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Szare Urszulanki - Praca w Ojczyźnie 
W tym roku mija 150 lat od urodzin Julii 

Urszuli Ledóchowskiej. Aby przybliżyć Jej 
postać, przypominamy pokrótce Jej życiorys. 

Przyszła na świat w Loosdorf w Austrii, 
17 kwietnia 1865 roku w Poniedziałek 
Wielkanocny, jako drugie z kolei dziecko 
(rodzeństwa było dziewięcioro) Antoniego 
i Józefiny Salis-Zizers (Szwajcarki). 
18 kwietnia odbył się chrzest święty, 
a dziewczynka otrzymała imię Julia. Jedenaś-
cie lat później, także 17 kwietnia Julia przyjęła 
Pierwszą Komunię Świętą z rąk księdza 
biskupa Józefa Bindera w St. Pölten, natomiast 
22 lipca 1880 roku Julia i jej brat Włodzimierz 
otrzymali sakrament bierzmowania. Dzieci 
w tej rodzinie wzrastały w atmosferze 
zdrowego umiłowania Kościoła i dalekiej 
Ojczyzny. Ich matka wspierała wysiłki ojca, 
aby zaszczepić w dzieciach miłość do historii 
i kultury Polski. Nie może więc dziwić fakt, że 
Założycielka Urszulanek przekazała to 
dziedzictwo swoim duchowym córkom. 

„Dobroć, promienny uśmiech, jasność 
słoneczna - oto co na zewnątrz charaktery-
zowało Julię w latach dziecięcych. Odznaczała 
się bystrym umysłem i inteligencją. Miała 
wszechstronne zainteresowanie i zamiłowanie 
artystyczne i praktyczne. Posiadała niezwykłą 
pamięć, z łatwością opanowała języki 
nowożytne. Była łatwym dzieckiem, nie 
krzyczała, nie grymasiła - zawsze wesoła 
i uśmiechnięta. Toteż nazwano ją „promykiem 
słonecznym”. Była pełna życia, inicjatywy, 
ofiarności i poświęcenia. Opiekowała się 
młodszym rodzeństwem. Utrzymywała 
atmosferę pokoju, miłości i radości. Na zawsze 
pozostała prosta, naturalna, wszystkich 
kochająca”. Tak wspomina Julię jej rodzona 
siostra - Franciszka Ledóchowska („Niewiasta, 
której uczynki chwalić będą pokolenia” s. 19-
23). 

W latach 1875-1880 Julia uczęszczała do 
Instytutu Panien Angielskich w St. Pölten, 
gdzie wyróżniała się wyjątkową pilnością 
i wzorowym postępowaniem. W 1883 r. 
rodzina przeniosła się do Polski - do Lipnicy 
Murowanej k/Bochni, pod Krakowem. Mając 
21 lat, 18 sierpnia 1886 roku Julia wstąpiła do 
klasztoru Sióstr Urszulanek w Krakowie. Tam  
przeszła wszystkie stopnie formacji zakonnej, 

pracowała jako nauczycielka w szkole, którą 
prowadziły siostry urszulanki. 17 kwietnia 
1887 roku odbyła się uroczystość obłóczyn; 
28 kwietnia 1889 roku Julia złożyła wieczystą 
profesję zakonną i otrzymała imię: „Maria 
Urszula”. W 1904 roku została wybrana 
przełożoną klasztoru w Krakowie. W 1907 
roku przedostała się do Rosji carskiej - do 
Petersburga, gdzie prowadziła szkołę i internat 
dla polskich dziewcząt. Następnie przeniosła 
się do krajów skandynawskich, gdzie kontynu-
owała działalność pedagogiczno-wychowaw-
czą i (jak wspomniano we wcześniejszych 
artykułach) służyła czynnie Ojczyźnie 
wygłaszając ok. 80 konferencji o pięknie 
kultury polskiej i zbierając datki na rzecz 
Polaków poszkodowanych podczas I Wojny 
Światowej. W 1920 roku wróciła do wolnej 
Ojczyzny, aby pracować z siostrami dla dobra 
Polaków. Miejscem nowego domu były 
Pniewy, dokąd Matka Urszula Ledóchowska 
z siostrami i dziećmi dotarła dnia 8. sierpnia.  

