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„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”
Gdy wielkanocne dzwony obwieszczają nam Zmartwychwstanie Chrystusa Pana,
w przededniu kanonizacji naszego Umiłowanego Papieża Jana Pawła II
przywołajmy tak zawsze drogie nam Jego ojcowskie słowa,
które niech będą naszymi wyjątkowymi tegorocznymi życzeniami świątecznymi.
„Ty, Odkupicielu człowieka, powstajesz dziś z grobu zwycięski,
aby, niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń,
ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju.
Do Ciebie, o Chryste, nasze Życie i nasz Przewodniku,
niech się zwróci każdy, kogo dręczy lęk i zniechęcenie,
aby usłyszeć przesłanie nadziei, która nie zawodzi.
W tym dniu Twego zwycięstwa nad śmiercią
pomóż nam, Panie, odnaleźć w Tobie odwagę,
aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła, które nam zagraża”.
Niech te słowa Świętego Jana Pawła II zachęcają nas do kontemplacji Zmartwychwstałego
Pana, „żeby w głębi naszych serc zabrzmiał Jego głos
i abyśmy stali się naprawdę świadkami Jego wiecznotrwałego orędzia Miłosierdzia,
miłości i pokoju - poprzez naszą silną wiarę i szlachetne zaangażowanie
w autentyczne przeżywanie chrześcijaństwa”.
Duszpasterze
Z okazji Wielkiego Czwartku,
Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, które jest największym darem
i szczególnym powołaniem do uczestniczenia w tajemnicy Chrystusa,
pragniemy wyrazić wdzięczność za posługę naszym duszpasterzom
i złożyć najszczersze życzenia słowami bł. Jana Pawła II:
„Przeżywajcie w pełni swoje poświęcenie się Bogu,
aby nie zabrakło w świecie tego promienia Bożego piękna,
który rozjaśnia drogę ludzkiej egzystencji.
Chrześcijanie, pogrążeni w trudach i troskach tego świata,
ale tak jak wy powołani do świętości,
pragną dostrzegać w Was serce oczyszczone, które oczyma wiary «widzą» Boga ludzi poddających się ulegle działaniu Ducha Świętego,
dochowujących wierności charyzmatowi swego powołania i misji. (…)
Nie zapominajcie, że to Wy właśnie w bardzo szczególny sposób możecie
i powinniście głosić, iż nie tylko należycie do Chrystusa, ale «staliście się Chrystusem»!
Parafianie
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej
W ten wieczór gromadzimy się w naszym
parafialnym wieczerniku wokół Chrystusa
Pana, jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy.
Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach.
Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego
stołu. Chrystus bierze chleb i wino, i przemienia je w swoje Ciało i Krew, aby nas
wszystkich nakarmić. Czyni to wszystko
z miłości ku nam.
Zanim odejdzie do Ojca zostawia nam
Testament miłości, mimo nocy zdrady
i niewierności, mimo bliskiej męki i śmierci
krzyżowej. Tym Testamentem jest On sam.
Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i Kapłaństwa,
których ustanowienie tego dnia wspominamy,
dlatego szczególnie pamiętamy w tym dniu

o naszych duszpasterzach i o przygotowujących się do kapłańskiej posługi. Odchodząc,
Chrystus zobowiązał nas jednak do wzajemnej
miłości. Zostawił nam wymowny przykład:
umywając nogi swoim uczniom, kazał nam
kierować się w życiu tą samą zasadą miłości „To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak ja was
umiłowałem” (J 15,12) W czasie liturgii
podczas uroczystej procesji przenosimy
Najświętszy Sakrament do Ołtarza Adoracji
tzw. „ciemnicy”, która w naszej świątyni ma
wyraz więzienia, w którym przebywa Pan, aż
do Liturgii Wielkiego Piątku. Trwamy tam na
adoracji Chrystusa ukrytego w tajemnicy
Miłości. Rozważamy modlitwę i konanie
w Ogrójcu.

WIELKI PIĄTEK - Liturgia na cześć Męki Pańskiej
W skupieniu i ciszy gromadzimy się
w Wielki Piątek na sprawowaniu pamiątki
męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa,
jest to dzień, w którym na całym świecie nie
odprawia się Mszy Świętej, lecz przeżywa
liturgię Męki Pańskiej, która zaprasza przede
wszystkim do rozważenia biblijnego opisu
męki Pana Jezusa, a następnie do adoracji
i uczczenia Krzyża świętego.
Na początku po dojściu procesji do ołtarza
kapłan, który przewodniczy liturgii, na znak
uniżenia leży krzyżem na posadzce
prezbiterium. Nabożeństwo wielkopiątkowe
rozpoczyna się liturgią słowa, w której
naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej
według Św. Jana, który w naszej parafii
wykonuje kapłan wraz z lektorami. Po homilii
następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa

powszechna, w której staramy się nie
zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła
Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem
szczytowym całej liturgii jest adoracja Krzyża
i wspólna Komunia Święta. Nasz stary
drewniany krzyż, który podawany jest do
ucałowania pociąga wielkie rzesze parafian do
kontemplacji ran Chrystusowych. Zgodnie ze
zwyczajem na zakończenie nabożeństwa,
eucharystyczne Ciało Chrystusa, które na
zawsze pozostanie gwarancją naszego
zmartwychwstania, a tym samym naszego
wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci,
zostaje uroczyście przeniesione do tzw. Grobu
Pańskiego, który szczególnie w naszej
świątyni zatrzymuje wiernych na chwile cichej
modlitwy.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
W tę najświętszą noc Kościół wzywa
swoje dzieci rozproszone po całym świecie,
aby zgromadziły się na czuwaniu i modlitwie
w oczekiwaniu tego, co przyniesie ta noc „Błogosławiona noc, w której się łączy niebo
z ziemią, sprawy boskie ze sprawami
ludzkimi”.
Noc
paschalną
rozjaśnia
zmartwychwstały Chrystus. Tajemnica Paschy
Chrystusa, przejścia ze śmierci do życia w

