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Dobry Pasterz woła nas po imieniu
Drodzy Parafianie, Goście i Czytelnicy
Świętomarcińskiego Słowa.
Minęło już kilka tygodni po świętach
Wielkanocnych. Spotykamy się na łamach
naszego pisma lokalnego po raz kolejny. Tym
razem temat wyznacza nam 4. Niedziela
Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego
Pasterza. Pozwólcie zatem, że kilka moich
myśli poświęcę roli Dobrego Pasterza
w rodzinie. Wcześniej jednak pragnę wyrazić
serdeczną wdzięczność za czas i zaangażowanie wszystkim, którzy włączyli się duchowo
i materialnie w przygotowanie Triduum
Paschalnego.
Rodzina to wspólnota osób, w której
kiełkuje zaczyn powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Rdzeniem rodziny jest matka
i ojciec, małżeństwo. Wspólnota dwojga,
w której jest pragnienie szczęścia. Być
szczęśliwym to być kochanym. Być kochanym
to doświadczyć nieba. Niebo można sobie
wyobrazić tak: to szczęśliwe chwile, momenty
życia małżeńskiego i rodzinnego. Niebo jest
czymś co ma związek z doświadczeniem
miłości kobiety i mężczyzny. Dlatego wielkie
jest
zapotrzebowanie
na
duchowość
małżeńską. Małżeńskie rozmowy o Dobrym
Pasterzu, który ich kocha i uczy kochać jak On
ofiarnie. Zna ich – woła po imieniu i
przypomina kim są dla siebie. Uczy poznawać
się wzajemnie.
Dobry Pasterz woła swoje owce po
imieniu. To dobra nowina, kiedy słyszymy jak
ksiądz zna nasze imię! Taka drobna sprawa,
zwykła rzecz: zna moje imię. A ile wywołuje
w nas dobra, daje poczucie wartości. Jezus,
Dobry Pasterz powoływał zwracając się po
imieniu do Apostołów.
W okolicznościach zaistniałego dziś
zamętu – słusznego, czasami wyolbrzymianego – wokół osób duchownych trzeba mówić

w naszych rodzinach i środowiskach życia,
o potrzebie budowania braterstwa, życzliwych
i autentycznych relacji. Te zaś wynosi się
z rodziny, której podstawą jest więź
małżeńska. Życzliwa i szczera rozmowa,
wspólna modlitwa jest najlepszym lekarstwem
na
społeczną
chorobę,
której
imię:
indywidualizm. Z dzisiejszej perspektywy,
człowieka pępek świata, można lepiej
zrozumieć sytuacje powołanego „Judasza
indywidualistę”. Był gotów przyjąć naukę
Jezusa ze wszystkimi wymaganiami. Nie był
jednak wstanie przyjąć tego, że wybór Jezusa
padł na rybaków z Galilei: Szymon Piotr i jego
brat Andrzej, Jakub i Jan, Filip z Betsaidy,
Bartłomiej, Tomasz, Mateusz – Lewi, Szymon
Kananejczyk, Jakub, syn Alfeusza, Juda
Tadeusz. Być może, można tak przypuszczać,
że droga jego oddalenia się od Jezusa miała
swój początek w krytycznych osądach wobec
pozostałych braci. Narzekanie i osądzanie jest
początkiem utraty więzi braterskiej i osłabienia duchowego.
Dziś w świecie mamy wielokrotnie więcej
„wróżbitów” niż księży. To jest niepokojący
sygnał. Wróżbita, w tym również rozpowszechniony system gier, zabaw pozornie
niegroźnych nie rozwiązują narastających
problemów duchowych człowieka. Człowiek
potrzebuje siły od Kogoś, kto jak Dobry
Pasterz Jezus – gotowy jest oddać życie za
owce. Wróżbita, komputerowe sieci nie zrobią
tego.
Istnieje niezwykle wielka potrzeba
w rodzinie, we wspólnotach duchownych
oraz środowiskach naszego przebywania,
wspólnego odkrywania i zaprzyjaźniania się
z Jezusem, Dobrym Pasterzem, który zna nas
po imieniu.

Serdecznie pozdrawiam i Bogu polecam
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Chrześcijaństwo jest jak serce
• Chrześcijaństwo
jest
dziwne.
