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Czy pozwolisz się kochać? 
Trwamy w okresie Wielkiego Postu, w czasie 

którego w liturgii częściej pojawia się słowo 
„nawracajcie się”. Pozwólcie zatem, że i kilka 
myśli na ten temat.  

Nawrócenie, tak jak wspinaczka, związane jest 
z odkrywaniem. A zatem nawrócenie można 
potraktować trochę jak przygodę. W tej 
wspinaczce duchowej, która nie ma być oderwana 
od życia, Bóg zadaje pytanie: Czy pozwolisz się 
kochać? Odpowiadając na to pytanie, jest zawsze 
szansa odkrycia czegoś nowego, kiedy zwracamy 
się ku Bogu, ku Światłu, które pozwala zobaczyć 
siebie w prawdzie. Zobaczyć w sobie dobro i zło. 
Z pewnością będzie się to wiązało z napięciami 
i trudnościami. Czemu tak się dzieje? Są różne 
przyczyny. Najczęściej bardzo ludzkie: schematy, 
wygodnictwo, egoizm, lęk. Lęk przed utratą 
samego siebie, przed zatracaniem własnych 
korzyści. Nawrócenie, jako że jest wspinaczką 
domaga się działań ekstremalnych. Bóg 
poprowadzi cię dokąd nie chcesz. 

Nawrócenie jest też w pewnym sensie buntem. 
Buntem przeciwko swojemu „ja”, aby odkryć 
„Ty”.  Pozwolić poprzebywać z „Ty”. Może się to 
dokonywać w czasie lektury Ewangelii. Prosimy 
o światło Ducha św. Przy wybranym tekście 
pytamy Jezusa: co chcesz mi dzisiaj powiedzieć? 
Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim 
„ja” odkrywa „Ty”. Odkrywa również na nowo 
Jego Kościół. Lektura Ewangelii to coś znacznie 
więcej niż studiowanie jej treści, to odkrywanie 
Przyjaciela - Jezusa. To zżycie się z Nim. Powstaje 
wówczas namiot, w którym człowiek rozmawia 
z Bogiem. Na wzór Namiotu Spotkania, w którym 
„Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak 
się rozmawia z przyjacielem (…) a skóra na jego 
twarzy (Mojżesza) promieniała na skutek rozmowy 
z Panem” (por. Wj 33,7-11.18-23; 34, 5-9.29-35). 

Z takiego Namiotu Spotkania wychodzi się 
nowym człowiekiem, posłanym nieść pokój i życie 
bliźnim. Dziś kiedy żyjemy w cieniu wojny 
w Ukrainie czyż Kościół - Lud Boży nie jaśnieje 
blaskiem Boga? Okrywa nim miłością 
bezwarunkową swego bliźniego na miarę 
miłosierdzia Bożego. Oby ten zryw serca posłużył 
nam również jako znak i przypomnienie, że 
zrozumienia i życzliwości chrześcijańskiej 
potrzebujemy w zwyczajnych chwilach życia 

małżeńskiego, rodzinnego i społecznego 
w różnych jego wymiarach.  

„Człowiek nawrócony żyje wiarą, a więc żyje 
twórczo. Nie jest w swej wierze biernym niewolni-
kiem zwyczajów, ale jest bezgranicznym 
miłośnikiem Boga. Taki człowiek działa z głębi 
swego wnętrza, swego oczyszczonego serca. Siłą 
nawrócenia jest miłość. Miłość to współistnienie 
z Bogiem, a nie sentymentalne przekonania. Ten, 
który jest Miłością, tylko ten mógł stać się obecny 
w Eucharystii, aby być z człowiekiem 
w niewyobrażalnej wspólnocie. Kto raz zaznał tej 
wspólnoty, zawsze już będzie się nawracał” 
(ks. Jan Wadowski). 

Nawrócony zawsze będzie gotów, aby stanąć 
przed Bogiem, który pyta: czy pozwolisz się 
kochać? 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Parafian, 
Gości i czytelników Świętomarcińskiego Słowa. 

Bliski w modlitwie 
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

(Komuś, kto nie wierzy w miłość, należałoby 
polecić książkę Tomasza a’Kempis 

O naśladowaniu Chrystusa, Księga III, Rozdział V 
pt. O cudownym owocu Bożej miłości.) 