„Dzień 15. sierpnia pamiętny będzie dla 
Naszej Kongregacji. Pan Jezus w tym dniu 
wziął w posiadanie naszą pierwszą kaplicę 
w Polsce. Przez Maryję do Jezusa dążyć 
chcemy.” (U. Ledóchowska, „Historia 
Kongregacji”, s. 142) 

Siostry zajęły się przygotowaniem Szkoły 
Gospodarczej - jej otwarcie nastąpiło 
23 września 1920 r. Tak wspomina to jedna 
z pierwszych uczennic szkoły: „Było ich 
siedemnaście, a Matka Ledóchowska wykłada-
ła pedagogikę i apologetykę. Lekcje te były 
prawdziwą ucztą duchową.”  („Niewiasta, 
której uczynki chwalić będą pokolenia”, 
s. 112). 

Potwierdzenia dekretu Świętej Kongrega-
cji z 7 VI 1920 r. zezwalającego na przeniesie-
nie domu w Petersburgu do Pniew, udzielił 
ówczesny nuncjusz mons. Achilles Ratti - 
późniejszy Papież Pius XI, który odwiedził 
klasztor i szkołę 26. października tegoż roku. 
Zobaczył, jak wygląda wyposażenie i praca 
wychowawcza w tym nowym Zgromadzeniu. 
Matka wspomina: „(…) ks. Nuncjusz 
o czwartej po południu opuścił nas, 
zostawiając w sercu radość i ufność, że 
poznawszy nasz dom, który mimo panującego 
w nim ubóstwa najwyraźniej mu się spodobał, 
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teraz już opiekować się nami będzie, o czym 
mnie też wkrótce w jednym z listów solennie 
zapewniał.” (U. Ledóchowska, op.cit., s. 144).  

Po zatwierdzeniu Konstytucji Zgromadze-
nia nastąpił szybki rozkwit placówek w Polsce 
i za granicą. Powstawały szkoły, domy 
dziecka, różne dzieła o charakterze wycho-
wawczym, opiekuńczym i religijnym. W 1922 
roku Matka podjęła się odrestaurowania 
sieradzkiego klasztoru podominikańskiego 
z XIII wieku, który był częściowo ruiną. Po 
staraniach u różnych władz, otrzymała 
pozwolenie na kapitalny remont tego obiektu, 
który do obecnych lat służy jako klasztor 
i placówka opiekuńcza dla dzieci niepełno-
sprawnych. W latach przedwojennych mieściła 
się tam jeszcze ochronka i szkoła podstawowa 
im. Królowej Jadwigi (wybór takiej Patronki 
inspirowany był  źródłami  historycznymi, 
które podawały, iż król Władysław Jagiełło 
z małżonką Jadwigą kilka razy odwiedzali 
klasztor sieradzki).  

W czerwcu 1922 r. Matka Urszula przejęła 
Dom Świętej Jadwigi w Poznaniu przy ulicy 
Skarbowej 7 (obecnie Taczaka), mieszczący 
internat dla niezamożnych dziewcząt 
z różnych szkół. W 1924 r. urszulanki 
rozpoczęły pracę opiekuńczo-wychowawczą 
na Polesiu, Wołyniu, w Łodzi i w innych 
miejscach w kraju. Założyły także własne 
wydawnictwo oraz drukarnię w Łodzi. 
W 1925 r. Matka przeniosła z Francji na grunt 
Polski międzynarodowy ruch Krucjaty 
Eucharystycznej dla dzieci i młodzieży, 
założyła także sodalicję Mariańską i Koła 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Żeńskiej. W 1926 r. otworzyła w Rzymie 
pierwszą placówkę, aby mieć dom zakonny 
„w sercu Kościoła”. Kilka lat później wysłała 

do Francji pod opieką sióstr grupę dziewcząt, 
aby te mogły zarobić na posag pracując 
w fabryce sztucznego jedwabiu.  

Matka Urszula nieustannie podróżowała, 
odwiedzając wspólnoty sióstr w kraju i za 
granicą. Brała czynny udział w życiu 
religijnym i społecznym. W uznaniu zasług 
w dziedzinie wychowania i pracy społecznej 
otrzymała w 1927 r. Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski; w 1930 r. Krzyż 
Niepodległości; w 1937 r. Złoty Krzyż Zasługi 
za pracę społeczną. Władze kościelne nadały 
Matce order: Pro Fide et Eccesia In Russi, 
a Merito.  

