze,
II Niedzielę Wielkanocną 2000 roku. W czasie
które się zbliżają do źródła Miłosierdzia, bo
homilii kanonizacyjnej Papież ogłosił, iż odtąd
w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
w całym Kościele dzień ten zwać się będzie
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były
Wolą Pana Jezusa, przekazaną s. Faustynie
jako szkarłat (Dz. 699). Właśnie w tym dniu Jezus
było uroczyste obchodzenie Święta Miłosierdzia
chce obdarzyć wszystkich proszących z ufnością,
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli tzw.
zarówno łaskami doczesnymi, jak i zbawiennymi.
Niedzielę Białą lub Przewodnią. Wybór pierwszej
Wielkość łask, jakich Zbawiciel chce udzielić,
niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę
dotyczy wszystkich ludzi, ale w sposób szczególny
Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły
Święto Miłosierdzia ma być „deską ratunku” dla
związek
między
wielkanocną
tajemnicą
wielkich i zatwardziałych grzeszników (Dz. 1517).
Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć
Przygotowaniem do Święta Miłosierdzia ma
i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem
być nowenna, odmawianie przez 9 dni (poczynając
największym przejawem miłosierdzia Bożego
od Wielkiego Piątku) Koronki do Miłosierdzia
wobec ludzi. Święto Miłosierdzia według woli
Bożego. W tej nowennie – powiedział Pan Jezus –
Zbawiciela ma być nie tylko dniem szczególnej
udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796).
czci Boga w tajemnicy Miłosierdzia, ale także
Co do sposobu obchodzenia Święta, wyraził
dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie
Pan Jezus dwa życzenia: aby obraz Miłosierdzia
ratunkiem dla grzeszników: Pragnę, aby Święto
był w tym dniu uroczyście poświęcony oraz
publicznie, czyli liturgicznie uczczony. Po wtóre:
Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
Kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym
grzeszników (Dz. 699). Kto w dniu tym przystąpi
wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim.
do Źródła Życia – obiecał Pan Jezus - dostąpi
Warto, byśmy wiedzieli i byli w pełni świadomi,
zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
jak wielkich łask i pod jakimi warunkami możemy
Do godnie przyjętej w tym dniu Komunii
dostąpić w Święto Miłosierdzia.
świętej jest więc przywiązana wyjątkowa łaska:
Skorzystajmy z nich.
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Katecheza – co to takiego?
Odc. 6. Wykłady katechetyczne
W trakcie pisania pracy, jako doktorant
pracowałem na Wydziale Teologicznym
prowadząc ćwiczenia z katechetyki. Ucząc
jednocześnie w szkole miałem doświadczenie
pracy z różnymi grupami, różnymi metodami,
w różnych miejscach. Ćwiczenia z katechetyki
polegają na przygotowaniu studentów do
pracy w szkole. Najczęściej wyznaczam
jednego lub kilku studentów jako katechetów,
a pozostali razem ze mną „zamieniają się”
w uczniów. Zadaniem studenta-katechety jest
przeprowadzić całą lekcję albo tylko jedną
metodę aktywizującą. Takie ćwiczenia są
bardzo ciekawe dla obu stron: prowadzący
zdobywają nowe doświadczenie, uczestnicy
poznają ciekawe metody pracy z uczniem na
lekcji. Jedną z takich metod jest „słoneczko”.
Nauczyciel rozdaje uczniom małe kartki
samoprzylepne i pisze na tablicy zdanie:
Najważniejsze w życiu jest …. Zadaniem
uczestników jest dokończyć zdanie. Każdy
uczestnik zapisuje na kartce to, co według
niego jest najważniejsze w życiu. Po chwili
prowadzący zbiera kartki i przykleja je na
tablicy porządkując odpowiedzi. Jeśli pojawiło
się kilka podobnych odpowiedzi to układa
z nich jeden promień tytułowego „słoneczka”.
Ostatecznie na tablicy mamy wypowiedzi
wszystkich uczniów na temat najważniejszych
spraw w życiu: rodziny, pracy, zdrowia, wiary,
pieniędzy itp. Takich metod są setki, kilka lat
studiów teologicznych to dobry czas, żeby
oprócz wiedzy teoretycznej zbudować sobie
„warsztat katechetyczny”, dzięki któremu
lekcje religii nigdy nie będą nudne. A jeśli
o wiedzę teoretyczną chodzi to muszę
wspomnieć o wykładach z katechetyki, które
rok po obronie pracy doktorskiej przyszło mi
prowadzić. Dowiedziałem się o tym miesiąc
przed rozpoczęciem roku akademickiego, ale