„(…) Jak wspaniałą rzeczą, jak wielkim dobrem jest miłość! To ona sprawia, że wszelkie 
brzemię staje się lekkie, a wszelka przeszkoda – łatwa, albowiem dźwiga ciężar, nie czując ciężaru, 
i pije gorycz, nie czując goryczy. Jeśli ktoś prawdziwie umiłował Jezusa, miłość pobudza go do 
wielkich czynów i roznieca w nim pragnienie doskonałości. Miłość wyrywa się ku górze, 
wystrzega się tego, co ściąga ją w dół. Miłość szuka wolności, chce uwolnić się od wszelkich uczuć 
przyziemnych, aby nie utracić czystości wewnętrznego spojrzenia, aby zwiedziona obietnicą 
doczesnego szczęścia, nie popadła w wieczne nieszczęście.  
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Co to jest Odkupienie? 
(KKK 571-573) 

Centralnym punktem Ewangelii, czyli 
Dobrej Nowiny jest tajemnica Śmierci 
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Wiadomość o śmierci jako takiej, a szczególnie 
o śmierci osoby bliskiej nie należy nigdy do 
dobrych i oczekiwanych. Inaczej jest w przypadku 
Dobrej Nowiny,  w której śmierć nabiera nowego 
znaczenia. Nie jest to już tragiczny koniec życia 
ale wydarzenie, które zmienia bieg historii. 
Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi, które 
doprowadziło do wygnania z raju, czyli utraty 
bliskiej relacji z Bogiem, zostało naprawione przez 
Jezusa Chrystusa, zapowiadanego jako Emma-
nuela, czyli „Boga z nami”, Boga bliskiego 
człowiekowi. W prefacji o Krzyżu Kościół śpiewa: 
„Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju 
ludzkiego na drzewie Krzyża. Na drzewie rajskim 
śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża 
powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie 
zwyciężył, na drzewie również został pokonany, 
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Katechizm 
określa śmierć Jezusa słowem „odkupieńcza”. 
Słowo to przedostało się do języka religijnego 
z żydowskiego prawa klanowego, w którym 
rodzina mogła wykupić swojego krewnego 
z niewoli. Człowiek przez grzech popadł 
w niewolę szatana, a Jezus przez śmierć na krzyżu 
dokonał wykupienia człowieka z niewoli. Jezus 
nauczając swoich uczniów, wyraźnie pokazywał, 
że Jego cierpienie i śmierć są zapowiedziane 
w Starym Testamencie i mają znaczenie ofiary 
odkupieńczej. Idea ofiary za grzechy była obecna 
w Starym Przymierzu i przybrała formę paschalnej 
ofiary z baranka. W Krzyżu Chrystusa zapowiedzi 
i oczekiwania Starego Testamentu znalazły swoje 
ostateczne wypełnienie. Przyjmuj ąc z wiarą 
Dobrą Nowinę o Śmierci i Zmartwychwstaniu 
Chrystusa powinniśmy jednocześnie zgłębiać 
wszystkie jej okoliczności, by lepiej zrozumieć 
sens Odkupienia. Jest to bowiem obok takich 
słów jak „Zbawienie” czy „Życie wieczne” pojęcie 
nieczytelne i przez to lekceważone przez 
współczesnego katolika. 

Dlaczego Jezus został ukrzyżowany? 
(KKK 599 – 605) 

Kiedy przyjmiemy, że śmierć Jezusa została 
zaplanowana przez Boga, to musimy 
konsekwentnie uznać, że Żydzi byli tylko biernymi 
wykonawcami Bożego scenariusza. Jak to 
pogodzić z wolną wolą człowieka i odpowiedzial-
nością za każdy czyn? Najpierw musimy sobie 
uświadomić, że Pan Bóg istnieje poza czasem i dla 
Niego cała historia jest wiecznym „teraz”. Plan 
Boga, w którym chodzi o uratowanie człowieka 
przed wieczną zagładą, nie jest więc prostym 
następstwem faktów i łańcuchem przyczyn 
i skutków. Pomysł Pana Boga na zbawienie 
ludzkości, to dla nas tajemnica, którą znamy na 
tyle na ile jest nam to potrzebne, by się w nią 
włączyć. Bóg w swojej wszechwiedzy włączył 
w ten plan także wolne, ludzkie wybory – również 
te, przeciwne Bogu. A zatem ci, którzy przybili 
Jezusa do krzyża czynili to z własnej, 
nieprzymuszonej woli, nie zdając sobie sprawy, że 
włączają się w plan zbawienia. Śmierć Jezusa 
nazywana jest „odkupieńczą”, gdyż człowiek, 
który popadł w niewolę grzechu i szatana, 
potrzebował, by ktoś zapłacił za niego „okup”. 
Zmaltretowane ciało Jezusa Chrystusa wiszące na 
krzyżu pokazuje skutki działania grzechu, który 
wabi nas atrakcyjnymi pokusami. Cała 
atrakcyjność grzechu znika w momencie gdy 
ulegamy pokusie i doświadczamy w sobie 
egzystencjalnej śmierci. Każdy z nas przez 
osobiste grzechy, zwłaszcza te śmiertelne wchodzi 
na nowo w niewolę szatana i dlatego dar 
Odkupienia jest nam nieustannie potrzebny. 
Chrzest, który zanurza nas w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa jest dla nas 
początkiem korzystania z owoców Odkupienia. 
Ogrom miłości Ojca, który wydaje na śmierć 
swojego Syna, mogą przeczuwać chyba tylko 
rodzice, dla których bardzo często dzieci są 
całym światem. Ta niewyobrażalna miłość jest 
skierowana do całej ludzkości – Jezus umarł za 
wszystkich bez wyjątku, a Ci, którzy w Niego 
uwierzą chwytają się krzyża jak koła 
ratunkowego. 