Chrześcijaństwo jest bardzo dziwne. Podkreślał
z naciskiem ksiądz Jacek Zjawin (prodziekan
Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu)
w rozważaniu na Wielki Piątek. Dziwne m.in.
dlatego, że z krzyża, ówczesnego narzędzia kary
dla przestępców, Syn Boży uczynił narzędzie
ratunku, znak zbawienia dla wielu.

• Dlaczego tak? Odpowiedzi szukamy dziś
przy grobie. Grób jest znakiem serca Bożego.
A chrześcijaństwo jest jak serce. Chrześcijaństwo
jest dziwne, gdyż chrześcijaństwo jest jak serce.
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne
i niepoprawne któż je zgłębi? – pyta prorok
Jeremiasz (17,5-10). Któż je zgłębi? Ważne
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pytanie. Postaw je sobie stając dziś przy Grobie
Pańskim.
• Tegoroczny Grób Pański w naszej świątyni
przybrał kształt serca. Pomysł na taki grób dała
przypadająca w tym roku 100. rocznica
poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Akt poświęcenia miał miejsce w Krakowie
3 czerwca 1921 r. (główne obchody przypadną
w czerwcu tego roku).
• Zainspirowany tą rocznicą poprosiłem
kilku naszych parafian (Barbara Rzemyk, Janusz
Stankowski i Mikołaj Stankowski), aby tegoroczny
grób nawiązał do Serca Pana Jezusa. Kontury
serca, niech wyznaczą grób Jezusa.
• Dwa plany grobu: plan pierwszy 1) różnej
wielkości kamienie ułożyły serce, a w sercu
oblicze Chrystusa; na planie drugim 2) białe
hortensje z których wyrasta wieża, na szczycie
wieży góruje Biała Hostia.
Plan 1 Serce ułożone z kamieni. Z serca
przemawia twarz Chrystusa z całunu, płótna,
którym owinięte było martwe ciało Jezusa. Ksiądz
Giulio Ricci, znawca Całunu Turyńskiego, pisze,
że całun to ewangelia napisana krwią Chrystusa.
To płótno jest bezpośrednim świadkiem Męki
i Zmartwychwstania. Rzeczywiście, wpatrując się
dokładniej dostrzegamy bolesną twarz człowieka,
ale równocześnie w ranach jej, jakby między
szczelinami zauważyć można blask. Trafnie
skomentuje to tekst Pieśni nad Pieśniami ze
Starego Testamentu. Czytamy: „Gołąbko ma,
ukryta w zgłębieniach skały, w szczelinach
przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć twój
głos” (2,14). Skałą jest tutaj Oblubieniec-Chrystus,
którego twarzy szuka Oblubienica-Kościół.
Zgłębienia skały, szczeliny przepaści to święte
rany Zmartwychwstałego (św. Ambroży). Światło
Zmartwychwstałego uwidaczniają rany, które
zadali zgromadzeni wokół Niego. W grobie
symbolizują je kamienie. Kamienie różnej
wielkości i kształtu to symbol naszych upadków
i grzechów. Ale nie tylko. Kamienie mają
również wymowę pozytywną. Przypomnijmy. Na
początku dzisiejszej liturgii wielkosobotniej,
usłyszeliśmy słowa: „Kościół wzywa swoje dzieci
rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły
się na czuwaniu i modlitwie”. Dziś, tak jak te
kamienie ułożone w kształt serca gromadzimy się
na czuwaniu i modlitwie. Chrystus kamień
węgielny nie jest sam. Chrześcijaństwo jest jak
serce. On-Chrystus dźwiga tę budowlę i jest jej
zwornikiem. „Wy również – pisze św. Piotr – niby
żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa
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świątynia, by stanowić święte kapłaństwo…”
(1P 2,5).
Oto ważna katecheza płynąca z grobu:
Chrystus jest kamieniem węgielnym, wierni –
żywymi kamieniami, kamieniami ciosanymi ręką
Boga, która upodabnia ich do swego serca.
Chrześcijaństwo jest jak serce.