szczerze mówiąc nie wiedziałem jak się do
tego zabrać. Pisząc doktorat czytałem,
studiowałem, myślałem dużo, ale w bardzo
wąskiej dziedzinie katechetyki. Prowadząc
wykład musiałem przekazać studentom całość
katechetyki, na którą składają się cztery
działy: katechetyka fundamentalna, materialna, formalna i szczegółowa. Każdy z tych
działów to osobny wykład trwający jeden
semestr. Jest to około dwudziestu półtoragodzinnych
bloków,
podczas
których
wykładowca musi praktycznie bez przerwy
mówić. Było to dla mnie ogromne wyzwanie.
Udało mi się od starszych kolegów i koleżanek
wykładowców załatwić skrypty, ale to był
dopiero początek drogi. Przez pierwszy rok
pracy dzień przed wykładem czytałem skrypt
i starałem się jak najwięcej zapamiętać
przygotowując prezentację. Nie chciałem
czytać skryptu studentom a jednocześnie
widziałem, że nie mam jeszcze tak szerokiej
i ugruntowanej wiedzy. Pierwsze lata pracy
wykładowcy
były
bardzo
trudnym
doświadczeniem i kosztowały mnie wiele sił.
Dziś czuję się już swobodniej w wykładanych
zagadnieniach i staram rozwijać się dalej
uczestnicząc w sympozjach dla katechetyków
oraz pisząc artykuły naukowe. Wydział
Teologiczny jest częścią Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i musi spełniać
bardzo wysokie wymagania dotyczące pracy
badawczej. Jesteśmy jako pracownicy
szczegółowo rozliczani z ilości napisanych
artykułów, udziału w sympozjach i konferencjach, składania wniosków na granty itp.
W tym wszystkim trzeba bardzo uważać, żeby
nie stracić z oczu celu wszystkich naszych
wysiłków czyli lepsze głoszenie Ewangelii.

Dobry humor
Matko moja, Maryjo uproś mi nieustanny "dobry
humor" to szczęście wewnętrzne, które daje Bóg.
(św. Urszula Ledóchowska)
Dystans do siebie
Opowiem Wam sytuację, która miała miejsce
naprawdę, a którą można opowiadać jako dowcip.
Miałem trochę zabiegany dzień. Ciągle coś do
zrobienia i załatwienia. W pośpiechu ubrałem się,
założyłem czapkę i wyszedłem na ulicę na tzw.

cywila. Idę ulicą Marcinkowskiego, po drodze
kłaniam się napotkanym parafianom. Wymiana
uśmiechów … wchodzę na ul. Paderewskiego,
mijam nieznajomych, dziwnie mi się przyglądają
… W pewnym momencie, odruchowo spoglądam
w szybę wystawową sklepu, widzę swoją sylwetkę,
a na głowie… biret kapłański, który rozbawił mnie
do łez. Wtedy doszło do mnie skąd te przenikliwe
spojrzenia przechodniów. A zdarzyło mi się to dwa
razy. Czekam na trzeci…
xak

CDN.

