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Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie!
Drodzy Parafianie, Czytelnicy Świętomarcińskiego Słowa! Kolejny raz w naszym życiu
przeżywać będziemy doroczne uroczystości religijne upamiętniające przełomowe wydarzenie –
historii zbawienia – Zmartwychwstanie Pańskie. Na Wielkanoc kościoły polskie są pełniejsze niż
w zwykłe niedziele. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że wszyscy chcą przeżyć
radość Wielkiej Nocy i uczestniczyć w zwycięstwie Chrystusa.
Radość wielkanocna, która towarzyszy nam w okresie święta Paschy płynie stąd, że Chrystus
naprawdę zwyciężył śmierć, powstał z martwych i żyje nadal w Kościele. „Otrzyjcie już łzy
płaczący, żale z serca wyzujcie – śpiewamy w pieśni wielkanocnej - Wszyscy w Chrystusa
wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, Alleluja. Niechaj zabrzmi Alleluja”.
Potrzeba prawdziwej radości światu pogrążonemu w niepewności jutra. Potrzeba jej naszej
Ojczyźnie, targanej często społecznymi utarczkami, będącej na etapie bolesnych prób i doświadczeń.
Wielu dziś rodaków przeżywa również duchowe zagubienie i depresje. Mimo przygnębiających
nastrojów nie może nas ogarniać smutek. Paschalny czas staje się okazją, aby powstać duchowo
i wzbudzić radość, którą daje nam Bóg na przeciwwagę trudności. Radość, której udzielił nam
Chrystus przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, winna być stała. Nie pozwólmy jej sobie odebrać.
Niech nikt i nic nie zamąci naszej świątecznej radości, która opiera się na zwycięstwie Chrystusa.
Wyśpiewujemy dziś: „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego
z rana”. Pieśń wypowiada się za obecnością Boga. Choć wielu chciałoby, aby „Bóg umarł”
(np. Sartre, Marks, Nietzsche, co stworzyli „nadczłowieka”, a dzisiejsi ich spadkobiercy uśpieni
duchowo, sparaliżowani materializmem praktycznym i konformizmem), to jednak serce i dusza
Narodu katolickiego nie pozwoli sobie zabrać zwycięstwa Chrystusa Jezusa. Oby się nie spełniły
słowa S. Żeromskiego: „Rozdziobią nas kruki i wrony”. Jak przez tysiącletnie dzieje Narodu,
podobnie i teraz, Chrystus ma nadal żyć w sercach Polaków, a my razem z Nim. Mamy odnosić
prawdziwe zwycięstwo moralne i duchowe. Niech nas w tym wspiera Matka Boża, która w Ikonie
Jasnogórskiej 18 maja br. zawita na poznańskiej ziemi (w naszej parafii 17 września 2020 r.).

Życzenia:
„Bądźcie ludźmi wielkanocnymi”.
Niech życie wasze opromienione będzie optymizmem chrześcijańskim i nadzieją.
Zaś nadzieja niech prowadzi do wielkanocnego zwycięstwa:
życia nad śmiercią, prawdy nad fałszem,
łaski nad grzechem, radości nad smutkiem.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
Z okazji Wielkiego Czwartku,
Ustanowienia Eucharystii
i Sakramentu Kapłaństwa
dziękujmy Bogu za naszych Kapłanów,
prośmy o moc trwania w posłudze kapłańskiej,
o światło Ducha Świętego.
Módlmy się o nowe powołania kapłańskie,
aby nigdy nie zabrakło tych, którzy „łamią dla nas chleb”.
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Wiara Maryi w Pismach św. Urszuli Ledóchowskiej
Włączając
się w
przygotowanie
do
nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej spróbujmy popatrzeć jak
św. Urszula czciła i naśladowała Maryję.
Ukazując wiarę Maryi w czasie zwiastowania
św. Matka Urszula pisała:
„O Maryjo, Matko nasza, obowiązkiem moim
jest naśladowanie Twych cnót. I dlatego każdy
szczegół, który mi podaje o Tobie Ewangelia muszę
starać się odczuć. Muszę zrozumieć Twą świętość,
by zachęcić się do naśladowania Ciebie”.
W zwiastowaniu mogę odnaleźć najcudowniejsze przykłady różnych cnót, ale dziś chcę
szczególnie zastanowić się nad głęboką wiarą, która
się w tym zdarzeniu objawia. Jak prostymi, krótkimi
słowami zwiastuje anioł Maryi, że zostanie Matką
Bożą! Z jaką znowuż prostotą dziecięcej wiary
Maryja przyjmuje to anielskie poselstwo! Nie pyta
się długo, nie domaga się wytłumaczenia, nie wątpi
– Bóg przemówił przez anioła, a Ona wierzy, choć
tej tajemnicy pojąć nie może. Błogosławionaś,
któraś uwierzyła!
O Maryjo, wiara Twoja jest wielka, prosta
i głęboka, daj, abym mogła wierzyć silnie, tak jak
Ty. Wiara jest łaską, którą Bóg daje. My sami sobie
dać jej nie możemy, ale o tę łaskę trzeba prosić,
prosić gorąco i nieustannie, tak jak to w swoim