Ks. Jacek Zjawin 

 
Nic nie jest słodsze niż miłość, nic nie jest silniejsze, wyższe ani szersze; nic nie jest milsze, 

obfitsze czy lepsze, ani w niebie, ani na ziemi, bo miłość pochodzi od Boga i tylko w samym Bogu 
może znaleźć spoczynek, wznosząc się ponad wszelkie stworzenie. 

Kto kocha, fruwa jak ptak; kto kocha pędzi jak wiatr; kto kocha rozkwita radością; kto kocha, 
oddycha wolnością. Wszystko wszystkim oddaje, a wszystko u wszystkich posiada, bo przebywa 
w Dobru  jedynym, które jest ponad wszelkie dobro, i z którego wszelkie dobro wypływa. Nie 
oczekuje darów, lecz ku samemu Darczyńcy się zwraca.” 

Fragmenty z książki Tomasza a’Kempis O naśladowaniu Chrystusa,  
Księga III, Rozdział V pt. O cudownym owocu Bożej miłości. 
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Dołącz do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego! 
Początek Ewangelii wg św. Łukasza przynosi 

zaskakującą informację. Św. Łukasz kieruje swoją 
opowieść o Jezusie do jednego człowieka – do 
Teofila (por. Łk 1,3). Cały wysiłek szczegółowego 
spisania życia Jezusa podjęty był właśnie po to, by 
zachęcić do wiary konkretną osobę. Nic mniej i nic 
więcej. Św. Łukasz pisząc swoją Ewangelię, nie 
wiedział, że słowo skierowane do jednego będzie 
żywić swoją mocą miliony ludzi następnych 
pokoleń, aż do naszych czasów! 

W kontekście tematu Duchowej Adopcji 
warto wspomnieć słowa Pana Jezusa: „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 
Wysiłek podejmowany dla konkretnej osoby, ze 
względu na miłość do Pana Jezusa, przynosi owoce 
zmieniające rzeczywistość! 

Co to jest Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego? 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest 
zobowiązaniem modlitwy w intencji dziecka 
zagrożonego śmiercią w łonie matki. Przystąpienie 
do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni 
nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię 
znane jest tylko Bogu. 

Jak to zrobić? 
Prywatnie lub publicznie – w kościele, należy 

złożyć przyrzeczenie. Od tego początkowego dnia 
przez następne 9 miesięcy, czyli 40 tygodni, 
codziennie odmawiasz jedną tajemnicę różańca 
i specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego 
rodziców. 

Wraz z modlitwą możesz (nie musisz, to nie 
jest warunek) podjąć dodatkowe postanowienie. 
Mogą to być np.: częste chodzenie do spowiedzi 
i Komunii św., Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, czytanie Biblii, post o chlebie i wodzie, 
powstrzymywanie się od: oglądania telewizji, 
korzystania z internetu, picia alkoholu, palenia 
papierosów lub konkretna pomoc dla rodzin 
wielodzietnych, uchodźców, osób chorych, 
niepełnosprawnych, matek samotnie wychowu-
jących dzieci itp. To powinno być zadanie 
wykonalne, trzeba umieć wywiązać się 
z zobowiązania. 

Kiedy zacząć Duchową Adopcję Dziecka 
Poczętego? 

Dzieci poczynają się codziennie, dlatego każdy 
dzień jest dobry na rozpoczęcie prywatnej 
modlitwy, objęcia opieką duchową nowego życia. 
Zaleca się podejmowanie zobowiązań Duchowej 
Adopcji w sposób uroczysty, podczas ważnych 
wydarzeń i świąt kościelnych, w których 
uczestniczy jak najwięcej osób. 

Dobrym czasem jest dzień 25 marca, 
Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości 
Życia - to dokładnie 9 miesięcy przed Bożym 
Narodzeniem! 