Ks. Jacek Zjawin
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Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
Powstało już bardzo wiele różnych dzieł
dotyczących Eucharystii. Można mówić
o uginających się od ciężaru półkach, na
których
są
książki,
tomy
traktatów
teologicznych, niezliczone artykuły, homilie,
kazania, spisane świadectwa. Przeżywane
kongresy, różne wspólnoty i ruchy eucharystyczne, niezliczone cuda, w których Bóg
przekonywał o swojej obecności w kawałku
chleba, encykliki, dokumenty papieskie –
wydaje się, że można by tak wyliczać bez
końca. Do tego różne praktykowane przez nas
piękne nabożeństwa - wieczyste adoracje
Najświętszego Sakramentu. Coniedzielny lub
codzienny udział w Mszy świętej. Wszystko to
wskazuje, że spotkanie przy Stole Eucharystycznym stanowi dla katolika centrum jego
życia. A mimo wszystko powszechnym jest
przekonaniem, że nawet w życiu niektórych
kapłanów Eucharystia bywa jedynie obowiązkiem, jakimś przyzwyczajeniem. My także po
wielu latach szkolnej katechezy wyciągamy
wnioski i stwierdzamy, że nie rozumiemy
obrzędów, znaków w których uczestniczymy.
Autorzy współcześni mówią o dodatkowych
trudnościach - związanych z cechą naszych
czasów: pośpiech, brak wyczucia sacrum,
indywidualizm, niezrozumienie języka liturgii,
brak ciszy, niezrozumienie potrzeby ofiary,
wyrzeczenia. Moglibyśmy wymienić jeszcze
inne czynniki, które sprawiają, że dla katolików – często pomimo szczerych chęci - Msza
Święta jest daleka od codzienności i przez
wielu traktowana jako przykry niedzielny
obowiązek.
Chciałbym, abyśmy poczuli się, jak ci,
którzy zostali zaproszeni przez Jezusa na
ucztę, posiłek. Jest to niezwykłe spotkanie –
siadamy przy stole zastawionym obficie –
najpierw przy Stole Słowa, gdzie „konsumujemy i przeżuwamy” Słowo Boże, a później
przy Stole Eucharystycznym, z którego jemy
Ciało i pijemy Krew Chrystusa, ukryte pod
postacią chleba i wina.
W posiłku jest coś mistycznego. Mawiają
Ci, którzy robią kolejny kęs swojej ulubionej
potrawy, przedłużając w nieskończoność
przeżuwanie ostatniej porcji. Jak wielkim
darem Boga Stwórcy są zmysły, przekonali się
Ci, którzy w czasie choroby tracą węch i smak.

Podobnie, ale zupełnie inaczej rzecz ma się
w stosunku do samej Eucharystii. W obliczu
wielkiej i niepojętej tajemnicy, jaką jest
cudowna przemiana chleba w ciało, wina
w krew Chrystusa – zmysły człowieka
pozostają bezradne. Jak to jest – pytają nas –
że w tym kawałku wypieczonego komunikanta, leżącej na patenie hostii – widzisz
samego Boga? Nie wierzą w to nasi bracia
protestanci i poganie, którzy mówią że to tylko
symbol. Podczas, gdy my widzimy w każdym
małym kawałku Ciało samego Boga.
Próbował to wyjaśnić św. Tomasz
z Akwinu, który jest nazywany „Piewcą
Eucharystii”. Kiedy mówimy o Akwinacie
przenosimy się do XIII wieku. Wtedy to
rozwijała się najmocniej pobożność eucharystyczna. Papież Urban IV poprosił pobożnego
zakonnika, aby napisał oficjum ku czci
Najświętszej Eucharystii. Zwraca on uwagę,
że zmysły się mylą, kiedy mają do czynienia
z Eucharystią. Pod przypadłościami chleba
ukrywa się substancja Ciała Chrystusa, której
rozum w żaden sposób nie jest w stanie
wykryć. W hymnie jego autorstwa, uwielbiającym eucharystię Adoro te devote,
św. Tomasz napisał: Visus, tactus, gustus in
Te fallitur / Sed auditu solo tuto creditur.
Polskie tłumaczenie nie do końca oddaje tego,
co zostało wyrażone w tekście. Tłumacząc
dosłownie ten tekst na język polski można
oddać to w ten sposób: Wzrok, dotyk, smak
w Tobie zawodzą, ale z samego słuchania
wierzy się we wszystko.
Jedynym zmysłem, który ratuje człowieka,
by wniknąć w tajemnicę Eucharystii jest słuch.
Jest to jedyny zmysł, który nie myli, jeżeli
człowiek słyszy i wierzy słowom Syna
Bożego. Zatem zbliżający się do Komunii św.
najpierw powinien przyjąć słowa Chrystusa
i w nie wierzyć, aby móc następnie przyjąć już
nie słowo, ale samego Chrystusa w postaciach
Eucharystycznych. Zatem, kiedy człowiek
przyjmuje Komunię świętą patrzy na coś, co
wygląda jak chleb, w dotyku i smaku jest jak
chleb, ale mimo to nie jest chlebem. Właśnie
na tym polega dla wielu trud w zrozumieniu
Eucharystii.
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Jak wyglądała Eucharystia w pierwszych
wiekach?