liturgii tej nocy stanie się dla nas
teraźniejszością. Uobecniają nam ją przede
wszystkim dwa sakramenty: chrzest i
Eucharystia. Cała liturgia koncentruje się
wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też
bogata jest ona w symbole życia: światło,
słowo, woda i uczta. Znaki te stanowią główną
treść kolejnych części liturgii Wigilii
Paschalnej.
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Pierwszą częścią jest tzw. Liturgia światła.
Znaczenie światła widzi się pełniej w zestawieniu z ciemnością. Dlatego liturgia
rozpoczyna się w naszej parafii wieczorem. Na
liturgię światła składa się poświęcenie ognia,
zapalenie Paschału i świec przyniesionych
przez nas do świątyni oraz oświetlenie
Kościoła. Głęboka jest wymowa stopniowego
rozpraszania ciemności przez „Światło
Chrystusa”. Z Nim przechodzimy z ciemności
śmierci do światła nowego życia.
Zapalenie świecy paschalnej - symbolu
żyjącego Chrystusa - łączymy ze śpiewem
radosnego hymnu zwanego „Exultet”.
Słuchamy go w postawie stojącej i z zapalonymi świecami. Hymnem tym całe stworzenie
i Kościół wielbi swego Stwórcę i Boga za
wielkie dzieła dokonane w historii zbawienia.
Ich uwieńczeniem jest zwycięskie wyjście
Chrystusa z grobu. Hymn ten tłumaczy
teologiczną wymowę Wielkiej Nocy. Słychać
wtedy słowa: „Tej właśnie nocy Chrystus,
skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca
wyszedł z Otchłani”. Dlatego to właśnie w tę
noc na nowo rozbrzmiewa radosne „Alleluja”
zwiastujące zmartwychwstanie.
Po liturgii słowa, podczas której lektorzy
wykonują pięć czytań rozpoczyna się Liturgia
chrzcielna. Wspominamy nie tylko paschalne
wydarzenia Jezusa, ale to, że poprzez chrzest
zostaliśmy razem z Chrystusem, wszczepieni
w te wydarzenia. Woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia, dlatego jest ona
symbolem życia nadprzyrodzonego. Obmyci
wodą chrztu świętego, narodziliśmy się do
nowego życia, życia które trwa wiecznie.
W sakramencie chrztu spełnia się w sposób
szczególny w człowieku wielkanocna tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Z tej racji od pierwszych już wieków
chrześcijaństwa w tę Świętą Noc Kościół
poświęca wodę chrzcielną i odnawia
przyrzeczenia.
Obrzędy kończy uroczysta procesja
rezurekcyjna, która w naszej parafii ma
wymiar
ściśle
wspólnotowy.
Za
Zmartwychwstałym
Chrystusem
kroczą
kapłani i liturgiczna służba, dzieci, młodzież
i dorośli, przedstawiciele rożnych stanów wszyscy pragną wyśpiewać, że Chrystus
prawdziwie Zmartwychwstał, żyje na wieki
i odradza nas do nowego życia.
ks. Szymon

Koszyczek wielkanocny
Nosimy go do kościoła w Wielką Sobotę
na tzw. święconkę. Potrawy, które do niego
wkładamy, mają znaczenie symboliczne.
Oto krótki przewodnik:
• Baranek - symbol Chrystusa - „Baranka
Bożego”, jako odwołania do zwycięstwa życia
nad śmiercią oraz odkupienia grzeszników,
przez śmierć Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek.
• Zając - symbol płodności, wiosny,
odrodzenia.
• Jajko - triumf życia nad śmiercią, oznaka
płodności i odradzającego się życia. Dzielenie
się nim umacnia rodzinne więzi. Jajka są
najczęściej ozdabiane, np. malowane.
• Wędlina ma zapewnić zdrowie, płodność
i dostatek całej rodzinie. Jest znakiem
dobrobytu.
• Chleb wkładamy na znak przemiany
chleba w Ciało Chrystusa podczas Wielkiego
Czwartku. Symbolizuje pomyślność oraz
dobrobyt.
• Ciasto pojawiło się w koszyczkach
niedawno. Ważne, aby ciasto przygotować
samodzielnie, ponieważ symbolizuje nasze
umiejętności i sprzyja ich pogłębianiu.
• Chrzan - oznaka ludzkiej siły. Symbolizuje
zwycięstwo nad żalem, jaki towarzyszył męce
Jezusa.
• Sól - symbolizuje nieśmiertelność,
oczyszczenie, ochronę przed zepsuciem,
stałość życia duchowego, a także gościnność
gospodarza domu oraz harmonię między
Bogiem i człowiekiem.
• Pieprz - symbolizuje gorzkie zioła, które
Żydzi dodawali do pikantnego sosu. Maczali
w nim kawałki baranka paschalnego na
pamiątkę ciężkiej pracy w Egipcie.
• Ser - symbol związku człowieka z przyrodą.
Oprócz potraw, bardzo często w koszyczku
wielkanocnym spotkać można bazie oraz
bukszpan. Zielony kolor tych drugich symbolizuje nadzieję chrześcijan na zmartwychwstanie
i nieskończoność ich życia. Wierzbowe bazie
według pradawnych wierzeń zapewniają nagrodę
w Niebie.
MB
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ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia
(Dz. 299)

Większość z nas upływające lata odmierza od
Sylwestra do Sylwestra. Uczniowie i nauczyciele
mierzą czas miesiącami roku szkolnego, od
września do czerwca. Rosnąca z roku na rok grupa
pielgrzymów podążająca pieszym szlakiem do
Częstochowy, zapewne odmierza czas od lipca do
lipca. Ci zaś, którzy w pełni są świadomi wagi
Święta Miłosierdzia Bożego, odmierzają czas od
Święta do kolejnego Święta Miłosierdzia.
Dlaczego? Tak wielka jest jego doniosłość i tak
olbrzymie łaski z Nim związane…
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.
Nie sposób w paru zdaniach przytoczyć
i przybliżyć wszystkich słów Pana Jezusa
kierowanych do Apostołki Bożego Miłosierdzia.
(Warto sięgnąć do źródła, czyli Dzienniczka
świętej.) Pamiętajmy jednak, że to właśnie sam
Zbawiciel żądał wprowadzenia takiego Święta,
ukazywał jego wielkość i znaczenie, mówił
o szczególnych obietnicach z nim związanych,
tłumaczył sposób w jaki ma być ono obchodzone,
przynaglał i napominał Faustynę do przekazywania
Jego woli względem ustanowienia tegoż Święta.
Zabiegi i starania o wprowadzenie Święta
Miłosierdzia Bożego trwały aż kilkadziesiąt lat
i napotykały zadziwiająco wiele trudności.
W pierwszym okresie sama s. Faustyna chociaż
świadoma swej małości i nieskuteczności, nie
ustawała w staraniach o jego wprowadzenie. W tej
intencji ofiarowywała swoje cierpienia, posty
i modlitwy a przynaglana przez Zbawiciela, sama
chciała jechać do Rzymu, by rozmawiać na temat
Święta z Papieżem. Prywatnie pierwsza zaczęła
Święto obchodzić i obchodziła aż do śmierci, nie
doczekawszy jego zatwierdzenia.
Wysiłki s. Faustyny podjął i niestrudzenie
kontynuował przez całe swoje życie ks. Michał
Sopoćko - spowiednik i kierownik duchowy św.
Faustyny. Mimo wielu napisanych artykułów na
ten temat, a także obszernych dzieł, mimo
wypracowania podstaw teologicznych Święta,
prowadzonych rozmów z autorytetami i władzami
Kościoła, nie doczekał i on zatwierdzenia Święta.
Zwieńczeniem kilkudziesięcioletnich zabiegów ks. Sopoćko, biskupów polskich a także
modlitw wielu milionów wiernych o wprowadzenie Święta Miłosierdzia w całym Kościele, była