czasie uczynił ów ewangeliczny ojciec,
mówiąc: Panie, wierzę, ale ratuj
z niedowiarstwa mego.
Maryjo, wobec Twojej cudownej wiary, która
się po raz pierwszy objawia w tajemnicy wcielenia
Syna Bożego, a potem jako niebiański promień
rozjaśnia całe Twoje życie – cóż ja powiem o swojej
wierze? Ona taka słaba, słabiutka.
Wierzę, ale jak mało wiara oddziaływa na moje
życie! (…) Oko ciała widzi materię, przedmioty,
świat zewnętrzny i wszystko, co się odnosi do świata
zewnętrznego. Oko duszy wszędzie odkrywa to, co
jest niewidzialne dla oka ciała – widzi Boga. Jego
rękę, działanie i wolę. Człowiek światowy mówi
o losie, człowiek uduchowiony o zrządzeniu Bożym.
Dlatego pierwszy trapi się, niepokoi, gniewa,
narzeka na to, co mu się w życiu nie podoba, co
krzyżuje jego plany, co mu sprawia przykrość,
niewygodę, a drugi, we wszystkim widząc działanie
Boże, za wszystko dziękuje, z wszystkiego jest
zadowolony, na wszystko mówi bądź wola Twoja,
Panie!
Taka wiara jest żywa, (…)”.
„Rozmyślania” Urszula Ledóchowska
Uproś nam Maryjo, Matko nasza żywą wiarę,
naucz nas otwierać się na Boga i módl się za
nami!
s. Julia USJK

Droga Krzyżowa w Jerozolimie – Via Dolorosa (cz. 2)
Stacja VII – u zbiegu ulic Via Dolorosa i Sug
Khan ez-Zeit.
Jezus upada drugi raz
„On się obarczył naszym cierpieniem. On
dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca
uznali, chłostanego i zdeptanego, lecz On był
przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze
winy” (Iz 53, 4-5). Jaka jest prawda upadków?
W oczach ludzkich – skazaniec, a więc winien. To,
do czego zdolne jest posunąć się ludzkie serce
wobec męki pod krzyżem, wobec Jezusa upadków –
to najwyżej współczucie. Sięgnąć dalej można tylko
wzrokiem Tajemnicy. Upada, aby dźwigać
człowieka. Upada, abyśmy powstali. Każdy upadek
pod krzyżem przesycony jest treścią Boskiej
tajemnicy Odkupienia.
Stacja VIII – słabo widoczna, ledwo
zaznaczona na murze przy ul. KHANA
Jezus spotyka płaczące niewiasty
Jezus mówi: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie
nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi
dziećmi” (Łk 23, 28).
Przedziwne to słowa. Słowa pociechy, które są
zarazem napomnieniem. I napomina dalej: „Oto
bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe
łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły”.
Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do