Teksty starożytne mówią nam, że
chrześcijanie spotykali się na tzw. „Łamaniu
chleba”. Ciekawe świadectwa z pierwszych
wieków każą nam przyznać, że Eucharystia to
uczta, która od początku wyróżniała ich na tle
innych. Namiestnik Bityni, Pliniusz Młodszy,
w swym raporcie do cesarza Trajana z 111
roku, jako cechę charakterystyczną chrześcijan
wymienia sprawowanie Eucharystii. Poganin
Fronto w tekście próbującym szkalować
chrześcijan (z połowy II wieku) sporo miejsca
poświęca opisowi Mszy Świętej, liczne
symbole Eucharystii znajdujemy w katakumbach. Wszystko to wskazuje na to, że
Eucharystia to istotny element życia
chrześcijan.
Aby móc przyjąć Jezusa w darze
Eucharystii, trzeba było należycie się do tego
przygotować przez chrzest i dobre uczynki.
Nie wszyscy mogli uczestniczyć w obrzędzie
łamania, a niektórzy wprost z Liturgii po
odczytaniu Słowa Bożego musieli wyjść, tak
jak to miało miejsce w przypadku osób jeszcze
nieochrzczonych. Potrzebna jest zatem wiara
i kąpiel na odpuszczenie grzechów (tj.
chrzest), pokuta. Zgadza się z tym już
fragment Didache pochodzący z przełomu
I i II wieku, gdzie czytamy: Niechaj przyjdzie
łaska i przeminie ten świat! Hosanna Bogu
Dawidowemu! Kto święty, niech podejdzie,
kto nim nie jest, niech czyni pokutę!”
Biblijne opisy łamania chleba i wieczerzy
pańskiej bardzo mocno akcentują biesiadny
charakter sprawowanej eucharystii. Pod
pojęciem łamania chleba rozumiano zarówno
agapę – chrześcijańską ucztę miłości, jak
i posiłek eucharystyczny. Święty Paweł
w pierwszym Liście do Koryntian zwraca
uwagę na problemy dotyczące łączenia agapy
i wieczerzy pańskiej. Stąd stopniowo dążono
do ich rozdzielenia. Decydowano, po jakimś
czasie, by z pomieszczeń, gdzie sprawowano
Eucharystię w domach wynieść stoły przy
których wspólnie biesiadowano. Pozostał tylko
jeden stół – jako zarodek przyszłego ołtarza –
na nim składano chleb i wino, nad którymi
przewodniczący odmawiał wielką modlitwę
uwielbienia.
Gorzkie Żale 14 III 2021 ►
Kazania pasyjne głosił ks. Adrian Szafranek

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Na początku uczty czytano fragmenty
pochodzące z Starego Testamentu. Później
spożywano chleb eucharystyczny i łączono go
z wspomnianą agapą – ucztą miłości.
W Apologii św. Justyna, pochodzącej
z połowy II wieku, czytamy świadectwo, jak
w niedzielnym sprawowaniu Eucharystii czyta
się pamiętniki apostołów oraz pisma
proroków, zanim przewodniczący wypowie po
homilii
wielką
modlitwę
uwielbienia
i dziękczynienia nad przyniesionymi darami.
Warto przy tej okazji powiedzieć,
o pewnym dobrodziejstwie Soboru Watykańskiego II. Otóż Ojcowie Soborowi wyrazili
pragnienie, by «stół Słowa» szeroko otworzył
wiernym skarbiec Pisma Świętego. Dlatego
zezwolili, by podczas sprawowania liturgii
szczególnie fragmenty biblijne były odczytywane w języku dla wszystkich zrozumiałym.
Kiedy bowiem w Kościele czyta się Pismo
Święte, przemawia sam Chrystus. Równocześnie zalecili celebransowi wygłaszanie homilii
jako części samej liturgii, mającej wyjaśnić
słowo Boże i ukazać jego aktualność dla życia
chrześcijańskiego. Znamienne jest, że dwaj
uczniowie z Emaus, odpowiednio przygotowani przez słowa Pana, rozpoznali Go przy
stole po prostym geście «łamania chleba».
Kiedy już umysły zostały oświecone i serca
rozgrzane, «przemawiają» znaki. Cała
Eucharystia sprawowana jest w dynamicznym
kontekście znaków, które niosą bogate, jasne
przesłanie. To właśnie przez znaki tajemnica
niejako odsłania się przed oczami wierzącego.
Ks. Marek Starowiejski w wstępie do
książki
zatytułowanej
„Eucharystia
pierwszych wieków”, czyni ciekawą refleksję:
Gdyby któryś z wielkich teologów Eucharystii
epoki Ojców Kościoła, powiedzmy św.
Ambroży czy św. Cyryl Aleksandryjski,
przeczytał jedną z prac dotyczących Eucharystii u Ojców, napisanych w XIX czy XX wieku,
obawiam się – pisze autor – że chwyciłby się
za głowę i oczom swoim by nie wierzył. I to nie
dlatego, że to co napisano, jest nieprawdą, ale
że przemieszano akcenty i zmieniono myśl
pierwszych teologów. Od czasów bowiem
Reformacji literatura skupia się na 2 tematach: realnej obecności Chrystusa w Eucharystii i rzeczywistej ofierze Chrystusa w Mszy
św. Zdumienie wynikałoby nie z faktu, że oni
tego nie głosili, ale z tego, że nauka o Eucharystii była tak oczywista, że nie było o czym
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dyskutować, stanowiła zasadniczy element
życia chrześcijańskiego. Były problemy dotyczące rozumienia Trójcy świętej, herezje
dotyczące bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa, spory dotyczące łaski, ale nie Eucharystii.
Poza przykładem nielicznych – (…) – nie było
sporów eucharystycznych. Pierwsze wybuchły
w średniowieczu, gdy więzy między życiem
religijnym a Eucharystią mocno się rozluźniły.
Ks. Adrian Szafranek