Kto może to zrobić? 
Każdy. Świeccy, osoby konsekrowane, 

mężczyźni, kobiety, wszyscy ludzie. Dzieci 
podejmują się włączyć do Duchowej Adopcji pod 
opieką rodziców. 

Ile razy można zacząć Duchową Adopcję 
Dziecka Poczętego? 

Można to robić wielokrotnie, pod warunkiem 
wypełnienia wcześniejszych zobowiązań. 

Jeśli modlitwa zostanie przerwana na kilka dni 
z powodu zapomnienia, nie trzeba jej przerywać, 
ale zamiast tego przedłużyć ją o liczbę 
pominiętych dni. Jeśli przerwa jest dłuższa 
(miesiąc lub dwa), należy ponownie złożyć 
formułę przyrzeczenia i spróbować jej dotrzymać. 

Historia 
Początki Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego wiążą się z objawieniami Najświętszej 
Maryi Panny w Fatimie. Modlitwa Duchowej 
Adopcji była odpowiedzią na wezwanie Maryi do 
odmawiania różańca, pokuty i zadośćuczynienia za 
najbardziej bolesne grzechy dla Jej Niepokalanego 
Serca. Do Polski została sprowadzona w 1987 roku 
przez młodzież akademicką ze wspólnoty „Straż 
Pokoleń” z kościoła paulinów pod wezwaniem 
Ducha Świętego w Warszawie. Stamtąd modlitwa 
rozeszła się po całym kraju i za granicę. 

Jak możesz pomóc szerzyć Duchową 
Adopcję? 

Możesz to zrobić poprzez: 
• rozmowę o tym z rodziną i przyjaciółmi; 
• można skontaktować się z ośrodkami 
duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, 
pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu 
przyrzeczeń; 
• modląc się o łaski dla innych, aby mogli 
rozpocząć Duchową Adopcję. 

Grzegorz Krawiec 
 

Modlitwa Codzienna 

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej 
Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za 
wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierze-
nia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego 
dziecka, które duchowo adoptowałem, a które 
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, 
daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko 
pozostawili przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. Amen. 

 



ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO                                                             5 
 

Nazaret znaczy „Kwiat” Galilei 
Obok Nazaretu wiódł szlak karawan, jedna 

z dróg zwana „Via Maria” prowadziła z Egiptu 
wzdłuż morza, przez Dolinę Ezdrolon, Tyberiadę, 
Kafarnaum i Damaszek do Mezopotamii. 
W historię świata weszło jednak Nazaret jako 
rodzinne miasto Jezusa Chrystusa. To tutaj 
Archanioł Gabriel zwiastował Maryi Pannie, to 
tutaj na ziemię zstąpiło oczekiwane przez wieki 
Słowo i w łonie mieszkanki tego szczęśliwego 
miasta Ciałem się stało. Żydzi w czasach 
Chrystusa wierzyli, że Eliasz w Galilei skupi 
pobożnych i przygotuje ich na przyjęcie Mesjasza. 
Nazaret zatem symbolizuje wypełnienie się 
proroctw Starego Testamentu w osobie Jezusa. 

Jezus prawie przez 30 lat mieszka w Nazarecie 
i tu zaczyna swą działalność publiczną. Mało 
wiadomo o pobycie Jezusa w tym mieście. 
U ewangelistów są zanotowane właściwie dwa 
momenty: pierwszy, gdy jako 12- letni chłopiec 
brał udział w pielgrzymce do Jerozolimy, gdzie po 
odejściu rodziców pozostał i dyskutował z nauczy-
cielami oraz drugi moment, gdy poszedł do 
Synagogi, gdzie czytał fragment Księgi proroka 
Izajasza, który skomentował, co nie spodobało się 
słuchającym. Wtedy rzekł do nich „(…) zaprawdę 
powiadam wam: żaden prorok nie jest mile 
widziany w swojej ojczyźnie (…)”. Na te słowa 
wszyscy unieśli się gniewem. Porwali Go 
z miejsca, wyrzucili z miasta i wyprowadzili aż na 
stok góry, na której ich miasto było zbudowane, 
aby Go strącić. Jezus jednak przeszedłszy pośród 
nich oddalił się (Łk 4, 16-30). Jak tego dokonał - 
nie wiadomo. Ale nic dziwnego, że na miejsce 
swojej działalności wybrał Kafarnaun, a do 
Nazaretu wracał rzadko. Dziwna historia. Jezus 
spędził tutaj swoje młodzieńcze lata. Codzienne 
budzenie się i zasypianie, modlitwy, posiłki, prace 
i odpoczynki. Życie ciche, spokojne, przeplatane 
porami roku, w otoczeniu sąsiadów, z którymi lub 
u których pracował cieśla Józef z synem Jezusem. 
Wszyscy Go znali, a jednak nie chcieli przyjąć 
Jego nauki. 