Ostatnią podróż Założycielka Zgromadze-
nia podjęła w kwietniu 1939 r. Pojechała do 
Rzymu i tam przeszła do Domu Ojca 29 maja. 
Umarła w opinii świętości. Po 20 latach 
dokonano ekshumacji zwłok i przeniesiono 
ciało z cmentarza Campo Verano do kaplicy 
Domu Generalnego w Rzymie. 20 czerwca 
1983 r. w Poznaniu Papież Jan Paweł II 
dokonał Jej beatyfikacji, a 11 maja 1989 r. 
pożegnał w Ogrodach Watykańskich relikwie, 
które zostały przewiezione do Domu 
Macierzystego w Pniewach w 50 rocznicę 
śmierci Matki Ledóchowskiej. 18 maja 2003 r. 
tenże Papież dokonał kanonizacji, na 
podstawie cudownej interwencji bł. Urszuli 
ratującej życie 15-letniego Daniela 
Gajewskiego.  

W chwili śmierci Założycielki Zgromadze-
nie liczyło 777 sióstr żyjących w 36 domach 
i w trzech krajach: w Polsce, we Francji i we 
Włoszech. 
Święta Urszulo, wstawiaj się za  naszą 

Ojczyzną, Parafią i za każdym z nas!  
s. Julia USJK

Uroczystości z okazji 150 rocznicy urodzin św. Urszuli w naszej Parafii w dniu 19 kwietnia br. 

Msza św. jubileuszowa 
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Uroczystości ku czci św. Urszuli 
Ledóchowskiej w naszej Parafii rozpoczęły się 
Mszą św. dziękczynną pod przewodnictwem 
Abpa Stanisława Gądeckiego, a zakończyły 
popołudniu koncertem w wykonaniu zespołów 
młodzieżowych. Taki dobór wykonawców 
podyktowany był Jej charyzmatem pogody 
ducha i pracy nad wychowywaniem młodych 
pokoleń Polaków. W pierwszej części śpiewał 
dźwięcznymi, jasnymi głosami Chór 
Państwowej Szkoły Chóralnej im. 
J. Kurczewskiego połączony z zespołem PRO 
VOBIS. Wykonał pod dyrekcją Sławomiry 
Raczyńskiej wiosenne, radosne madrygały 
w myśl dewizy Świętej: Pierwsze moje 
apostolstwo - to apostolstwo pogody ducha 
i radości. Przedtem jednak była mała intrada 
organowa „Zawsze dziękujcie za wszystko 
Bogu” Sigfrida Karo-Elerta w wykonaniu 
organisty Huberta Szredera i pieśń M. Guzow-
skiej do słów Świętej „O Panie niech będę jak 
promyk słoneczny…” zaśpiewanej pięknie 
przez solistkę Małgorzatę Nowak. W drugiej 
części śpiewał CANTANTI pod dyrekcją 
Michała Sergiusza Mierzejewskiego. 
Usłyszeliśmy osiem motetów  różnych 
kompozytorów, z Ego sum Pastor bonus /Ja 
jestem dobrym Pasterzem/ Wacława 
z Szamotuł, poprzedzonym słowami św. 
Urszuli: Jak szczęśliwi jesteśmy, że mamy 
Piotra - Opokę!, na której mocno stoi nasz 
święty katolicki Kościół. Słowa św. Urszuli 
poprzedzały każdy utwór, a czytały je dzieci 
z Eucharystycznego Ruchu Młodych pod 
kierunkiem Siostry Małgorzaty Ślęzak USJK, 
która przeczytała z ekspresją dwa wiersze 
Urszuli Michalak USJK: NARODZINY 
i NIEWIASTA SMUKŁEJ PROSTOTY.  Cały 
wieczór koncertowy rozpoczął ks. Proboszcz 
Czesław Grzelak odczytaniem fragmentów 
homilii w. Jana Pawła II z 18.03.2003. 
Zakończeniem był natomiast hymn 
dziękczynny Gaude Mater Polonia, 
poprzedzony słowami: Próbuję z dala od 
polskiej ziemi, pomóc w miarę możliwości 
swemu krajowi, pracować dla narodu 
polskiego, oraz zawołaniem: Jesteś 
nieśmiertelna Ojczyzno ukochana, Polsko 
moja ! 