kanonizacja s. Faustyny. Nie bez przyczyny termin
tej uroczystości, zgodnie z życzeniem Ojca
Świętego Jana Pawła II, naznaczono na
II Niedzielę Wielkanocną 2000 roku. W czasie
homilii kanonizacyjnej Papież ogłosił, iż odtąd
w całym Kościele dzień ten zwać się będzie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wolą Pana Jezusa, przekazaną s. Faustynie
było uroczyste obchodzenie Święta Miłosierdzia
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli tzw.
Niedzielę Białą lub Przewodnią. Wybór pierwszej
niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę
Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły
związek
między
wielkanocną
tajemnicą
Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć
i zmartwychwstanie
Chrystusa są bowiem
największym przejawem miłosierdzia Bożego
wobec ludzi, a liturgia właśnie niedzieli
Przewodniej mówi o tym najdobitniej. Jest jak
gdyby punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga
w tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia.
Święto Miłosierdzia według woli Zbawiciela
ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga
w tajemnicy Miłosierdzia, ale także dniem łaski
dla wszystkich ludzi, a szczególnie ratunkiem
dla
grzeszników:
Pragnę,
aby
Święto
Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników (Dz. 699). Kto w dniu tym przystąpi
do Źródła Życia - obiecał Pan Jezus - dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
Do godnie przyjętej w tym dniu Komunii
świętej jest więc przywiązana wyjątkowa łaska:
„zupełnego odpuszczenia win i kar”. Ta łaska
jest czymś znacznie większym niż odpust
zupełny. Ten polega bowiem tylko na
darowaniu kar doczesnych, należnych za
popełnione grzechy, ale nie jest nigdy
odpuszczeniem samych win. Natomiast łaska
związana
z przyjęciem
komunii
świętej
w Święto Miłosierdzia, jest także darowaniem
wszelkich win. Jakby został dla nas cofnięty
czas i nasz grzech w ogóle przed Bogiem nie
zaistniał!
Teologowie uczą, że łaska wylewana na nas
w Święto Miłosierdzia jest nawet większa niż łaska
sześciu sakramentów. Podobna jest tylko do łaski
chrztu świętego, w którym także następuje
odpuszczenie win i kar.
Wielkość Święta Miłosierdzia polega także na
tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym
dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski,
jeśli one są zgodne z wolą Bożą. Komunia święta
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przyjęta tego dnia, musi być jednak nie tylko
wyjątkowo godnie przyjęta, ale także spełniać
podstawowy
warunek
Nabożeństwa
do
Miłosierdzia, tzn. głębokiej ufności w Boże
Miłosierdzie.
Chrystus nie ograniczył swej hojności do tej
jednej, choć tak wyjątkowej łaski. Powiedział
bowiem, że wylewa całe morze łask na dusze,
które się zbliżają do źródła Miłosierdzia, bo
w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć
do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były
jako szkarłat (Dz. 699. ). Właśnie w tym dniu
Jezus chce obdarzyć wszystkich proszących
z ufnością, zarówno łaskami doczesnymi, jak
i zbawiennymi. Wielkość łask, jakich Zbawiciel
chce udzielić, dotyczy wszystkich ludzi, ale
w sposób szczególny Święto Miłosierdzia ma być

„deską ratunku” dla wielkich i zatwardziałych
grzeszników. (Dz. 1517).
Przygotowaniem do Święta Miłosierdzia ma
być nowenna, polegająca na odmawianiu (przez
9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku) Koronki
do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie powiedział Pan Jezus - udzielę duszom wszelkich
łask (Dz. 796).
Co do sposobu obchodzenia Święta, wyraził
Pan Jezus dwa życzenia: aby obraz Miłosierdzia
był w tym dniu uroczyście poświęcony oraz
publicznie, czyli liturgicznie uczczony. Po
wtóre: „Kapłani mają w dniu tym mówić duszom
o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu
Moim”. Warto, byśmy wiedzieli i byli w pełni
świadomi, jak wielkich łask i pod jakimi warunkami możemy dostąpić w Święto Miłosierdzia.
Skorzystajmy z nich!
D. G.

Słownik Kościelny
Dalmatyka jest szatą własną diakona. Wkłada
się ją na albę. Początkowo dalmatyka była strojem
świeckim. Nosili ją kobiety i mężczyźni, jako
rodzaj tuniki. Za jej ojczyznę uchodzi Dalmacja,
od której wzięła nazwę. Od IV w. nosił ją papież
i diakoni rzymscy. Strojem liturgicznym diakona,
dalmatyka stała się w IX wieku.
Była to szata długa i szeroka, nie przepasana,
o krótkich i szerokich rękawach. Z czasem uległa
skróceniu, a dla łatwiejszego jej ubierania
przecięto ją z obydwu boków, łącznie z rękawami.
Chociaż dzisiaj coraz częściej spotykane są
dalmatyki z długimi rękawami i zszytymi bokami.
Zawsze była koloru białego z czerwonymi,
pionowymi pasami, biegnącymi od ramion do
dołu, tak z przodu jak i z tyłu. Od XVIII w. kolor
jej zaczęto dostosowywać do koloru ornatu.
Jest znakiem urzędu, zaszczytu diakona
usługującego Chrystusowi Eucharystycznemu.
Modlitwa kościelna, którą jeszcze niedawno
omawiano przy zakładaniu dalmatyki przedstawia
ją jako szatę radości i symbol nadprzyrodzonej
sprawiedliwości
W przeciwieństwie do ornatu, dalmatyka nie
jest szatą, której używa się wyłącznie na czas
Eucharystii. Diakoni zakładają dalmatykę do
wszystkich sprawowanych obrzędów. W Polsce
diakoni mają prawo używania kapy, dlatego na
terenie naszego kraju rzadko spotyka się diakona
ubranego w dalmatykę poza Mszą Świętą.
Pod dalmatykę zakłada się stułę. Jest to długa,
szeroka wstęga, czasami lekko rozszerzona na obu
końcach, uszyta z tej samej tkaniny, co dalmatyka,
ornat, czy kapa.

Biskup i prezbiter noszą stułę zawieszoną na
szyi i zwisającą swobodnie obu końcami z przodu.
Diakon natomiast zakłada stułę na sposób szarfy
z lewego ramienia ukośnie do prawego boku.
W starożytności była oznaką urzędu i godności.
W liturgii symbolizuje władzę i godność urzędu
kapłańskiego.
(na podstawie:
http://www.liturgia.pl/artykuly/)
dk. Artur
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O Papieżu Janie XXIII przed Jego kanonizacją
„Do świętości jeszcze mi bardzo daleko, lecz
odczuwam żywe jej pragnienie i mam zdecydowaną
wolę, by do niej dojść. Tu w Castel Gandolfo
poznałem, jak ma wyglądać świętość odpowiadająca memu charakterowi: pewna stronnica
i pewne malowidło mi to ukazały […]”. W małej
książeczce
Antonia
Rosmini
czytamy:
„Zapamiętajcie sobie dobrze, że świętość polega
na radowaniu się, gdy nam się sprzeciwiają i nas
upokarzają, słusznie, czy niesłusznie, na
umiejętności cierpliwego czekania,[…] wyrzekaniu
się własnej woli, i czekania na pochwały, na
wielkiej wdzięczności i szacunku okazywanym
innym, a zwłaszcza sługom Bożym; na szczerej
miłości, pokoju wewnętrznym, poddaniu się Bogu,
na pragnieniu, by wszystkim dobrze czynić,
wreszcie na gorliwej pracy […] Pisał też, że
wielkie malowidło Piety trzymającej w ramionach
umarłego Chrystusa, utwierdziło Go w nauce
cierpienia.
To fragment zapisków z rekolekcji przed
ukończeniem osiemdziesiątego roku życia,
w sierpniu 1961 r. Trzeba wiedzieć, że Jan XXIII
jest pierwszym papieżem, który pozostawił nam
„Dziennik duszy”, pisany przez całe dorosłe życie.
Rozpoczął swoje duchowe zapiski jako
czternastoletni chłopak w 1895 roku, często je
odczytywał, aby nie zapomnieć co postanawiał.
W osobistym Dekalogu czytamy m.in.:
1. Dzisiaj, nie chcę rozwiązywać wszystkich
problemów naraz, za jednym zamachem.
2. Dzisiaj: nie podniosę głosu, będę uprzejmy, nie
będę krytykować.
3. Dzisiaj będę szczęśliwy, bo zostałem
stworzony, aby być szczęśliwym, nie tylko
w przyszłym świecie, ale i teraz.
4. Przystosuję się do okoliczności a nie do swoich
pragnień.
5. Dzisiaj przeznaczę 10 minut na dobrą lekturę,
bo jest ona potrzebna do życia duszy.
6. Dzisiaj uczynię coś dobrego i nikomu o tym nie
powiem.
7. Dzisiaj uczynię przynajmniej jedną rzecz,
której nie lubię. Jeśli będę czuł się pokrzywdzony,
nie pokażę tego.
8. Dzisiaj sporządzę plan dnia, choć może go nie
wypełnię. Będę wystrzegał się pośpiechu
i niezdecydowania.
9. Dzisiaj mam wierzyć, że Opatrzność Boża
opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na
świecie nie było.
10. Nie będę się lękał, będę wierzył w dobro,
i radował się pięknem