Domek Świętej Rodziny, w którym przed laty 
grupa dziewcząt przybyłych z armią gen. Andersa 
znalazła po doświadczeniach wojennych spokojną 
przystań i pocieszenie. W pobliżu stworzono 
wtedy dla nich szkołę z internatem. To tam 
zastanawiały się nad swoim życiem. Każda z nich 
zdobyła dramatyczne doświadczenia. W ich wieku 
nikomu nawet nie śnią się twarde życiowe 
doświadczenia, a one już je miały. Tutaj uspakaja-
ły się i dojrzewały. Był to dom pełen nadziei, 
nadziei Maryi, która mimo trudności zaufała Bogu 
i dała światu Zbawiciela. 

Tutaj w Grocie Zwiastowania (wg archeo-
logów była przez jakiś czas schronieniem Św. 

Rodziny) dokonał się ogromny akt miłości Boga 
do człowieka – tutaj Bóg wybrał Maryję na Matkę 
swego Syna. W tym miejscu stała bazylika 
zbudowana przez Konstantyna, później zburzona 
przez Arabów, odbudowana w okresie później-
szym przez krzyżowców. Tu, przed wielkim 
ołtarzem schodzi się do Groty Zwiastowania, 
ponad którą znajduje się napis: „Verbum caro hic 
factum est” (Tutaj Słowo stało się Ciałem).  

Świątynia robi duże wrażenie. Piękna 
architektura i wystrój wewnętrzny, ściany zdobią 
mozaiki z wielu krajów, także z Polski. Centralną 
postacią polskiej mozaiki jest Czarna Madonna 
z Częstochowy, otoczona promieniami w stylu 
obramowania Matki Bożej Ostrobramskiej 
z Wilna. Wokół umieszczono postacie polskich 
świętych, czcicieli Maryi. Oczyma duszy widzę 
niektóre wizerunki tej, którą wszystkie narody 
obrały za matkę – z Lourdes, Guadelupe, 
Montserat, Fatimy, Matki Bożej Pocieszenia, która 
do końca towarzyszyła ks. Prymasowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu, Gaździnę Podhala z Ludźmierza 
i tę maleńką u oo. Franciszkanów z Poznania. 
Także Lubaczowską, przed którą król Jan 
Kazimierz oddał koronę Polski na zawsze. 

Dzięki Ci Boże za chwałę pokornej Służebnicy 
Pańskiej. Dzięki Ci za to, że jestem Polką, 
pochodzę z narodu maryjnego, z narodu naznaczo-
nego Jej sercem i miłością, związanego 
niepodzielnie z Nią. Dziękuję za wszystko. Serce 
śpiewa „Ave Maria” Bacha. Tak trudno odejść 
szybko z tego miejsca Zwiastowania, w którym 
Bóg spełnił obietnicę daną ludzkości. Bo czyż nie 
jest to miejsce najważniejsze – początek naszego 
Odkupienia? Próbuję zrozumieć słowa Natanaela: 
„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: 
znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz 
w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa 
z Nazaretu”. Rzekł do nich Natanael: „czyż może 
być co dobrego z Nazaretu?” odpowiedział mu 
Filip: „Chodź i zobacz!” (J 1,45 – 46). 

Tak, trzeba przyjechać do Nazaretu i zobaczyć. 
Barbara Gorczyńska 
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List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 2022 

Umiłowani Archidiecezjanie, Drodzy Siostry 
i Bracia! 

Tegoroczny program duszpasterski przeżywamy 
pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. Okazało się, 
że to hasło nabrało bardzo egzystencjalnego wymiaru 
w czasie gdy toczy się wojna za naszą wschodnią 
granicą, i wobec napływu wojennych uchodźców, 
którzy chronią się w Polsce przed barbarzyńskim 
atakiem. W tym kontekście pragnę zaprosić Was 
wszystkich do wielkopostnej refleksji nad życiem 
wspólnoty Kościoła w czasie przygotowania do świąt 
paschalnych. 

1. Wielki Post 
Pewien filozof powiedział, że „to, co 

najważniejsze, dokonuje się w spotkaniu”. To proste 
zdanie uzmysławia nam, że powinniśmy podjąć wysiłek 
wartościowych spotkań. Wielki Post to czas, w którym 
otrzymujemy szczególną łaskę spotkania z Bogiem 
i z ludźmi. Bóg wychodzi do nas w cierpiącym Jezusie, 
który pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy ważni i przez 
Niego kochani. Post bowiem to droga do wewnętrznej 
wolności i harmonii, do stawania się prawdziwymi 
przyjaciółmi Boga. 