pagórków: przykryjcie nas!. Bo jeśli z zielonym
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?”
(Łk 23, 29 – 31). Tymi słowami odpowiada Jezus na
płacz i zawodzenie jerozolimskich kobiet, które
towarzyszyły Mu na drodze krzyżowej. Sięga w tych
słowach do przyszłości całego ludzkiego świata.
Chrystusowi nie wystarcza wzruszenie. Krzyż jest
ciężki, ramiona bolą. Westchnienia nie ujmą jego
ciężaru, tylko ramiona silne i ofiarne. Niosąc nasz
własny krzyż stajemy się mocą dla innych.
Stacja IX – przy Patriarchacie Koptyjskim.
Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem
Trzeci raz Jezus upada pod brzemieniem krzyża.
Jest coraz bardziej wyczerpany. Ale równocześnie
upada pod brzemieniem grzechów ludzkości. „Pan
zwalił na Niego winy nas wszystkich” – tak mówi
Izajasz, prorok Starego Testamentu i jak gdyby
świadek naoczny – jak gdyby „piąty ewangelista”.
„Dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał
grzechu…”- tak św. Paweł pisze do Koryntian
(2 Kor 5, 21). Ten, który nie znał grzechu, poznał na
drodze krzyżowej, jakim straszliwym cierpieniem
jest grzech. Poznał to. Przeżył to sercem człowieka –
Boga. Zgłębianie rozmiarów ludzkiej słabości
doprowadziło wielu do rozpaczy, a innych do
błędnych przeświadczeń. Ewangelia ukazuje
człowiekowi prawdę bez złudzeń, ale jej realizm jest
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połączony z nadprzyrodzonym optymizmem:
„czuwajcie i módlcie się”. Wytrwać do końca, to
także przyjąć prawdę o sobie do końca.
Stacje X – XIV w Bazylice Bożego Grobu.
Stacja X – Jezus z szat obnażony
„Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to
znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino
zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić.
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego
szaty, rzucając o nie losy” (Mt 27, 33-35).
Jezus nie chce przyjąć odurzającego napoju.
Chce zachować dla siebie pełną – również po ludzku
pełną – miarę cierpienia. Nie chce umniejszyć
tortury ukrzyżowania. Jego Ciało tu, na Golgocie,
zostało odarte z szat. Otworzyły się ponownie rany
z ubiczowania. Na głowie korona z cierni. Ciało to
będzie spalać się w męce aż do całkowitego
wyniszczenia. Ciało – wydane za grzechy całego
świata. Ciało, które ma pozostać jako Sakrament,
jako Pokarm, jako Eucharystia. Chrystus, zanim
umrze, chce być wolny od wszystkiego, nawet od
drobiazgów. Nam natomiast łatwiej zdobyć się na
decyzje całościowe, trudno natomiast jest się
oderwać od drobiazgów. A trzeba być wolnym
nawet od siebie. Taki dał nam przykład Jezus.
Stacja XI – Jezus przybity do krzyża
Kiedy Jezus upadał na drodze ku Golgocie,
krzyż był ciężarem, który przygniatał Go do ziemi.
Teraz jest inaczej: „jest nad ziemię wywyższony”
(J 12, 32) za pośrednictwem krzyża. Natomiast jest
Jego własne ciało, które nie może uwolnić się od
szubienicy krzyża. Nie może swobodnie opaść na
ziemię. Jest skazane na godziny męczarni, na czas
straszliwej agonii w objęciach sztywnych ramion
krzyża. „Na krzyż z Nim” – krzyczała nienawiść.
„Gdy będę podwyższony nad ziemię, wszystko
pociągnę do siebie” odpowiedziała miłość.
Pociągnął i nas, urzekł, poszliśmy za Nim. Niech
świat wie! Ciążył krzyż Ciału, ciąży na krzyżu
Ciało. W jednym i drugim ciążeniu jest Ciężar
Miłości.
Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu
Jezus przyjął śmierć – prawdziwą ludzką śmierć
– śmierć krzyżową, najbardziej hańbiącą.
Apostoł Paweł mówi o tym tak: „Jezus Chrystus
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być z Bogiem” (Flp. 2,
6). Nie skorzystał z … nieśmiertelności. Przyjął
śmierć od człowieka i w tej śmierci dobrowolnie
„ogołocił samego siebie” (Flp. 2, 7). Stał się
całkowicie i definitywnie „podobnym do ludzi”.
I był doskonale posłuszny – aż do śmierci. I tym
posłuszeństwem przezwyciężył śmierć. „Ojcze,
w Twoje ręce powierzam ducha mego (Łk 23, 46).
Największa chwila w dziejach stworzonego
wszechświata.
Ludzie czczą śmierć chwilą ciszy, my „głosimy
śmierć Twoją Panie”. Świat chce być pewny, że Bóg