Niby takie codzienne „drobiazgi”, lecz
wypełnianie ich nie jest wcale łatwe, a prowadzi
każdego z nas do świętości. Jan XXIII powtarzał
też, że codziennie mam myśleć o swojej śmierci
i strasznym piekle potępienia, gdy nie zdołam
dojść do świętości, bo tylko taki wejdzie do
Królestwa Bożego.
Zapytany przed śmiercią, czy zgadza się na
opublikowanie Dziennika powiedział, że to są jego
bardzo osobiste notatki i dawniej „czuł odrazę na
myśl o ich rozgłaszaniu”, lecz, teraz uważa, że jeśli
mogą przydać się komuś, kto chce żyć blisko
Boga, to „ogłoście je po mojej śmierci”.
Urodził się w wielodzietnej rodzinie chłopskiej
29 listopada 1881 roku w Sotto il Monte
/Bergamo/. Po ukończeniu najpierw małego,
a potem większego seminarium w Bergamo,
w 1901 wstąpił do Seminarium Rzymskiego,
w którym 13 lipca 1904 roku otrzymał tytuł
doktora teologii, a 10 sierpnia- święcenia
kapłańskie. Nie został jak planował wiejskim
proboszczem, lecz Bóg poprowadził Go przez
różne kraje Wschodu i Zachodu jako wizytatora
i delegata a nawet, z powodu swojej sprawności
dyplomatycznej, nuncjusza apostolskiego we
Francji. Przedtem jednak, z powodu wybuchu
I wojny światowej swoją służbę kapłańską
rozpoczął w wojskowym szpitalu włoskiej armii
jako sanitariusz i kapelan. Poznając to środowisko
dostrzegł, że pod przekleństwami i grzesznymi
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uczynkami ukrywa się wrodzona dobroć tych
młodych ludzi, dotkniętych traumą wojny. Posługa
chorym pomogła mu rozwinąć cierpliwość
i umiejętność uważnego słuchania, czym charakteryzował się potem przez całe życie. Cechowała go
też spontaniczność reakcji, rzadko spotykana
dobroć i bystrość umysłu w sytuacjach humorystycznych. Był pierwszym papieżem, który
publicznie opowiadał dowcipy, będąc przy tym
pełnym dobroci i miłosierdzia dla ludzi. Bywał też
czuły na krytykę, lecz starał się nie pokazywać
tego. W zapiskach dziennika czytamy: Mówi się
o mnie, że jestem naiwny i za takiego się mnie
uważa. Może istotnie tak jest, ale moja miłość
własna nie chce temu wierzyć. Cała rzecz w tym,
bym zrozumiał, jaka to świetna okazja do
ćwiczenia się w cierpliwości i umartwieniu.
W czasie II wojny światowej, jak mógł, tak
pomagał innym krajom. Gdy Niemcy zaatakowali
Polskę, zajął się organizowaniem pomocy dla
polskich uchodźców. Później starał się pomagać
uchodźcom żydowskim, próbował zaradzić klęsce
głodu w Grecji. Po śmierci Piusa XII, w 1958 roku,
zapisał w dzienniku: My księża- Nie jesteśmy na
ziemi po to, by być kustoszami muzeum, ale by
uprawiać kwitnący ogród.
Wybrany najpierw 15 stycznia 1953 roku
patriarchą Wenecji, a potem 11 października 1958
roku - papieżem, zaskoczył wszystkich watykanistów ogłoszeniem zamiaru zwołania Soboru
Watykańskiego II już w trzecim miesiącu swego

pontyfikatu, a także decyzją o zaproszeniu do
udziału w nim przedstawicieli innych wyznań
chrześcijańskich. Zapoczątkował tym nową epokę
w dziejach Kościoła.
Na zakończenie warto przytoczyć jeszcze
fragmenty z autoportretu, w którym pisze, że
pochodzi z konkretnej rodziny i określonej pozycji,
że z Łaską Bożą i z odrobiną zdrowego rozsądku,
mógł szybko i wyraźnie widzieć sprawy
i rozwiązywać je jak potrafi najlepiej. Opatrznośc
wyciągnęła mnie z mojej rodzinnej wsi i pozwoliła
przemierzać drogi świata na Wschodzie i Zachodzie, zbliżać się do ludzi różnych wyznań, kultur
i ideologii, stykać się z groźnymi problemami
społecznymi. Zachowałem przy tym spokój
i równowagę w dociekaniu i ocenianiu [...] zawsze
byłem zatroskany bardziej o to, co łączy, niż, co
dzieli i powoduje konflikty.... Zapomniałem wiele
z tego, co przeczytałem w książkach, ale bardzo
dobrze pamiętam to, czego nauczyłem się od
rodziców - dlatego dalej pisze, że jest pełen
wdzięczności dla rodziców, rodzeństwa i starszych
osób, nauczycieli którzy przyczyniali się do jego
wzrastania w człowieczeństwie.
/opracowano na podstawie Dziennika duszy,
wydawnictwa Św. Stanisława w Krakowie 2013,
red.
Wydział
Duszpasterski
Archidiecezji
Krakowskiej - „Nie lękajcie się być świętymi”
i „Jan XXIII święty, - wyd. „Bernardinum” 2014 autor Renzo Sala/
KDM