KDM 

Solistka Małgorzata Nowak i ERM 

Chór PSCH im. J. Kurczewskiego, dyr. S. Raczyńska 

Siostra M. Ślęzak 

Chór CANTANTI, dyr. M. S. Mierzejewski 
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Jubileusz  

25 -lecia Caritas 

Dekretem z dnia 12 marca 1990 r. Abp 
Jerzy Stroba ustanowił Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej jako kościelną osobę prawną. Fakt 
ten poprzedziło pełne reaktywowanie Caritas 
kościelnej uchwałą Episkopatu Polski. Jednak 
bractwa i towarzystwa dobroczynne zakładane 
przez ludzi świeckich powstały w Archidie-
cezji Poznańskiej już w XIX wieku. 
Działalność dobroczynna jest praktyczną 
formą realizacji przykazania miłości Boga 
i bliźniego w łączności z Jezusem Chrystusem.  

Obchody Jubileuszu w naszej Archidie-
cezji były bardzo bogate w dary tak dla ducha, 
jak i dla ciała. Rozpoczęto je 13 marca br. 
Adoracją Najświętszego Sakramentu, Drogą 
Krzyżową i Nabożeństwem Dziękczynno - 
przebłagalnym oraz modlitewnym „Jerycho” 
w kościele Miłosierdzia Bożego. Do tej 
modlitwy zaproszeni byli i w niej uczestniczyli 
członkowie Parafialnych Zespołów Caritas, 
Szkolne Koła Caritas, pracownicy i korzysta-
jący z placówek prowadzonych przez Caritas, 
wolontariusze i współpracownicy. Kulminacją 
była Msza św. dziękczynna 15 marca br. 
w Katedrze Poznańskiej, której przewodniczył 
i Słowo Boże wygłosił Abp ks. Stanisław 
Gądecki. Do uczestników powiedział m.in.: 
Człowiek potrzebujący wyczuwa, czy ktoś 
podchodzi do niego z sercem, czy po prostu 
wypełnia swoje obowiązki. Po Eucharystii 
wszyscy zaproszeni byli na dalsze świętowa-
nie do seminarium, na poczęstunek czyli coś 
dla ciała.  

Tegoroczny 71 Tydzień Miłosierdzia pod 
hasłem „Codziennie z miłością”  zapocząt-
kowała VIII Gala Banku Miłosierdzia w dniu 
11 kwietnia w Auli Nova Akademii 
Muzycznej. Ta uroczystość odbyła się 
w duchu dziękczynienia za każde dobro, jakie 
udaje się wyświadczać potrzebującym poprzez 
różnorodne, podejmowane na ich rzecz 
działania. Swoją obecnością zaszczycił to 
spotkanie Abp ks. Stanisław Gądecki, który 
uhonorował osoby zaangażowane w pracę 
Caritas medalami „Optime Merito 
Archidioecesis Posnaniensis” - za wybitne 
zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej. Wśród 
laureatów tego zaszczytnego wyróżnienia była 

s. Małgorzata Laskowska, która od ponad 
25 lat pracuje w jadłodajni Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego przy ul. Taczaka.  

W okresie Bożego Narodzenia w naszym 
kościele mieliśmy możliwość podziwiania 
efektów pracy wśród tych korzystających 
z jadłodajni. S. Małgorzata przygotowała 
razem z podopiecznymi jasełka - „Uliczne 
Betlejem” - bardzo wzruszające i wyciskające 
łzy z oczu. Jak widać jest to efekt pracy nie 
tylko dla ciała, ale i dla ducha.  

Medal otrzymała też Ewa Pacerz, która od 
15  lat kieruje Barem Caritas na Placu 
Wolności. W sumie medale otrzymało 15 osób 
z rąk ks. Arcybiskupa. W wygłoszonym słowie 
ks. Abp zaznaczył, że Caritas nigdy nie 
przeminie, bo Pan Jezus powiedział, że ubodzy 
zawsze będą wśród nas obecni. Powiedział też, 
że czymś naturalnym jest praca zarobkowa, 
a praca wolontariusza bez wynagrodzenia jest 
sztuką.  

Wręczenie medalu „Optime Merito Archidioecesis 
Posnaniensis” Siostrze Małgorzacie  

przez Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego 
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Ks. Waldemar Hanas - dyrektor 
Poznańskiej Caritas zwrócił uwagę, iż pod 
opieką Caritas ma 55 tys. potrzebujących, 
a w swoich szeregach ponad 1500 wolonta-
riuszy zaangażowanych w Parafialnych 
Zespołach Caritas i 1800 dzieci i młodzieży 
zaangażowanych w szkolnych Kołach Caritas. 
Podziękował też licznym urzędom i instytu-
cjom, dzięki którym Caritas może realizować 
szlachetny obowiązek miłości względem 
drugiego człowieka.  