Gorzkie Żale 21 III 2021
Kazania pasyjne głosił ks. Adrian Szafranek

INFORMACJE

W lutym i marcu 2021 roku

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

dni powszednie: 8 , 18

00

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

1. Borys Abramowicz

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

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

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

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Za wszystkie dary z Bożej Ręki wzięte,
za skarby wiary i pociechy święte,
za trudy pracy i pracy owoce,
za chwile sił i ciężkie niemoce,
za spokój, walki, zdrowie i choroby,
za uśmiech szczęścia i łzy żałoby,
i za krzyż ciężki na barki złożony
niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.

Duszy nie syci ani nie zaspokaja rozległa
wiedza, lecz odczuwanie i smakowanie rzeczy
od wewnątrz.
Ignacy Loyola

1. Urszula Wojtkowiak
2. Jarosław Piotr Dębowski
3. Leszek Stanisław Bandurski
4. Jan Franciszek Matuszczak
5. Wojciech Eitner
6. Urszula Wagner
7. Tadeusz Zenon Nowicki
8. Zofia Dobrosielska Głodowska
9. Józef Słupianek
10. Karol Siemiginowski
11. Eugeniusz Opiela
12. Jerzy Pawluczuk
13. Mirosława Kazimiera Wożyńska
14. Gabryelska Bronisława

lat 64
lat 51
lat 62
lat 75
lat 60
lat 94
lat 89
lat 97
lat 90
lat 92
lat 88
lat 61
lat 78
lat 91

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na świat,
aby dać świadectwo Prawdzie.
Objawiłeś, że Bóg jest Miłością, każdy zaś człowiek stworzony
przez Boga i dla Boga, z miłości i dla miłości.
Dziękuję Ci za ukazanie swoim życiem,
swoją męką, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem,
że miłość jest mocniejsza od wszelkiego cierpienia,
potężniejsza nawet od śmierci, a jej kresem – pełnia życia,
jedność z tym, który jest Prawdą, Życiem i Miłością.
Panie, pragnę przyjąć ten największy z Twoich darów.
Pragnę żyć tą miłością, jak Ty nią żyłeś.
Pragnę być wierny miłości, jak Ty byłeś wierny.
Pragnę kochać do końca, jak Ty kochałeś.
Proszę Cię, Panie, wspieraj mnie swoją mocą.
Proszę Cie, chroń mnie przed zakusami ojca kłamstwa,
największego wroga miłości.
Wyzwalaj mnie, Panie, z lęku przed cierpieniem i śmiercią.
Napełnij mnie mądrością, abym zawsze wybierał życie.
Spraw, Panie, abym stał się czytelnym znakiem Twojej miłości,
aby źródła wody żywej płynęły z mego serca i gasiły pragnienie
każdego człowieka, którego spotkam na mej drodze.
Amen
„Miłość i cierpienie. Męka i zmartwychwstanie Chrystusa
źródłem uzdrowienia człowieka”. Bogusław Nowak SVD
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