Papież Jan Paweł II i Urszulanki Szare
Pamięć historyczna jest bardzo ważna w życiu
człowieka. Dlatego wracamy do różnych wydarzeń
sprzed wielu lat i do kontaktów, które miały
miejsce w naszej rodzinie zakonnej z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II. W swoich pismach
św. Urszula ukazywała rolę każdego Piotra - Opoki
w Kościele katolickim. „W rozmyślaniu” nr 4/06
pt. „Świętych Piotra i Pawła” pisała:
„Ty jesteś Piotr czyli Opoka. Opoka stoi
niewzruszona wśród nawałnic i burz. Jak
szczęśliwe jesteśmy, że mamy Piotra - Opokę, na
której mocno stoi nasz Święty katolicki Kościół.
Mamy to prawdziwe szczęście wiary, opierającej
się na nieomylności Piotrowej. (…) Wierzymy w to,
w co Piotr każe wierzyć, bo tak Jezus chciał, tak
rozkazał: „Kto Was słucha Mnie słucha”. Z tego
wynika dla nas obowiązek najgłębszej czci, którą
powinniśmy otaczać Ojca świętego, obowiązek
miłości dziecięcej, którą powinniśmy żywić w sercu
naszym dla Ojca chrześcijaństwa, a wreszcie
obowiązek bezwzględnego posłuszeństwa dla jego
rozporządzeń, jakiekolwiek by one były. Jesteśmy

dziećmi Ojca świętego. On jest zastępcą Chrystusa
na ziemi.”
Pragnę przybliżyć kilka faktów, które
świadczą o wzajemnej bliskości Zgromadzenia
z Ojcem świętym Janem Pawłem II.
Jako ks. Karol Wojtyła, a później biskup
i kardynał zatrzymywał się przez ponad 20 lat
w naszym domu przy ul. Wiślanej w Warszawie,
bywając przejazdem lub później na zebraniach
Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszy raz
przyprowadził go do nas zaprzyjaźniony ze
Zgromadzeniem ks. prof. Stanisław Olejnik,
wybitny teolog-moralista. Przez wiele lat ks. Karol
Wojtyła odwiedzał także inne urszulańskie
wspólnoty w Polsce - w Lublinie, Sieradzu
i Zakopanem, gdzie witał się serdecznie z każdą
siostrą szukając jej w ogrodzie, w kuchni, pralni,
kaplicy, a nawet czekając na powrót z parafii
siostry katechetki. O każdej pamiętał, żadnej nie
pominął. Niektóre z nas uczestniczyły w wieczorach wigilijnych śpiewając z kardynałem kolędy
i słynne „Oj, Maluśki Maluśki”, z jakże pełnymi
życzliwości i pogodnego humoru zwrotkami,

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

skomponowanymi na żywo, skierowanymi
z ojcowską dobrocią ku poszczególnym osobom.
Będąc kardynałem, po zakończeniu procesu
postulacyjnego dotyczącego cudownego uzdrowienia s. Danuty Pawlak, za przyczyną sługi Bożej m.
Urszuli napisał „List Postulacyjny w sprawie
beatyfikacji m. Urszuli Ledóchowskiej” skierowany do komisji watykańskiej (Kraków 1974).
20 czerwca 1983 r. na Łęgach Dębińskich
w Poznaniu, osobiście dokonał beatyfikacji
m. Urszuli. Dla wielu starszych Poznaniaków ta
wielka uroczystość pozostała w pamięci do dnia
dzisiejszego.
Po 6 latach od daty beatyfikacji ciało
bł. Urszuli zostało uroczyście przewiezione
z Rzymu do Pniew. Translacja rozpoczęła się
11 maja 1989 r. w Watykanie a zakończyła
w Domu Macierzystym ss. Urszulanek SJK
w Pniewach dnia 29 maja w 50 rocznicę jej
śmierci. W przeddzień wyjazdu z Rzymu, Ojciec
święty zażyczył sobie, aby relikwie przewieziono
do ogrodów watykańskich. Chciał - jak sam
powiedział - pożegnać się z m. Urszulą.

„Pozwólcie Siostry, że przy tym pożegnaniu (…)
przemówię do Waszej Matki. Droga Matko,
wracasz na ziemię ojczystą. Długa była Twoja
droga, która Cię z ziemi ojczystej wyprowadziła na
szlaki Ewangelii (…). Opatrzność Boża zgotowała
Ci drogi niezwykłe, drogi niepodobne do tych
dróg, którymi chodziły Twoje siostry. Przede
wszystkim kazała Ci Boża Opatrzność i miłość dusz
szukać dobra tych dusz wszędzie tam, gdzie
słyszałaś jak gdyby ich głos Ciebie wzywający.
Stąd Twoja droga na Wschód do stolicy carskiego
imperium. A potem, już po wybuchu I wojny
światowej, wszystkie Twoje drogi po krajach
Europy północnej, po krajach skandynawskich:
przez Szwecję i Norwegię, Finlandię do Danii.
A stamtąd - przez Polskę do Rzymu, gdzie
przywiozłaś już gotowy projekt Twojego
zgromadzenia i znalazłaś dla tego projektu
zrozumienie. (…) Powstały Urszulanki od Serca
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Jezusa Konającego w Polsce nazywane
powszechnie urszulankami szarymi. (…) Kres
Twojego życiowego pielgrzymowania zastał Cię
nie na ziemi ojczystej ale tutaj w Rzymie, do
którego wciąż wracałaś. A wracałaś wzywana
potrzebami Stolicy Świętej, głosem Papieża, który
znał i cenił Twoją apostolską działalność
i potrzebował jej tutaj w Rzymie. I tu Cię zastała
śmierć na niedługi czas przed wybuchem II wojny
światowej. Wracasz teraz, wracasz do naszej
Ojczyzny. Polecam Ci szczególnie dwie sprawy.
Pierwsza to wezwanie, ta tajemnica pod którą
zebrałaś swoje nowe zgromadzenie urszulańskie.
(…) Żegnamy Cię w czwartek wieczorem. (…)
Kiedy tajemnica agonii Chrystusa, przede
wszystkim agonii w Ogrójcu odżywa. Odżywa
szczególnie w Wielki Czwartek. Niech Ci Bóg
wynagrodzi za to natchnienie i niech Ci wynagrodzi również za charyzmat, jaki wraz z natchnieniem
- Serce Jezusa w agonii - Serce Jezusa Konające przekazałaś Twojemu Zgromadzeniu. A druga
sprawa, którą chcę Ci polecić, to sprawa tych
krajów, które były Ci bliskie, które były terenem
Twojego apostolatu. Mówię to w perspektywie
bliskich również i dla mnie podróży apostolskich
do tych właśnie krajów. Żegnamy Cię serdecznie.
Wiemy, że ziemia ojczysta ma prawo do Twojej
obecności. Że tam właśnie w Pniewach, na
prastarej ziemi piastowskiej w Wielkopolsce jest
główne gniazdo Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Szarych. Tam winnaś spocząć. Tam - takie jest
prawo Twojej rodziny, Twojego Zgromadzenia.”
Już jako papież Jan Paweł II nawiedził
ponownie nasze domy: w Zakopanem na
Jaszczurówce (1997) i w Warszawie (1999),
a 19 maja 2003 roku, na Placu Św. Piotra
w Rzymie dokonał kanonizacji bł. Urszuli
Ledóchowskej. Podczas homilii powiedział wtedy
m.in.: „Jeżeli dziś święta Urszula staje się
przykładem świętości dla wszystkich wierzących, to
dlatego, że jej charyzmat może być podjęty przez
każdego, kto w imię miłości Chrystusa i Kościoła
chce skutecznie dawać świadectwo Ewangelii we
współczesnym świecie. Wszyscy możemy uczyć się
od niej, jak z Chrystusem budować świat bardziej
ludzki- świat, w którym coraz pełniej będą realizowane takie wartości, jak: sprawiedliwość, wolność,
solidarność, pokój.”
Dziękujemy Ci, Ojcze święty za przyjaźń dla
m. Urszuli i Zgromadzenia i ufamy, że w ramach
apostolstwa, które Wam obojgu było bliskie,
przyczynicie się do pogłębienia wiary i odnowy
moralnej w naszej Ojczyźnie.
s. Julia USJK
Fragmenty z „ Jan Paweł II do Urszulanek Serca
Jezusa Konającego”, Warszawa 2008.
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Żywa pamięć o zamordowanych w Katyniu
Przez pół wieku żadna inna sprawa
w stosunkach polsko-sowieckich nie była tak
drażliwa jak masakra w Lesie Katyńskim.
Aż do powstania „Solidarności”, słowo
„Katyń” oficjalnie nie istniało, stanowiło
w Polsce całkowite tabu. Nawet rodziny ofiar
unikały go, wiedząc, że jakakolwiek
wypowiedź na ten temat mogłaby opóźnić lub
zniszczyć ich karierę. Zachowane w sercach
i przekazywane
następnym
pokoleniom
przetrwało wraz z pamięcią o bohaterach.
Ta historia, którą zamieszczamy poniżej,
jest także pamięcią bratanka o naszym
przedwojennym
parafianinie
Bolesławie
Stanisławie Psuji.