Podejmijmy więc wysiłek spotkania Jezusa w Jego 
słowie, w rozważaniu Jego Męki podczas Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali, a zwłaszcza w sakramen-
tach pokuty i Eucharystii. Niech spotkania z Jezusem 
uzdalniają nas do wychodzenia do ludzi, zwłaszcza do 
osób cierpiących i poszukujących Go. 

Wojna w Ukrainie sprawiła, że tegoroczny Wielki 
Post daje nam możliwość spotkania cierpiącego Jezusa 
w naszych Siostrach i Braciach, uchodźcach wojennych 
z Ukrainy. W ich lękach, cierpieniu i traumie wojennej 
dotykamy – jak mówi papież Franciszek –
 współczesnych ran Zbawiciela. 

2. Wojna w Ukrainie 
Na naszych oczach powtarzają się dawne dzieje 

ludzkiego grzechu, o których tak pisze autor Pierwszej 
Księgi Machabejskiej: „Gdy zobaczyli wojsko, które 
szło naprzeciw nim, powiedzieli do Judy: «Nas jest tak 
mało, czy będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, 
potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze 
nie jedliśmy i sił nam zabrakło». Juda odparł: «Bez 
trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, 
bo Niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy 
wielkiej czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie 
nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, 
która pochodzi z Nieba. Oni przychodzą do nas pełni 
pychy i bezprawia po to, aby wytępić nas razem 
z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. My 
zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. On sam 
skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich nie 
obawiajcie się!»” (1 Mach 3,17-22). Jakże aktualne są 
dzisiaj te słowa Starego Testamentu! 

Jak zapewne wiecie, podjąłem wiele inicjatyw, aby 
wspierać cierpiących z powodu wojny mieszkańców 
Ukrainy i zabiegać o jej zakończenie. W Środę 
Popielcową zaapelowałem do Patriarchy 
Moskiewskiego i Wszechrusi, Cyryla, prosząc go, by 
wpłynął na Prezydenta Federacji Rosyjskiej, by 
zakończył on wojnę. Prosiłem też Patriarchę, aby 
wezwał żołnierzy rosyjskich do zaprzestania walki 

i powrotu do Rosji. Mają oni pełne moralne prawo, aby 
odmówić wykonywania rozkazów. 

Ale w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas 
również jak prowadzić walkę duchową. Dziękuję Wam 
za modlitwę, post i jałmużnę; duchowe narzędzia walki, 
z jakich korzystamy, prosząc Boga o ustanie wojny. 
Proszę Was o dalsze korzystanie z tej duchowej broni 
przeciw działaniu złego ducha. Nie ma wątpliwości, że 
to co się dzieje w Ukrainie jest działaniem szatańskim. 

3. Synod 
Trwający w Kościele Powszechnym synod 

o synodalności daje nam szczególną sposobność 
spotkania, by dzielić się doświadczeniem wiary w Boga, 
doświadczeniem poszukiwania Go. Dziękuję 
wszystkim, którzy podjęli się zadania koordynowania 
spotkań synodalnych. Trzeba znaleźć czas, aby 
rozmawiać o Bogu, o wierze w Niego i o Kościele. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują zaproszenie do 
udziału w spotkaniach synodalnych. Cieszę się 
z przygotowanych materiałów, zwłaszcza służących do 
spotkań dzieci i młodzieży. Wykorzystajmy szansę, jaką 
niesie ze sobą trwający synod. Wspólna droga - na którą 
zaprosił nas papież Franciszek - jest drogą nadziei. 
Wymaga ona od nas zaangażowania, ale jednocześnie 
może być przeżywana jako rzeczywista szansa, a nawet 
przygoda odkrywania nowych dróg życia i misji 
Kościoła. Byłoby dobrze, gdyby nasi Siostry i Bracia 
z Ukrainy, którzy znajdują u nas schronienie przed 
wojną, włączyli się w spotkania synodalne, poszerzając 
nasze rozumienia Kościoła. 

4. Program duszpasterski 
Tegoroczny program duszpasterski przeżywamy 

pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. On sam 
gromadzi nas na Mszy świętej i posyła, abyśmy w naszą 
codzienność zanosili Jego pokój. Proszę Was, Siostry 
i Bracia, nie lekceważmy Eucharystii, zwłaszcza 
w niedziele i święta. Moje zaproszenie kieruję 
szczególnie do tych, którzy z powodu pandemii 
zaniedbują swój udział we Mszach Świętych. (…) 

5. Dziękczynienie za Nawiedzenie Matki Bożej 
Jak zapewne wiecie, w uroczystość Matki Bożej 

Królowej Polski dnia 3 maja tego roku zaplanowaliśmy 
archidiecezjalną pielgrzymkę na Jasną Górę. Chcemy 
wspólnie dziękować Bogu za łaski, jakich 
doświadczyliśmy podczas peregrynacji Maryi w znaku 
Ikony Nawiedzenia. Bardzo Was wszystkich zapraszam 
do udziału w tej pielgrzymce, a księży proboszczów 
proszę o organizowanie parafialnych pielgrzymek do 
Częstochowy. Niech nasze wędrowanie do Maryi 
będzie wyrazem wdzięczności za Jej przybycie na naszą 
wielkopolską ziemię. 