wreszcie umarł, my zaś wiemy, że tylko On ma
Słowo, które jest życiem wiecznym.
Stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża
Umęczone Ciało Zbawiciela z przebitym
sercem, które On wziął spod Niepokalanego Serca
Maryi w Nazarecie, zostaje oddane Matce pod
Krzyżem na Golgocie w Jerozolimie. Maryjo, Jezus
był kiedyś w Twoich ramionach jako Dzieciątko
narodzone w Betlejem. Wtedy groziła Mu śmierć ze
strony Heroda, teraz Go śmierć dosięgła na Twoich
oczach. I jak dojrzały owoc Ciało Syna spoczęło
znów w Twoich ramionach. W tej śmierci ma swój
udział Twoje matczyne Serce, tak jak miało udział
w narodzinach Syna. I Twoje serce dosięgnął miecz,
jak prorokował Symeon. O Matko, zjednoczona
z Jezusem w Jego Męce i Śmierci, a także
zjednoczona z Chrystusem w dziele Odkupienia
człowieka i świata – wstawiaj się za nami!
Stacja XIV – Jezus do grobu złożony
Postępujemy za Ciałem zdjętym z krzyża
i owiniętym w grobowy całun. Bierzemy udział
w pogrzebaniu tego Ciała, w którym Jezus Chrystus
stał się posłuszny aż do śmierci. Przyjął ludzką
śmierć, a teraz przyjmuje grób, którego użyczył Mu
życzliwy człowiek – Józef z Arymatei. Grób nie jest
ostatnią przystanią umęczonego ciała. Jest bramą.
Nikt w bramie nie zatrzymuje się na stałe. Przez tę
bramę Chrystus przeszedł jako pierwszy „ze śmierci
do życia”. Grób ten kryje w sobie początek Nowego
Życia. Jest on tym miejscem, gdzie śmierć dopełniła
się Zmartwychwstaniem. Odkupienie natomiast stało
się przez ten grób nadzieją życia i nieśmiertelności.
W nim i my powstaliśmy z martwych.
Via Dolorosa, jak ta Pierwsza kiedyś, tak i ta
powtarzana dzisiaj, przechodzi przez centrum
Jerozolimy i centrum ludzkiego życia. Przesuwa się
z trudem między obojętnymi i niechętnymi, ociera
o ludzkie zajęcia, troski i cierpienia. Ktoś z boku
przygląda się obojętnie, ktoś inny uśmiecha się
ironicznie, nie brak też takich, którzy spluną na
widok krzyża albo odwrócą głowę, by nie zanieczyścić sobie oczu jego widokiem. Najliczniejsi
jednak, zajęci handlem, nie zwracają na Drogę
Krzyżową uwagi. Tak czy inaczej, czy człowiek
tego chce czy nie, zostaje objęty jej obecnością
i wciągnięty jak Cyrenejczyk.
Każda Droga Krzyżowa, a jerozolimska jeszcze
czytelniej, zawiera w sobie owe wymiary, które
posiadała już ta pierwsza, przetarta przez Chrystusa
w Wielki Piątek.
Odprawiając Drogę Krzyżową przemierzamy
duchowo wraz z Chrystusem odległość ok. 1 km,
którą On, obarczony krzyżem i cierpieniem każdego
człowieka, przebył od miejsca skazania na śmierć do
miejsca wykonania wyroku, sięgamy do przeszłości,
włączamy się w pochód cierpiącej ludzkiej
wspólnoty i wyznajemy odkupieńczą owocność
Męki Chrystusa.
BG
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Kawiarenka Ministrancka
Dnia 7 kwietnia 2019 r. przy parafii
św. Marcina w Poznaniu, już po raz kolejny
powstała
„Kawiarenka
Ministrancka”.
Inicjatorem wydarzenia był Marcin Sztulpa ministrant tutejszej parafii. Pomysł ten miał na
celu pogłębienie kontaktów międzyludzkich
a także wsparcie ministrantów przez zbiórkę
pieniędzy na wyjazd do Lichenia.
Pogoda tego dnia była iście wiosenna,
toteż kawiarenkę można było przenieść do
ogrodu przy kościele. W tak pięknej scenerii
parafianie mogli napić się kawy i skosztować
domowego ciasta. Był to czas wspólnego
spotkania się z rodziną, znajomymi, czas na
rozmowy,
chwile
wyciszenia,
których
szczególnie teraz, w okresie Wielkiego Postu
nam potrzeba. Do Kawiarenki przyszły także
osoby, które potrzebowały czyjejś obecności,
uśmiechu, kilku ciepłych słów i dla tego słowa
„dziękuję” - warto było podejmować trud
takiego przedsięwzięcia
W tym miejscu warto gorąco podziękować
osobom, które przyczyniły się do powstania
„Kawiarenki Ministranckiej” - ministrantom
za przygotowanie Kawiarenki, parafianom,
którzy zadali sobie trud, aby upiec pyszne
ciasta, a także księdzu Proboszczowi
Antoniemu Klupczyńskiemu za udostępnienie
ogrodu. Serdeczne Bóg zapłać.
To był piękny czas, gdyż, jak mówił papież
Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez
to co posiada, nie przez to kim jest, lecz przez
to czym dzieli się z innymi”.
Teraz pozostaje czekać na kolejne takie
wydarzenia, które maja ogromną silę
zjednywania ludzi.
Ministranci z parafii św. Marcina
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Nieprzeciętna Kobieta
Siostra Barbara Cecylia Blechnerowska
wyróżniona została tytułem „Poznanianka
Roku 2018”.
10
kandydatek,
Wybrana
spośród
dyrektorka Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży, prowadzonego przez
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej,
znane jako Zgromadzenie Sióstr Serafitek,
była gościem naszej parafialnej grupy
dyskusyjnej „Horyzonty” w poniedziałek,
8 kwietnia 2019 r.
Podzieliła się z nami istotą, specyfiką
i zakresem prac z odrzuconymi sześćdziesięcioma
niepełnosprawnymi
dziećmi
i młodymi ludźmi; odpowiadała na liczne
pytania. Projekcja zdjęciowa zarówno
warunków lokalowych, jak i dokumentacji
zajęciowej, robiła duże wrażenie z ogromu
wielorakich przedsięwzięć wszechstronnej
rehabilitacji. Ważnym elementem pracy
w Domu jest tworzenie atmosfery życia
rodzinnego we wspólnocie poprzez miłość
i wzajemne relacje z personelem. Pośród
oczywistych problemów i trudnych zdarzeń,
siostry i personel świecki z całym oddaniem
starają się nieść radość przez organizację
projektów kulturalnych, wycieczek i udział
(zależnie od możliwości) w zawodach dla
niepełnosprawnych. Poruszające były portrety
podopiecznych w różnym wieku i różnych
stadiach niepełnosprawności fizycznej oraz
intelektualnej. Zdarzają się adopcje do rodzin
gwarantujących
otoczenie
przybranego
dziecka miłością, bo nic nie zastąpi rodziny.
Starsi, spełniający warunki, są dowożeni
do szkół specjalnych, oraz przystosowywani
do samodzielnego życia poprzez warsztaty
zajęciowe. W planach jest rozbudowa
placówki tak, aby po ukończeniu 30 roku życia
nie musieli opuszczać swego środowiska, lecz
zamieszkać w oddzielnym domu na
dotychczasowym terenie.
W związku z tym,
JEST PROŚBA
O PRZEKAZYWANIE
1% swoich dochodów na
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
"RÓWNY START"