Plan 2 naszego grobu: białe hortensje,
z których wyrasta wieża, na szczycie której Biała
Hostia. Myślę, że to nie tylko dekoracja. Myślę, że
tu w ogóle nie chodzi o udekorowanie czegoś lub
kogoś. Kamienie przemieniły się jakby w białe
kwiaty. Kolor biały zaś ma nam przypomnieć
wodę chrztu. Chrzest sprawił, że „nie jesteśmy już
obcymi i przechodniami… ale domownikami
Boga” (Ef 2,22). Wieża wynurza się z wody
i kamienie są z niej wzięte, bo Kościół został
zrodzony przez chrzest. Nie wszystkie kamienie
nadają się do tej budowy. Niektóre trzeba odłożyć,
obciosać i przygotować, a niektóre zupełnie
odrzucić.
Biały kolor kwiatów może nasunąć również
myśl o tajemniczym kamieniu, o którym mowa
w Apokalipsie św. Jana: „Zwycięzcy dam manny
ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku
wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz
tego, kto je otrzymuje” (2,17).
Dni szczęśliwe i świąteczne oznaczano białymi
kamieniami. My wszyscy jesteśmy w drodze do
tego szczęśliwego dnia, w którym Chrystus sam da
nam niebo, udział w swoim zwycięstwie. Wręczy
biały kamień z nowym imieniem, które dopełni
pragnienia naszego serca. Gdyż serce ludzkie na
ziemi nie jest zaspokojone.
Chrześcijaństwo jest jak serce.
„Kiedy Bóg stworzył nasze serce, uznał je za
tak dobre i tak godne miłości, że jego kawałek
zatrzymał w niebie - pisze arb. Fulton J. Sheen
w książce Stworzeni do szczęścia – Resztę posłał
na świat… aby zawsze przypominała, że niczego
na tym świecie nie możemy kochać całym sercem,
bo całego serca nie mamy. Jeśli zaś chcemy
kochać kogoś całym sercem, jeśli chcemy znaleźć
prawdziwy pokój i prawdziwą pełnię, musimy
powrócić do Boga i odzyskać ową brakującą
cząstkę, którą Ona przechowuje dla nas od
wieków”.
Chrześcijaństwo jest jak serce. Któż je
zgłębi? Bóg! Zmartwychwstały Pan, który
przenika serce i bada sumienie (por. Jr 17, 10).
„Moje Prawo umieszczę w ich wnętrzu
i wypiszę je w ich sercach” (Jr 31, 33).

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Resurectionis Domini
- by smutni sens znaleźli,
przegrani nie upadli
a poszukujący swój cel poznali
Tajemnicy Zmartwychwstania nie sposób
ogarnąć inaczej, jak głęboko kontemplując.
Ta tajemnica jest istotą naszej chrześcijańskiej tożsamości – ciągle zdziwionej, nie
zawsze do końca oddanej...
Grób Pański nie symbolizuje Jego śmierci.
Symbolem ofiarnej śmierci Pana jest krzyż,
zaś grób Jego jest znakiem oczekiwania na
Zmartwychwstanie.
W górzystej, skalistej Ziemi Świętej
w czasach Chrystusa obyczaj grzebania
zmarłych był odmienny niż dzisiaj –
wykorzystywano i przystosowywano w tym
celu nisze i wnęki skalne, owijając zmarłego
w całun, zasklepiając następnie wejście do
grobu. Chrystusa pochowano na zboczu
Golgoty, która była częścią kamieniołomu
wapienia, położonego tuż poza murami
ówczesnego miasta. Ocalony Grób Pana, który
można nawiedzić w Jerozolimie składa się
z dwóch części – małego przedsionka
i komory grobowej o niewielkich rozmiarach,
przy czym oryginalna półka skalna, na której
spoczęło ciało Zbawiciela zakryta została
zabezpieczającą, dodatkową kamienną płytą.
Płytę tę – w celach konserwatorskich –
odkryto ostatnio w XIX wieku ... i przed
paroma miesiącami.
W Turynie we Włoszech przechowuje się
całun, w który zawinięto ciało Jezusa. Dla
jednych stanowi on tzw. „arte – fakt”, dla
innych – najcenniejszą relikwię. Naukowe
badania nad całunem nie tylko nie wykluczyły
jego autentyczności ale w znacznym stopniu
go potwierdziły. Znamienne są przy tym
spektakularne nawrócenia, których doznali
badacze – wybitni specjaliści różnych dziedzin
nauki.