Maryi, Królowej Pokoju, zawierzajmy czas 
Wielkiego Postu, prosząc, by wybłagała u Boga 
szybkie zakończenie wojny w Ukrainie, a nam 
gotowość do otwarcia się na Boga i bliźnich tak, 
abyśmy odkryli, że to co najważniejsze, dokonuje się 
właśnie w spotkaniu. 

Z serca każdemu i każdej z Was błogosławię! 
† Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 
 



 

Spotkania ze świętymi 

Święty Józef - oblubieniec Maryi, to 
niezmiernie żywa w życiu Kościoła posta
szczególnym patronem rodzin, zwłaszcza ojców, 
a także patronem dobrej śmierci
wspomnienie liturgiczne św. Józefa przypada 
dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca 
Oblubieńca Matki Bożej oraz 1 maja, 
pracujących (święto Józefa Rzemie
Św. Mateusz w Ewangelii jednoznacznie ukazuje 
Józefa jako „człowieka sprawiedliwego
charakteryzuje prawdomówność, uczciwo
mądrość, pracowitość. Pochodził z rodu Dawida 
a jego imię oznacza tyle co "Bóg przydał"
Rdz 30,22-24). Jego spokojny żywot w Nazarecie 
przerwała sytuacja w jakiej nigdy nie spodziewał 
się zapewne znaleźć. Oto jego wybranka Maryja 
"wpierw nim zamieszkali razem, znalazła si
brzemienną"  (Mt 1,18). Józef po ludzku s
staje w obliczu dramatu, którego jako m
nie jest w stanie zaakceptować. Dopiero konkretne 
objawienie, ożywia w nim wiarę i pozwala na 
wtargnięcie Boga do jego życia. Głę
że Bóg może dokonać rzeczy niemoż
dziwi więc, że dla Jezusa i Jego Matki był 
całkowicie oddany począwszy od chwili narodzin 
Zbawiciela, ofiarowania Go w świą
do Egiptu i powrotu do Nazaretu, a potem podczas 
poszukiwania w świątyni. 

Józef, całe swoje życie sp
rzemieślnik wykonując proste prace w ukryciu. 
Wykonywał je na zamówienie i w ten sposób 
utrzymywał Najświętszą Rodzinę. To wła
praca stała się dla niego źródłem uś
mistykiem nie przez kontemplacj
pokutne czy przez dzieła miłosierdzia, ale wła
przez codzienną, cichą pracę, którą
pokornie, jako zleconą sobie od Boga misj
ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryj
Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był 
gotów do najwyższych ofiar. 

 Ciche, ukryte życie Józefa, Maryi i Jezusa
w Nazarecie jest dla naszych rodzin przykładem 
zjednoczenia się z Bogiem w codziennym trudzie 
pielgrzymowania. Jakże cenna jest dla nas, 
współczesnych ludzi szkoła nazareta
tak często jesteśmy kuszeni przez kultur
gloryfikuje pozór i sukces, jak równie
niezależność i fałszywe pojęcie wolno
indywidualnej! 

Nabożeństwo do św. Józefa zaszczepiła we 
mnie moja babcia, która praktykowała 
nabożeństwo pierwszych śród. Wiele łask 
zawdzięczam św. Józefowi, jego wstawiennictwu 
i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 
Św. Józef jest dla mnie wzorem głę
Tak, jak Abraham, żył zawsze zdaj
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Spotkania ze świętymi - Św. Józef 
oblubieniec Maryi, to 

ścioła postać. Jest 
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to Józefa Rzemieślnika). 
Mateusz w Ewangelii jednoznacznie ukazuje 
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zastrzeżeń na Opatrzność
św. Józef uczy mnie, iż
wszystko mieści się w tajemnicy 
święta, dana od Boga, który ukochał mnie do 
szaleństwa Krzyża. 

Módlmy się w sposób szczególny w czasie 
Wielkiego Postu, aby św. Józef wstawiał si
nami, by nasza codzienność
Bogiem! Święty Józefie, módl si

 

Modlitwa o silną wiarę

O szczęśliwy, błogi św. Józefie,
spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, 
wyjednaj mi tę piękną i drogocenną cnotę. 