Numer KRS: 0000178467
KDM
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Krótka charakterystyka domu
Dom Pomocy Społecznej
dla
dzieci
i
młodzieży
w Poznaniu jest placówką ponad lokalną
i całodobową. Funkcjonuje od 1962 roku.
Dom składa się z dwóch niezależnych
budynków. Starego, w którym mieszkają
dzieci o dużym stopniu upośledzenia oraz
nowszego, w którym mieszkają podopieczni
o większym stopniu samodzielności. Dysponuje 60 miejscami i jest przeznaczony dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
od urodzenia do 30 roku życia.
Zapewniamy kompleksową opiekę i rehabilitację tym dzieciom i młodzieży, które nie
mogą jej uzyskać w domu rodzinnym.
Dom świadczy usługi w zakresie
zabezpieczenia potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych.
Dysponuje szeroką bazą rehabilitacyjną.
Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój
przez stosowanie różnej terapii: rehabilitacja
ruchowa, muzykoterapia, hydroterapia, dogoterapia, hipoterapia, terapia zajęciowa.
Posiadamy w ogrodzie sezonowy basen i plac
zabaw.
Bardziej sprawne fizycznie dzieci biorą
udział w zajęciach Olimpiad Specjalnych
i w wielu imprezach rekreacyjnych. Objęte są
nauczaniem w szkołach specjalnych .
Działa w Domu Teatr oparty na ruchu
i muzyce, Klub Olimpiad Specjalnych. Dom
zapewnia zajęcia logopedyczne, diagnozę
psychiatryczną i psychologiczną. Każda grupa
posiada swoją salę dziennego pobytu wyposażoną w sprzęt audio-wizualny i zabawki.
Sypialnie i pokoje są kolorowe, przytulne, ale
najważniejsze jest to, żeby umieć stworzyć
w Domu atmosferę życia rodzinnego, bo
przebywają u nas dzieci niechciane przez
najbliższych.
Wszystkie podopieczne przygotowywane
są do przyjęcia sakramentów świętych
i czynnie uczestniczą w liturgii.
Od 2015 roku istnieje obok naszego Domu
Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy im.
bł. Sancji Szymkowiak (www.orwsancja.pl).
Powstał on, aby wzmocnić działania rehabilitacyjne i usprawniające. Chcemy zapewnić
dzieciom wszechstronny rozwój przez
stosowanie różnych form terapii od najwcześniejszego okresu ich życia. W Ośrodku

odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla dzieci
z głęboką niepełnosprawnością oraz wczesne
wspomaganie rozwoju dla maluchów od 0-3
roku.
Więcej na stronie internetowej Domu Pomocy
Społecznej www.dps.poznan.pl
S. Barbara Cecylia Serafitka

W marcu 2019 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

Odeszli do Pana

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

1.
2.
3.
4.

Robert Matysiak
Daniela Kuśnierek
Elżbieta Maria Wrzesiak
Witosława Kazimiera Iwicka

lat 48
lat 90
lat 66
lat 77

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

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

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

Akcja Katolicka
spotkania formacyjne
30
trzeci poniedziałek miesiąca 16

OKŁADKA - Spotkanie Chrystusa z Magdaleną,

spotkania dyskusyjne - Horyzonty
30
II poniedziałek miesiąca 16

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Medytacja Słowa Bożego
i modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16
00
trzecia środa miesiąca 19

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18
i spotkanie formacyjne

W okresie Wielkiego Postu
Gorzkie Żale
00
niedziela 17
Droga Krzyżowa
00
40
piątek 15 i 18

Nagłośnione Słowo Boże w kościele św. Marcina
Pragnę podzielić się z Wami radością kościoła
św. Marcina. Od kilku tygodni nasza świątynia cieszy
się nowym nagłośnieniem. Było to możliwe dzięki
złożonej ofierze przez anonimowego ofiarodawcę
z intencją założenia nowego nagłośnienia. Osoba ta
złożyła 25 tys. zł. Całość inwestycji wynosi 65 tys. zł.
Wykonawca zgodził się na spłacenie pozostałej części
tj. 40 tys. zł w przeciągu 18 miesięcy. Przy tej okazji
pragnę podziękować Ofiarodawcy w imieniu całej
parafii świętomarcińskiej za złożoną ofiarę. Dziękuję
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się
w życie parafii i nie szkodują sobie na jej rzecz.
Bóg zapłać!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

mozaika o. M. I. Rupnika SJ z prezbiterium Sanktuarium
Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach.
Scena ta przywołuje rozdział 3. Pieśni nad Pieśniami kiedy to
Umiłowana długo szuka swego Oblubieńca, a gdy Go wreszcie
znajduje, mówi: „znalazłam umiłowanego mej duszy,
pochwyciłam go i nie puszczę” (PnP 3, 4). Podobnie czyni
Maria Magdalena spotykając Zmartwychwstałego Chrystusa,
chce Go zatrzymać, lecz Chrystus zabrania Jej: „Noli me
Tangere” (łac. „nie dotykaj mnie!”, tłumaczone także jako „nie
zatrzymuj mnie!”. Są to słowa, które według Ewangelii
św. Jana (J 20,17) wypowiedział Jezus do Marii Magdaleny po
Zmartwychwstaniu). Chrystus pragnie powiedzieć Magdalenie,
że On idzie już w stronę Ojca. Jest w drodze, jest już na innym
poziomie. Maria Magdalena należy jeszcze do tej miłości,
która chciałaby zatrzymywać, podczas gdy Chrystus wskazuje
na nowe człowieczeństwo, nową jakość miłości, gdzie Kościół
rodzić będzie swe dzieci dziewiczo, przez chrzest. Ewangelista
w obrazie Marii Magdaleny umieszcza Kościół, całą wspólnotę
chrześcijańską. Postać Marii Magdaleny skierowana jest do
wnętrza kościoła, do świata, i wskazuje na wiernych
zgromadzonych w świątyni podczas gdy Zmartwychwstały
Chrystus wskazuje ręką w stronę głównej ściany prezbiterium,
w stronę Ojca, wskazuje drogę do Zbawienia i kroczy
w tamtym kierunku, w prawej dłoni trzymając zwój Słowa.
I choć my, tak jak Maria Magdalena mamy pokusę powrotu
wstecz, do tego co ziemskie, pociąga nas spojrzenie Chrystusa
by podjąć nową drogę.
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