Rozmyślając nad kształtem symbolicznego
grobu Pana przyjęliśmy jako inspirację te dwie
przesłanki i materie – kamień i tkanina –
symbol i utrwalony wizerunek Zbawiciela.
Symbolika kamienia jest wieloraka.
W tradycji chrześcijańskiej oznacza Chrystusa,

Kościół, św. Piotra (gr. - Petros - „skała”),
istnienie, Ziemię, ogień, potęgę, męczeństwo,
pamięć, mądrość, harmonię.
Szukaliśmy formy prostej i jednoznacznej,
by Zmartwychwstały i wszystko dobro, co
w Nim i z Niego, skupił nasze rozproszone
myśli, słowa i gesty wokół światła, sensu,
Prawdy, Dobra i Piękna.
Między goryczą rozczarowań a przypływem życiowej euforii rozciąga się rozległe
pole duchowego piękna. Tam można znaleźć
ciszę, w której zabrzmi radość Zmartwychwstania.
Z tej radości – miłość i nadzieja, czasem
zaś nawet wiara!
Jeśli tę ciszę odnalazł choć jeden
nawiedzający w tym roku Grób Pański
w kościele św. Marcina, to spełniła się nasza
nadzieja, spełniło się nasze oczekiwanie.
Chrystus Zmartwychwstan jest!
Mikołaj i Janusz Stankowscy
(syn i ojciec, autorzy Grobu Pańskiego
w naszym kościele w roku 2021; nauczyciele
akademiccy Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu; nasi Parafianie)
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Wspomnienia z pobytu w Ziemi Świętej
Mensa Christi – Stół Chrystusa
Kilkakrotnie z pielgrzymami stawałam na
skalnym brzegu Jeziora Genezaret w miejscu
nazwanym „Mensa Christi”. Trochę dziwne, że to
miejsce tak ważne w historii naszego zbawienia,
jest oznaczone jedynie maleńkim kościółkiem. Tu
miało miejsce powołanie Piotra - pierwszego
Apostoła, opoki Kościoła. Tu Piotr powiedział do
Jezusa … „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem
człowiek grzeszny” .(…) Lecz Jezus rzekł do
niego: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”
(Łk 5,1-10). Ten prosty rybak, wieśniak, stał się
pierwszym apostołem, a później następcą
Chrystusa, widzialną Głową Kościoła. Chrystus
wybrał na to zadanie człowieka jak najbardziej
zwykłego, prostego, tak bardzo podobnego do nas.
Dlaczego Panie spojrzałeś na niego? Czyżbyś nie
miał kandydatów spośród możnych tego świata?
A może Jezusa zachwyciła prawdziwość i pokora
Piotra - „jestem człowiek grzeszny”. Z pewnością
spotkała się z Jego uznaniem, skoro natychmiast
zapowiada Piotrowi, nowe zadania. Misja Piotra
odtąd polegać będzie nie na uśmiercaniu ryb dla
wyżywienia ludzi, ale na zachowywaniu ludzi przy
życiu. Stojąc w miejscu powołania Piotra myślę
o tej prawdziwej drodze jego kształtowania.
Cierpliwe było to kształcenie. Bardzo cierpliwe.
Dokonywało się ono razem z Jezusem, bo Piotr był
wszędzie tam, gdzie Jego Nauczyciel. Był
świadkiem cudów na jeziorze i lądzie, w swoim
domu i u obcych. Dopiero po dłuższym czasie
Jezus zapytał Piotra, za kogo Go uważa. I usłyszał:
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to
Jezus mu rzekł: … „Ty jesteś Piotr (czyli skała),
a na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
Królestwa niebieskiego: „cokolwiek zwiążesz na
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,1619). Tak nastąpiło przekazanie władzy Piotrowi.
To on ma być czynnikiem zapewniającym
trwałość, ład, jedność i siłę założonej przez Jezusa
społeczności, jej niewzruszonym fundamentem –
opoką. Ma on także władzę w Królestwie Bożym.
Zanim jednak tę władzę otrzymał, musiał być
przekonany co do misji Jezusa i głośno wyznać:
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Później jednak załamie się całkowicie
w potrójnym zaparciu się i uświadomi sobie swoją
słabość. Potem, po opłakaniu swojej winy,
pospieszy razem z Janem do grobu w Niedzielę
Zmartwychwstania i skupi wokół siebie apostołów.