Bolesław Stanisław Psuja (junior)
Urodzony 28.05.1909 w Gostyniu
zamordowany 19.04.1940 w Katyniu

W roku 1912 rodzina Bolesława i Wandy
Psujów wraz z synami: Mieczysławem
Walentym i
Bolesławem Stanisławem
przeniosła się z Gostynia do Poznania
i zamieszkali przy ul. Strzeleckiej nr 5.
W latach 1917 r. do 1923 Boleś uczył się
w szkole
powszechnej
w
Poznaniu,
a 28 września 1919 r. Boleś przystąpił do
I Komunii św. W latach 1923 do 1927
uczęszczał do Gimnazjum im. św. Jana
Kantego. Była to szkoła o profilu humanistycznym. Od 02.07.1925 - 15.08.1925 roku

jako uczeń Gimnazjum uczestniczył sześciotygodniowym kursie przysposobienia wojskowego stopnia I (miejsce obozu: Maków). Po
ukończeniu VI klasy w Gimnazjum im. św.
Jana Kantego rozpoczął 1 września 1927 r.
naukę w Liceum Handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej. 15 maja 1929 r. „skończył
całkowity dwuletni kurs nauki, składając
egzamin ostateczny”. 21.10.1929 r. - Bolesław
Psuja przyjęty został do grona studentów
Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, którą
ukończył w 1932 r. W czasie studiów był
członkiem
Korporacji
Akademickiej
CONVENT MERCURIA .
Bolesław Psuja we wrześniu 1932 r. został
powołany do służby wojskowej - od
12.09.1932 do 22.07.1933 r. odbył Dywizyjny
Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty
w 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu,
wchodzącym w skład 25 Dywizji Piechoty.
Przysięgę wojskową złożył Bolesław
29.11.1932 r., a na praktykę był skierowany
30.03.1933 r. do 56. Pułku Piechoty
w Krotoszynie. 10.04.1933 r. został awansowany na stopień starszego strzelca.
Na podstawie ukończenia kursu z wynikiem pomyślnym 25.07.1933 r. kapral
Bolesław Psuja uzyskał tytuł podchorążego
rezerwy. W tym czasie zamieszkuje
w Poznaniu przy ul. 27 grudnia 5/7 (po wojnie
ten budynek oznaczono numerem 9).
W sierpniu 1939 r. Bolesław Psuja został
zmobilizowany i powołany do czynnej służby
wojskowej. Wcielony został do kompanii
strzeleckiej 56. Pułku Piechoty w Krotoszynie,
wchodzącego w skład 25 Dywizji Piechoty
dowodzonej przez gen Franciszka Altera,
Armii „Poznań” dowodzonej przez gen
Tadeusza Kutrzebę. Dowódcą 56. Pułku był
płk Wojciech Tyczyński. Ppor. Bolesław Psuja,
w składzie 56. Pułku Piechoty brał udział
w kampanii wrześniowej. Jego szlak bojowy
wiódł przez Uniejów, Łęczycę, Ozorków,
rzekę Bzurę, Puszczę Kampinoska do
Warszawy.
Po napaści Związku Radzieckiego na
Polskę i podpisaniu paktu Ribbentrop Mołotow, Bolesław dostaje się do niewoli.
Okoliczności, w jakich Bolesław Psuja dostał
się do niewoli sowieckiej nie są dokładnie
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znane. Można jedynie domniemywać, iż tak
jak większość wojska polskiego uchodził
w kierunku Rumunii i Węgier, na wschód.
Na przełomie września i października 1939
roku zgłosił się do matki Bolesława, Wandy
Psujowej mieszkającej w Poznaniu, sierżant
Wojska Polskiego (nazwisko nieznane)
i zawiadomił ją, że ppor. Bolesław Psuja został
wzięty do niewoli przez Sowietów, i że nie
zgodził się na zamianę munduru oficera na
mundur szeregowca! Wszystkich polskich
jeńców - oficerów osadzono w obozie
w Kozielsku (ok. 5000 jeńców), a także
w Starobielsku
(ok.
4000
jeńców)
i Ostaszkowie (ok. 6500 jeńców). Z w/wym.
ogólnej ilości jeńców tylko ok. 500 osób
uniknęło masowego mordu.
Do rodziny dotarły z obozu dwa listy
i kartka pocztowa.
24.11.1939 r. - data pierwszego listu
wysłanego z Kozielska
08.01.1940 r. - data wysłania z Kozielska
drugiej wiadomości - kartki pocztowej
03.02.1940 r. - data wysłania z Kozielska
trzeciej wiadomości - ostatniego listu do
rodziców i młodszego brata Mariana
Z dokumentów o obozach internowanych
na kresach wschodnich wiemy, że cała
korespondencja więźniów wysyłana do
najbliższych była przez Sowietów cenzurowana i reglamentowana! W listach nie można
było przedstawiać faktycznych warunków
pobytu w obozach.
Listy Bolesława Stanisława dotarły do
rodziny w Poznaniu w 1943 r
03.04.1940 r. wyruszył pierwszy transport
śmierci z sowieckiego obozu w Kozielsku do
Katynia k. Smoleńska (ostatni transport
12 maja!). Tego dnia w Katyniu funkcjonariusze NKWD strzałami w tył głowy zabijają
pierwszych 62 polskich jeńców. Ofiary
zakopują w dołach w lesie. Od 03.04 do
12.05.1940 r. w lesie katyńskim przy dołach
śmierci zostają przeprowadzone egzekucje
łącznie na 4421 polskich oficerach z obozu
w Kozielsku.
Bolesław Psuja z obozu w Kozielsku
został wywieziony 17 kwietnia 1940r.,
zgodnie z listą NKWD nr 032/2 poz.65
i zastrzelony w lesie katyńskim 19 kwietnia
1940 r., przed południem!
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Kwiaty i znicz od Bolesława Marii Psuji,
zawiezione z Poznania do Katynia i złożone pod płytą
pamięci w Katyniu, kwiecień 2008 r.