Agnieszka Pachciarz, z-ca Prezydenta 
Miasta Poznania wręczyła ks. dyrektorowi 
Srebrną Pieczęć Miasta Poznania przyznawaną 
instytucjom, które stanowią wzór tradycyjnych 
cnót takich, jak: pracowitość, gospodarność, 
wiara, miłosierdzie, solidność i pomysłowość. 
Dziś Caritas Archidiecezji Poznańskiej niesie 
pomoc dzieciom, młodzieży, osobom 
bezdomnym, osobom chorym i niepełno-
sprawnym oraz seniorom. Prowadzi m. in. 
Dom Dziecka im. św.  Rodziny w Lesznie, 
3 przedszkola, 3 jadłodajnie, 3 ośrodki 
charytatywno-wypoczynkowe (Zaniemyśl, 
Dębki, Lipnica Wielka), punkt konsultacyjny 
oraz Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii 
Uzależnień w Wierzenicy. Uczestnicy 
uroczystości obejrzeli film prezentujący 
wybrane placówki poznańskiej Caritas, 

w przerwie mogli spożyć słodkie babeczki 
z napisem 25 lat i porozmawiać ze sobą oraz 
podzielić się doświadczeniem pracy dla dobra 
bliźniego. Po zakończeniu wszyscy wysłuchali 
koncertu Antoniny Krzysztoń.  

Obchody 25 lecia zamknęło w czwartek 
16 kwietnia w Tygodniu Miłosierdzia, rejono-
we spotkanie poznańskich i podpoznańskich 
Parafialnych Zespołów Caritas w Parafii 
Miłosierdzia Bożego. Centralną częścią była 
Msza św. celebrowana przez Bpa 
ks. Grzegorza Balcerka. W homilii zwrócił 
uwagę, iż skuteczna pomoc bliźniemu 
przerasta siły i możliwości pojedyńczego 
człowieka. Caritas parafialna wzywa do 
czynienia uczynków miłości co do duszy i do 
ciała, realizuje testament Chrystusa: cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci najmniej-
szych, mnieście uczynili, aby przez nas spełniła 
się obietnica Chrystusa: Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią. 

Po zakończeniu Mszy św. była wspólna 
jubileuszowa fotografia z ks. biskupem 
i ks. dyrektorem. Wspólne bycie razem 
przedłużone było spotkaniem na agapie 
w restauracji Valde Bene prowadzonej przez 
Caritas. 

Elżbieta Sieradzka

Słownik Kościelny 
Paschał - to duża woskowa świeca będąca 

symbolem Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Co roku nowy paschał jest poświęcony podczas 
liturgii Wigilii Paschalnej w Wielkiej Soboty 
i używany jest przez cały rok liturgiczny 
w różnych obrzędach liturgicznych, np. przy 
chrzcie, podczas pogrzebu. 

Obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia paschału 
w wigili ę paschalną nazywa się lucernarium 
(liturgia światła). W trakcie tego obrzędu, po 
rozpaleniu ogniska i poświęceniu ognia, kapłan 
specjalnym rylcem rzeźbi w tej woskowej świecy 
krzyż, wypisuje na woskowej świecy pierwszą 
i ostatnią literę greckiego alfabetu: A (alfa) i O 
(omega), co ma symbolizować, iż Chrystus jest 
Alf ą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem 
i Końcem (por. Ap 22,13). Następnie, pomiędzy 
ramionami krzyża kreśli cyfry bieżącego roku oraz 
wbija w paschał pięć pieczęci (gwoździ), 
symbolizujących pięć ran Jezusa Chrystusa na 
krzyżu.  

Obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia paschału ► 
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Świeca ta, zostaje później w uroczystej 
procesji wniesiona do ciemnego wnętrza świątyni 
ze śpiewem: Światło Chrystusa!. ► Od paschału 
w liturgię Wigilii Paschalnej odpalamy swoje 
świece, na znak przyjęcia Światła Chrystusa - 
prawdy o jego zmartwychwstaniu. Chwilę później 
kapłan lub diakon śpiewając tzw. orędzie 
wielkanocne (Exsultet) zwraca się przodem do 
paschału, śpiewając o nim następujące słowa: 
Przyjmij Ojcze Święty wieczorną ofiarę 
uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, 
uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę 
świecę, owoc pracy pszczelego roju. Prosimy Cię 
przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na 
chwałę Twojego imienia, nieustannie płonie, aby 
rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie, 
jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze 
światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy 
wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus 
Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który 
oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków.                                    ► 

Także podczas wigilii paschalnej odbywa się 
poświęcenie wody chrzcielnej poprzez m.in. 
włożenie Paschału do wody. 

Najpierw kapłan błogosławi wodę chrzcielną, 
wypowiadając ze złożonymi rękami następującą 
modlitwę: 

Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy 
niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu 
dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez 
Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę chrztu 
świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się 
nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy 
uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu 
dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł 
położył kres występkom i dał początek cnotom. 
Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli 
po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród 
wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem 
przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój 
Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, 
został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał 
na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda; po 
swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: 
"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 

Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć 
źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez 
Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego 
Jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na 
Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu 
obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się 
z wody i z Ducha Świętego do nowego życia 
dziecka Bożego. 

 

▲Wstawiając paschał do wody - raz albo trzy 
razy - kapłan mówi (śpiewa) dalej: 

Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna 
zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, 

Trzymając paschał w wodzie mówi (śpiewa): 
aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem 
z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do 
nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Wierni: Amen. 

Paschał wyjmuje się z wody. Lud wykonuje 
aklamację: 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

dk. Dawid 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 1100, 1230, 1800 

dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

pierwsza sobota miesiąca 900 
Nabożeństwo Wynagradzaj ące 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Koronka do Miłosierdzia Bo żego 
pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Żywy Ró żaniec 
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 

Koło Przyjaciół Misji 
I środa miesiąca: 1830 

Chór Świętomarci ński 
środa: 1900 

Porady prawnika 
1700 - 1800 

co drugi czwartek 

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 

W marcu i kwietniu 
2015 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
 

1. Marcel Grześkowiak 
2. Dawid Kuncewicz 
3. Stefan Manicki 
4. Dominika Grzegorczyk 
5. Gracjan Owczarek 
 

 
 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Barbara Wojciechowska-Karaś 
2. Bolesław Łuczak 
3. Jerzy Nowicki 
4. Jarosław Kunicki 
5. Ludwik Domagała 
 
 

lat 82 
lat 70 
lat 68 
lat 61 
lat 89 
 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

 

W IV Niedzielę Wielkanocną - Niedzielę Dobrego 
Pasterza obchodziliśmy Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania, który jednocześnie rozpoczął Tydzień 
Modlitw o Powołania. Módlmy się o nowe powołania 
Modlitwą św. Eugeniusza de Mazenod. 

Panie! Ty jesteś Dobrym Pasterzem. Znasz swoje 

owce i one Cię znają. Ty umiłowałeś nas do końca. 

Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, jak bardzo potrzeba światu 

kapłanów. Ty wszystko możesz, więc Cię prosimy: poślij 

ich! 

Daj nam kapłanów gorąco kochających Kościół 

i gotowych oddać swoje życie - gdyby była taka potrzeba - 

za zbawienie dusz. Naucz ich stale się odnawiać w duchu 

swego powołania i żyć w stanie ciągłego samozaparcia. 

Niech będą pokorni, łagodni i posłuszni, niech ukochają 

ubóstwo, pokutę i umartwienie. Napełnij ich zapałem 

i spraw, by byli gotowi poświęcić swe mienie, talenty, 

odpoczynek, całych siebie, a nawet swe życie dla Twojej 

miłości. 

O Chryste! Prosimy Cię o kapłanów dla Twojego 

Kościoła. Prosimy Cię jednak nie o działaczy, aktywistów 

czy naukowców. Prosimy Cię o ludzi zanurzonych 

w głębokim doświadczeniu Boga, którzy potrafią niczego 

nie zaniedbać i na wszystko się ważyć, by powiększyć 

Twoje Królestwo, a zniszczyć panowanie szatana. Którzy 

potrafią pokazać swym życiem, kim Ty, o Chryste jesteś 

naprawdę. Prosimy Cię o prawdziwych kapłanów!. Amen. 
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