Odtąd kieruje młodym chrześcijaństwem.
Stojąc w Mensa Christi trzeba myśleć
o Szymonie, synu Jony – od momentu spojrzenia

Jezusa aż do oddania za Niego życia. Pragnę
właśnie od Piotra uczyć się miłości i wiary. Bo
nasza wiara i miłość też różne przechodzą koleje.
Koleje te można porównać do huśtawki – raz
wyżej, raz niżej, ale oby zawsze ponad ziemią.
Staram się ogarnąć przeszłość i teraźniejszość. Oto
kościółek Prymatu Piotra w Ziemi Świętej
i wspaniała
Bazylika
obecnego
Piotra
w Watykanie. Działalność tamtego nad Jeziorem
Genezaret i dzisiejszego z watykańskiego wzgórza.
Obaj potężni duchem…. Ich ludzką słabość
przezwyciężyła Łaska, a ludzkie pragnienia zostały
pokonane siłą wiary i całkowitego oddania. Bo jak
inaczej można wytłumaczyć , że Piotr, rybak
z Galilei i jego towarzysze potrafili zatknąć krzyże
na świątyniach pogańskich świata, potrafili pchnąć
ludzkość na nowe drogi życia, bez siły i broni?
I któż potrafi wytłumaczyć, że obecny Piotr
w świecie nienawiści i krzywdy, potęgi atomu –
buduje świat miłości, dobra, przebaczenia?
Maleńka świątynka Mensa Christi – miejsce
wybrania Piotra przerodziła się w wielki Kościół
świata, z miejscem centralnym w Rzymie. Myśl
biegnie do papieży Jana XXIII, Pawła VI,
umiłowanego Jana Pawła II – syna mojej ojczystej
ziemi i Franciszka z modlitwą i prośbą o opiekę
nade mną, nad tobą, nad nami. Trudno przeżycia
z tego miejsca wyrazić właściwymi słowami…
BG
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Święto Chrztu Polski
Poświęcenie ołtarza w kościele NMP in Summo - 14 kwietnia 2021 fragment homilii Abp. Stanisława Gądeckiego
Mesco dux baptizatur. Święto Chrztu Polski. Dzisiaj przypada Święto Chrztu Polski. 1055 lat temu
Polska stała się państwem chrześcijańskim. Dla uczczenia tego znaczącego faktu Polski Sejm - dnia 22
lutego 2019 roku – ustanowił każdą rocznicę tego wydarzenia świętem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz.
656). W tym roku już po raz trzeci obchodzimy to święto.
W związku z tym zastanówmy się wspólnie nad dwoma sprawami: nad znaczeniem Chrztu Polski oraz
nad poświęceniem nowego ołtarza w tutejszym, starożytnym kościele.
CHRZEST POLSKI
W dziejach polskiego narodu trudno znaleźć ważniejszą datę od roku 966, pod którą kryje się fakt
przyjęcia chrztu świętego przez Mieszka I, władcę państwa Polan. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa
św. Jana Pawła II z książki „Pamięć i tożsamość”; mówiąc o chrzcie, „nie mamy na myśli tylko sakramentu
chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które
było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym
znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej
dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na
przełomie tysiącleci, Kraków 2005).
Wcześniej – bo już podczas obchodów millenium Chrztu Polski - kard Stefan Wyszyński wołał: „Jedno
było źródło, z którego wszyscy się wzięliśmy. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa
spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło przed tysiącem lat na polskiej ziemi,
które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ojczystą ziemię po dziś dzień. Przed tysiącem lat
pochyli swą głowę pod wodami chrztu Mieszko I, książę gnieźnieński i poznański. Od tamtej chwili Kościół
wytrwale chrzci dzieci narodu polskiego, który rozrósł się we wspaniałą trzydziestomilionową rzeszę
ochrzczonych Polaków, żyjących na polskiej ziemi i wielomilionową rzeszę Polaków pozostających poza
granicami Ojczyzny” (Kardynał Stefan Wyszyński, Na szlaku tysiąclecia. Wybór kazań, Warszawa 1996).
„Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku.
I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia.
Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy.
Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku
łacińskim określiło naszą polską tożsamość” (Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym
z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Poznań - 15.04.2016). (…)
Szczególnym dopełnieniem przyjęcia chrztu z Rzymu było oddanie przez Mieszka I w roku 992 swego
państwa pod opiekę papiestwa, na mocy dokumentu Dagome iudex. Dokument ten, jak pisze profesor
Nowak, „okazał się niezwykle trwały jako drogowskaz polityki – a może nie tylko polityki władców Polski.
Wobec potęgi i ambicji bezpośredniej dominacji ze strony zachodniego sąsiada – cesarstwa, Polska oddaje
się w opiekę drugiego istotnego autorytetu w łacińskiej Europie: Stolicy św. Piotra. W ten sposób próbuje
chronić niezależność, ale także wskazuje trwały wektor głębszej orientacji – duchowa stolica Polski, jej
kulturowy biegun jest w Rzymie, nie w Akwizgranie, Kwedlinburgu czy (wieki później) Berlinie”
(A. Nowak, Dzieje Polski, t. 1, s. 98). Tak więc od początku Kościół na ziemi piastowskiej i w całej Polsce
związał się z Rzymem. „Z Rzymem – nie tylko jako stolicą Piotra, ale także – jako ośrodkiem kultury. Stąd
też kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnio-europejskie” (Jan Paweł II, Pokój tobie,
Polsko, Ojczyzno moja! Znów na polskiej ziemi, Watykan 1983, s. 124). (…)
Między innymi dlatego: „Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych
dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest – bo decyzja naszego pierwszego historycznego
władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo aż po
dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. To właśnie miał na myśli Ojciec Święty
Jan Paweł II, kiedy mówił, że „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski” (Orędzie Prezydenta RP
przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Poznań - 15.04.2016).
Współczesne nam ataki na chrześcijańskie dziedzictwo w naszej ojczyźnie usiłują kwestionować
wartości, jakie przyniósł nam chrzest i jakie stanowią o naszej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości.
Czasem możemy nawet usłyszeć, że dziedzictwo chrześcijańskie nie ma żadnej wartości. Jest to oczywisty
przejaw nihilizmu i droga donikąd, bo to, co się nam proponuje w zamian, to nic innego jak odrzucenie
samej kultury. Tymczasem kultura to „uprawa” intelektu i ducha, bazująca na dziedzictwie poprzednich
pokoleń, na tradycji, wartościach i wierze. To z Dekalogu wyrasta cały nasz porządek moralny i społeczny,
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jaki ukształtował Polskę. Niszczenie tego dziedzictwa jest usiłowaniem budowania nowego świata bez Boga.
Niestety - po odrzuceniu Boga – zapanować może jedynie tyrania, która zwróci się przeciwko człowiekowi,
zniewoli go i zniszczy (por. prof. Krzysztof Ożóg, Dumni z katolickiej wiary. ND 14.04.2021). „Stworzenie
bez Stwórcy marnieje” – trafnie określił to ostatni sobór. Gdy przestajemy się liczyć z Bogiem, nie tylko
sami mało wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy, ale również wszystko, co tworzy ten świat, staje się w jakiś
sposób wypaczone i pozbawione autentyczności.
KOŚCIÓŁ IN SUMMO
Druga kwestia to kościół in Summo. Jakże znaczącym jest fakt, iż nasze Święto Chrztu Polski
obchodzimy w Poznaniu w kościele NMP in Summo, czyli tuż w pobliżu szczątków przedromańskiej
kaplicy zamkowej wzniesionej przez Mieszka I. Blisko kaplicy wzniesionej jeszcze przed chrztem Mieszka
w związku z przybyciem do Polski czeskiej księżniczki Dąbrówki.
Tę przedromańską kaplicę - zniszczoną podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława w 1038 r. odbudował Kazimierz Odnowiciel w stylu romańskim (1016-1058) prawdopodobnie z fundacji swojej żony
Marii – Dobroniegi.