Pomnóż we mnie silną wiarę 
fundament wszelkiej świętości, taką wiarę, 
bez której nikt nie może się podobać Bogu.
Wyjednaj mi taką wiarę

nad wszystkimi pokusami świata
 i przezwycięża ludzkie błędy,

 która nie może być naruszona przez nikogo
 i która jest zwrócona jedynie ku Bogu.

Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył 
wiarą, otworzył swe serce i rozum na Boga, 
bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, 
w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi.

z Modlitewnika do ś

Przypomnijmy : 7 X 2021 Ks. Abp St. G
jako przewodniczący Episkopatu Polski dokonał 
Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego i Ko
w Polsce Świętemu Józefowi w narodowym 
Sanktuarium Świętego Józef
8 grudnia 2021 r. Akt Zawierzenia powtórzony 
został w Parafiach. 

W naszej Parafii organizowana jest 
pielgrzymka do Kalisza, 1 maja br.; 
na obrazkach św. Józefa. Zapisy trwają
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 na Opatrzność Bożą, tak dzisiaj 
Józef uczy mnie, iż trzeba wierzyć, że 

ę w tajemnicy życia, która jest 
ta, dana od Boga, który ukochał mnie do 

 w sposób szczególny w czasie 
św. Józef wstawiał się za 

nami, by nasza codzienność była wypełniona 
ty Józefie, módl się za nami! 

Modlitwa o silną wiarę 

szczęśliwy, błogi św. Józefie, 
spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, 
wyjednaj mi tę piękną i drogocenną cnotę. 

Pomnóż we mnie silną wiarę  
fundament wszelkiej świętości, taką wiarę,  

nikt nie może się podobać Bogu. 
Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje  

nad wszystkimi pokusami świata 
i przezwycięża ludzkie błędy, 

która nie może być naruszona przez nikogo 
jest zwrócona jedynie ku Bogu. 

Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył 
wiarą, otworzył swe serce i rozum na Boga, 

dnia mógł ujrzeć w niebie to,  
niezachwianie wierzę na ziemi. 

(Modlitwa zaczerpnięta 
z Modlitewnika do św. Józefa, wyd. WAM) 

 

Monika Jasińska 
: 7 X 2021 Ks. Abp St. Gądecki 
ący Episkopatu Polski dokonał 

nia Narodu Polskiego i Kościoła 
temu Józefowi w narodowym 
ętego Józefa w Kaliszu; następnie 

8 grudnia 2021 r. Akt Zawierzenia powtórzony 

W naszej Parafii organizowana jest 
pielgrzymka do Kalisza, 1 maja br.; szczegóły 
na obrazkach św. Józefa. Zapisy trwają. 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 11, 1230 i 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600.- w j. hiszpańskim 
dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo Maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 830 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
Poniedziałek i środa, 900 - 1100,1630 - 1730 

I piątek miesi ąca  
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu 

1500 - 1800 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 i adoracja w ciszy 
Możliwość Sakramentu Pojednania 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Komentarz do Słowa Bo żego na niedziel ę 
każda środa po Mszy św. o godz. 1800 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II 
I piątek miesiąca Msza św. 1800 

 

OKŁADKA – figura św. Józefa  
„Promieniowanie ojcostwa”, 

poświęcona 20 grudnia 2021 roku  
podczas Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej 

w naszej Parafii. 

 
 

W piątek 25 marca br. o godz. 17.00, 
w Uroczystość Zwiastowana Pańskiego 

Ojciec Święty Franciszek  
dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Jednocześnie pasterze i wierni na całym 

świecie, w łączności z Ojcem Świętym będą 
trwali na modlitwie w swoich kościołach. 

 

W styczniu i lutym 2022 roku 
 
 
Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Szymon Tomczak 

 

Odeszli do Pana 
 
 

2. Jagoda Polkowska 
3. Piotr Jankowiak 
4. Lidia Krystyna Patalas 

 

 
lat 58 
lat 90 
  

Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny - 25 III 2022 
O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się 

do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, 
miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest 
przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy 
doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej 
obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty 
zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. (…) 

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.  
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali 

rozbitkami w czasie wojennej burzy.  
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi 

pojednania. 
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. 
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas 

przebaczenia.  
Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia 

nuklearnego.  
Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie 

modlitwy i miłości.  
Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę 

braterstwa. 
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. (…) 
My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście 

zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu 
siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję 
i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy 
z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij 
światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, 
otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że 
poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc 
poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby 
i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. 

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie 
rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo 
kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu 
„tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas 
Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest 
„żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo 
Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która 
przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. 
Amen. 
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