22.06.1941 r. Niemcy napadają na ZSRR
i zajmują tereny, na których doszło do zbrodni
katyńskiej. Od 18.02.1942 do 03.06.1943 r.
Niemcy odkopali zwłoki ciał polskich
oficerów. Odkryto ponad 4.100 ciał. Przy
Bolesławie (AM 2962-nr rejestracyjny zwłok
wg Urzędowego Wykazu Niemieckiego)
znaleziono książeczkę służby oficera rezerwy,
2 kartki pocztowe, list, medalik, korespondencję w języku niemieckim.

Płytka epitafijna w Kaplicy Katyńskiej
u O.O.Dominikanów w Poznaniu
Na podstawie wspomnień zebranych przez Bolesława
Marię Psuja, opracowała R. Ereńska

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO
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Wielki Post w naszej Parafii
Gorzkie Żale
W Polsce o atmosferze Wielkiego Postu
decydują dwa nabożeństwa: Gorzkie Żale
i Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale są nabożeństwem ściśle związanym z Wielkim Postem
i nie spotykamy ich w innym czasie roku
liturgicznego. Są charakterystyczne dla Polski
- powstały w Warszawie w kościele Św.
Krzyża. Wprawdzie w niektórych środowiskach, zwłaszcza w większych miastach, udział
w nich maleje, ale mimo to zawsze znajduje
się pewna grupa wierzących, która ceni tę
formę modlitwy. Dla wielu współczesnych
katolików powtórne przyjście do kościoła,
w tym samym dniu, wydaje się być rzeczą
zbyt trudną. Mniejsze zrozumienie wartości
ofiary pociąga za sobą osłabienie gotowości na
poświęcenie czasu potrzebnego do uczestniczenia w Gorzkich Żalach. Współczesnemu
człowiekowi ciężko jest poświęcić trochę
czasu dla Boga. Brak czasu jest znakiem braku
miłości. Jezus kocha nas miłością bezgraniczną, dlatego ofiarował za nas swoje życie.
Należy jednak podkreślić, że udział w nich
był, jest i jeszcze długo pozostanie znakiem
autentycznej troski o głębsze życie religijne.

W tegorocznych kazaniach pasyjnych
przyglądamy się z bliska ludziom, którzy byli
świadkami ostatnich chwil życia Jezusa.
Chcemy w każdej z tych osób odnaleźć siebie.
Chcemy naśladować to, co w nich wartościowe i powstrzymywać się od ich błędów.
Poznaliśmy już Judasza, Piłata, Szymona
z Cyreny, Weronikę i Płaczące Niewiasty.
W Niedzielę Palmową spotkaliśmy się
z ostatnim ze świadków Męki Chrystusa.
dk. Artur

Rekolekcje
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu
w naszej parafii rozpoczęły się wielkopostne
rekolekcje. Z tej okazji do naszej wspólnoty
przybył ks. Krzysztof Wiśniewski, który jest
proboszczem
parafii
w
Nowogrodzie,
w diecezji włocławskiej. Każdego dnia, od
niedzieli do środy, ksiądz Krzysztof na
Mszach św. o godz. 9:00 i 18:00 głosił
rekolekcyjne nauki.
Mówiąc
o
potrzebie
nieustannego
nawracania się, uświadamiał nam, że
w procesie nawrócenia pierwszym etapem jest
poznanie swoich słabości i wad. Aby
nawrócenie było możliwe, potrzeba najpierw
stanięcia w prawdzie przed sobą i przed
Panem Bogiem. Ksiądz Rekolekcjonista
wzywał do zaufania Bogu i Jego miłości oraz
do tego, abyśmy potrafili na co dzień tę miłość
przekazywać innym.
Bardzo przemawiające do parafian były
pieśni, które wykonywał ks. Krzysztof na
zakończenie każdej homilii.

Za wygłoszone słowo i poświęcony nam
czas serdecznie ks. Krzysztofowi dziękujemy.

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO
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Maraton Biblijny
31 marca w naszej parafii odbył się
kolejny Maraton Biblijny. Przez pięć godzin
w naszej świątyni czytane było Pismo Święte Księga Przysłów i Księga Hioba. Pierwszy
fragment odczytał ks. Proboszcz, w czytanie
kolejnych fragmentów włączyło się wielu
Parafian. Niech słowo Boże będzie obecne
nieustannie w naszym życiu. Obyśmy sami jak
najczęściej zaglądali do Biblii i w niej szukali
światła do podejmowania codziennych
wyborów.
ks. Szymon

Nazwano Go głową Świętej Rodziny
Ten młody, cichy zwykły robotnik pochodził
z królewskiego rodu Dawidowego. Jak każdy
młody, marzył o zwykłym życiu rodzinnym
z poślubioną Maryją. A oto Bóg pokrzyżował Jego
plany. Zażądał od Niego dużych ofiar. Został
wciągnięty w tragedię odkupienia ludzkości, jako
jeden z głównych bohaterów tej tragedii. Został
zaskoczony gdy dowiedział się, że jego poślubiona
dziewczyna jest brzemienna a ewangelia mówi, że
chciał oddalić opuścić Maryję, ale uwierzył
objawieniu we śnie (Anioł mówi: „Józefie Synu
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej
Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co
się w niej poczęło”) i wziął Ją do siebie. Przyjął na
swoje ramiona ciężar wychowania Syna Bożego
i opieki nad Jego Matką. Poprzez Józefa Jezus
otrzymał królewski tytuł Syna Dawida. Józef
zawsze uczestniczył w życiu Maryi i Jej Syna. Był
wówczas, gdy:
- narodził się w Betlejem;
- ofiarował pierworodnego Bogu;
- uciekał z nimi do Egiptu chroniąc przed
Herodem;
- powrócił z rodziną do Izraela, „bo już umarli
ci, którzy czyhali na życie Dzieciątka”
- osiedlił się w Nazarecie;
- poszukiwał wraz z Matką zagubionego Jezusa
w Jerozolimie;
- pomagał w dorastaniu Syna, dając bezinteresowną miłość, bezpieczeństwo i środki
utrzymania.
Święty Józef żył bez rozgłosu w cieniu swej
Świętej Rodziny. Był posłuszny Bogu, obdarzony
łaską bezgranicznej wiary w Słowo Boże. Z tych
względów Papież Pius IX, dnia 8 grudnia 1870
roku ogłosił św. Józefa Patronem Kościoła
Powszechnego i Rodzin Chrześcijańskich.
Kult św. Józefa, rozwinięty przez św. Teresę
od Jezusa, wprowadzili do Poznania Karmelici
Bosi. Ks. Abp Stanisław Gądecki w roku 2009

Koronacja obrazu św. Józefa

ustanowił Kościół Karmelitów Bosych w Poznaniu
Sanktuarium Diecezjalnym św. Józefa Oblubieńca
NMP. Ks. Abp dokonał też oficjalnej inauguracji
Sanktuarium 19 marca 2010 r.
Znajdujący się w Sanktuarium łaskami słynący
obraz św. Józefa został ozdobiony Koroną diademem w niedzielę 23 marca br. podczas
uroczystej Mszy św. o godz. 13.00.
JT
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Do zobaczenia …
Trzeba … „odejść by dłużej pamiętać”
pisał zmarły ks. Jan Twardowski. Słowa te
dotyczą szczególnie poznańskiej Akcji
Katolickiej, gdyż 27 marca 2014 r. odszedł do
Pana Ksiądz Prałat dr Stefan Schudy,
założyciel duszpasterz i organizator I Kongresu Akcji Katolickiej. Jako Asystent
Diecezjalny Instytutu AK gromadził wokół
siebie, w Rościnnie pierwszych członków tego
Stowarzyszenia. Uczył modlitwy i działania
dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Był życzliwym
i serdecznym przewodnikiem ludzi świeckich;
mądrym i pokornym sługą Bożym. Kochał
ludzi.