Po roku 1139 – gdy gród na ostrowie poznańskim stał się główną wielkopolską rezydencją Mieszka
Starego (ok. 1122 a 1125 - 1202), kościół zamkowy Najświętszej Maryi Panny podniesiono do rangi
kolegiaty i utworzono przy nim kapitułę. Łączność tej świątyni z grodem książęcym podkreśla dokument
Przemysła I, wystawiony w 1247 r., a nazywając to miejsce jako in throno ad Sanctam Mariam. W swej
strukturze architektonicznej z okresu odbudowy w połowie XI w. przetrwała aż do około 1430 r., kiedy to
rozebrano ją i przystąpiono do budowy nowego kościoła w stylu gotyckim, zachowanego do dzisiaj.
Ściany, które pierwotnie miały pełnić tylko funkcję prezbiterium znacznie większej świątyni, wzniesiono
ze środków poznańskiej kapituły w latach 1431-1448. Pracami kierował Hanusz Prus z Poznania, który
kontynuował szkołę Heinricha Brunsberga. W wyniku braku środków postanowiono przerwać budowę
i w 1445 Jan Lorek z Kościana dobudował szczyt i dach, a w latach 1447-1448 Mikołaj z Poznania wraz
z synem wykonali sklepienia. Kościół ten został konsekrowany przez biskupa Andrzeja z Bnina dnia 2 lipca
1448 r. Odtąd stoi on w niezmienionej bryle aż po dzień dzisiejszy, choć w międzyczasie domagał się wielu
remontów. Gdy katedra poznańska była w złym stanie budowlanym, albo po jej pożarach to właśnie do tego
kościoła przenoszono nabożeństwa katedralne. 1594-1595 – biskup Łukasz Kościelecki dokonał remontu
nadniszczonej świątyni.
W 1817 roku władze zaborcze ogłosiły rozbiórkę i licytację materiałów ze świątyni, lecz przed tą
ostatecznością uratowała kościół kapituła katedralna. W 1828 roku ponownie rozważano rozebranie
znajdującej się w złym stanie świątyni, tym razem jednak przeciwstawił się temu pruski następca tronu.
O historycznym znaczeniu kościoła świadczy także fakt, że w tym czasie rozważano, czy nie ulokować
w nim mauzoleum Mieszka i Chrobrego, które ostatecznie znalazło swoje miejsce w katedrze.
W następnych latach bronili świątyni przed zniszczeniem i odnawiali ją arcybiskupi poznańscy:
arcybiskup Marcin Dunin (1842), arcybiskup Leon Przyłuski (1859), arcybiskup Juliusz Dinder (1883-1890).
Podczas II wojny światowej niemiecki okupant zamienił kościół na magazyn zrabowanych muzealiów
(1941-1945). W latach 1954-1955 kościół został on odnowiony z ofiar duchowieństwa.
Od roku 1988 trwały prace nad wzmocnieniem filarów świątyni i poprawieniem jej statyki oraz
prowadzono kolejne remonty. We wnętrzu kościoła przeprowadzono konserwację polichromii ścian kościoła
oraz renowację witraży. Nieznacznie obniżono poziom posadzki i wykonano nową – w kolorze ceglanym.
W 1999 r. w okolicy kościoła NMP zespół archeologów pod kierunkiem prof. Hanny Kóčki-Krenz
odnalazł relikty palatium Mieszka I. W następnych latach przylegający do tego kościoła fundamenty
pałacowej kaplicy. Właśnie z uwagi na obecność tej najstarszej kaplicy pałacowej w Poznaniu pani profesor
skłania się do przypuszczenia, że Mieszko ochrzcił się w tutejszej poznańskiej kaplicy. Na cześć
pierwotnego tytułu tejże kaplicy umieściliśmy tutaj dawną, odrestaurowaną figurę Matki Bożej, aby czuwała
nad tym miejscem i nad gromadzącymi się w niej wiernymi.
Tak więc dzisiaj – po ok. 33 latach – otwieramy ponownie ten kościół, cenny skarb wiary i kultury
wcześniejszych pokoleń i święcimy nowy ołtarz, będący głównym obiektem każdego kościoła i kaplicy.
W takiej chwili przypominamy sobie najpierw, że ołtarzem nowego przymierza był najpierw krzyż
Jezusa. To Jezus „nakazał nam sprawować na wieki pamiątkę ofiary, którą sam Tobie złożył na ołtarzu
krzyża”.