Śp. Ks. Prałat Stefan Schudy
ur. 2.08.1936 w Bralinie,
zm. 27.03.2014 w Poznaniu

Spotkanie AK w Rościnnie

Jako duszpasterz akademicki przy kościele
pw. św. Rocha oraz wykładowca na Papieskim
Wydziale Teologicznym gromadził wokół
siebie ludzi młodych i zdobywał ich zaufanie
i przyjaźń.
Był długoletnim proboszczem parafii
pw. św. Rocha w Poznaniu (1975 - 1992).
Swoją postawą i życiem zaskarbił sobie
życzliwość i szacunek nie tylko parafian, ale
i ludzi, którzy mieli szczęście spotkać Go na
swojej drodze.
W naszej parafii gościliśmy Ks. Prałata na
spotkaniach i uroczystościach Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej. Ostatnim razem na
spotkaniu z okazji 15 - lecia istnienia naszego
POAK 26 listopada 2012 r. ►
Odszedł od nas człowiek w całym tego
słowa znaczeniu, w naszej pamięci pozostanie
na zawsze jako wzór Kapłana wiernego Bogu
i Ojczyźnie.

Wierzymy, że raduje się teraz tam przed
obliczem Boga.
Uroczystości
żałobne
odbyły
się
w Poznaniu w parafii pw. św. Rocha w dniu
31 marca, a w dniu 1 kwietnia po uroczystej
Mszy św., której przewodniczył Ksiądz
Arcybiskup
Stanisław
Gądecki,
ciało
Ks. Prałata Stefana złożone zostało przy
kościele św. Rocha.
JT

WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII ŚW. MARCINA
Niedziela Palmowa
Poświęcenie palm w czasie każdej Mszy;
o godz. 11 i 1230 procesja od Groty.

1500 - Droga Krzyżowa
i Koronka do Miłosierdzia
Bożego

Wielki Poniedziałek
Okazja do Sakramentu Pojednania

1600 - Żywy Różaniec
1700 - Akcja Katolicka

730 – 845 i 1600 - 1800

1800 - Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Wtorek
Okazja do Sakramentu Pojednania

730 – 845 i 1600 - 1800

Wielka Środa
Całodzienna Spowiedź
730 - 1800

Wielki Czwartek
Spowiedź św. 700 - 900 i 1500 - 1730
1800 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej
Adoracja:
1900 - Dorośli ministranci
2000 - Adoracja w ciszy
2100 - Apel
Komunia Św. udzielana będzie o godz. 800
tym, którzy nie będą mogli uczestniczyć w
Eucharystii wieczornej.

Wielki Piątek
Spowiedź św. 700 - 1700
Adoracja:
700 - Adoracja w ciszy
800 - Adoracja w ciszy
900 - Adoracja w ciszy
1000 - Apostolstwo MB
Patronki Dobrej Śmierci
00
11 - Eucharystyczny Ruch Młodych
1130 - Oratorium „Tęcza” i „Metanoia”
1200 - Grupa modlitewna charytatywna
1300 - Legion Maryi
1400 - Adoracja w ciszy

2000 - Młodzież
2100 - Adoracja w ciszy
2200 - Zakończenie adoracji

Wielka Sobota
Spowiedź św. 700 - 1700
Adoracja:
700 - Adoracja w ciszy
800 - Adoracja w ciszy
900 - Jutrznia - Chór parafialny
1000 - Koło misyjne
1100 - Eucharystyczny Ruch Młodych
1200 - Żywy Różaniec
1300 - Żywy Różaniec
1400 - Adoracja w ciszy
1500 - Czciciele Miłosierdzia Bożego
1600 - Adoracja w ciszy
1700 - Adoracja w ciszy
1800 - Żywy Różaniec
1900 - Adoracja w ciszy
2000 - Liturgia Wigilii Paschalnej
zakończona Procesją
Rezurekcyjną

Święcenie potraw od 1200 do 1700
co pół godziny

INFORMACJE

W kwietniu 2014 roku

Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800

Sakrament małżeństwa
zawarli

Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100
Nabożeństwo do Św. Antoniego
wtorek 830
Nabożeństwo maryjne
sobota 830
pierwsza sobota miesiąca 900
Nabożeństwo Wynagradzające
Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Kancelaria parafialna
poniedziałek - piątek: 900 - 1100
czwartek: 1700 - 1800
Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700
Legion Maryi
wtorek: 1830

1. Łukasz Wojtyniak ♥Joanna Wojtas

Odeszli do Pana

1. Marta Kaźmierczyk
2. Michał Sobczak
3. Gertruda Muczek
4. Zbigniew Tajmert
5. Helena Rutowska

lat 98
lat 59
lat 99
lat 64
lat 93

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

ZAPRASZAMY
Przed Kanonizacją …
Czwartek, 24 kwietnia, godz. 18.45
po wieczornej Mszy Świętej
do Sali Konferencyjnej
z cyklu: „Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi”.
Temat: Jan XXIII - Proboszcz Świata

Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830

Sobota, 26 kwietnia, godz. 16.00
spektakl młodzieżowy

Chór Świętomarciński
środa: 1900

TOTUS SANCTUS –
JEST POŚRÓD NAS W LISTACH LEDNICKICH,
POEZJI I ŚPIEWIE

Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek

Udział biorą:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
Im. Powstańców Wlkp. w Poznaniu,
Chór Vivace Zespołu Szkół Integracyjnych
w Pamiątkowie
Eucharystyczny Ruch Młodych
przy parafii pw. Świętego Marcina w Poznaniu
Słowo wstępne wygłosi Senior
Pan Zygmunt Rypiński

Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845
Eucharystyczny Ruch Młodych
sobota 1100
Grupa Biblijna
drugi wtorek 1830
Al. Anon
poniedziałek 900-1100
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

Zapraszamy szczególnie Seniorów ,
aby wsparli dzieci i młodzież swoją obecnością
w pielęgnowaniu pamięci o naszym
„Największym z rodu Polaków XX wieku”

Pismo redaguje zespół:
Ks. Czesław Grzelak, ks. Szymon Bajon, dk. Artur Wojczyński, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania przyjętych tekstów.
Adres redakcji: ul. Św. Marcin 13; strona internetowa: www.marcinpoznan.hg.pl