Ale - w nowej świątyni – także sam Chrystus jest żywym ołtarzem („Kto łączy się z Ciałem i krwią
Pana, ten łączy się z ołtarzem, którym jest Pan” - 1Kor 10,16-21). Ojcowie Kościoła powiedzą nawet, że
nasz Zbawiciel stał się jednocześnie kapłanem, ofiarą i ołtarzem ofiarnym (św. Ambroży). (…)
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Zaproszenie do uczestnictwa Ruchu Equipes Notre-Dame
w naszej parafii św. Marcina
Z parafią św. Marcina w Poznaniu związani
jesteśmy od 20 lat.
W tejże parafii zawarliśmy nasz sakrament
małżeństwa, nasze dzieci zostały ochrzczone,
przystąpiły do I komunii świętej i sakramentu
bierzmowania. Jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II
a naszym mottem życiowym stały się słowa, które
Papież wypowiedział na Jasnej Górze w 1983 roku
do młodych Polaków: „Musicie od siebie
wymagać nawet gdyby inni od was nie
wymagali”.
Jak często wymagamy od siebie? W naszym
małżeństwie, w rodzinie? Każdy z nas musi od
siebie wymagać jak najwięcej, ponieważ tylko
i wyłącznie my jesteśmy odpowiedzialni za
samych siebie, za swoje czyny. Musimy dążyć do
celu ponieważ nikt za nas tego nie zrobi. Człowiek
rozwija się całe życie, poprzeczkę ustawiamy sobie
coraz wyżej aby stawać się coraz lepszymi ludźmi,
bo tylko ciężką pracą i wymaganiem od siebie jak
najwięcej możemy w życiu osiągnąć.
Jan Paweł II był wielkim człowiekiem, całe
życie poświęcił Bogu i czynieniu dobra. Starał się
od siebie wymagać jak najwięcej czego również
żądał od nas. Bez wątpienia dla nas i nie tylko dla
nas stał się wielkim autorytetem.
Wiemy, że przyszłość świata rozpoczyna się
od rodziny. Dlatego w obecnych, trudnych czasach
ataków na kościół czujemy się w obowiązku
odbudowania świątyni duchowej, którą jest każdy
z nas. Zawsze będziemy bronić naszych wartości
i wspólnoty Kościoła katolickiego. Od czego
mamy zacząć? Od ratowania własnej rodziny.
A ratowanie własnej rodziny od ratowania
małżeństwa. A ratowanie małżeństwa od …
zmiany siebie. Tak pisze w jednej ze swoich
książek Jacek Pulikowski.
Dziś po 20 latach wspólnego życia
przeżywając burze i sztormy w naszym
małżeństwie wiemy, że to nasza wiara
ukształtowała nas i tylko dzięki sakramentowi
małżeństwa i łask płynących z tego sakramentu
trwamy razem. Naszym światłem bez wątpienia
jest nasza wiara. Na przełomie tych wspólnie
spędzonych lat spotykaliśmy wiele osób, w tym
również księży, księży z powołania. Każdy z nich
wnosił coś niezwykle cennego do naszego
małżeństwa. Nasze dzieci staramy się również
prowadzić w duchu wiary chrześcijańskiej poprzez
przynależność do Eucharystycznego Ruchu
Młodych, który prowadzi i zaraża miłością siostra
Urszulanka Małgorzata Ślęzak. Benedykt XVI
powiedział: „Wiemy, że Kościół żyje, ponieważ

Chrystus
żyje,
ponieważ
On
naprawdę
zmartwychwstał”
Zawsze możemy liczyć na wsparcie naszej
wspólnoty Kościoła katolickiego, a w chwilach
zwątpienia, kryzysu bronią naszą jest różaniec
i trwanie na wspólnej modlitwie.
Dzięki naszemu Proboszczowi Antoniemu
Klupczyńskiemu przystąpiliśmy do międzynarodowego ruchu duchowości małżonków Ekip
małżeństw Notre Dame. Od marca 2018 r.
zgłębiamy życie duchowe małżeństwa na
comiesięcznych spotkaniach z innymi parami.
Wiemy, że bez Boga nawet szeroka droga staje się
beznadziejna … Z Jezusem Chrystusem nawet
wąska ścieżynka jest pełna nadziei. Swoje
pragnienia staramy się spełniać dzięki modlitwie:
modlitwie osobistej, modlitwie małżonków
i modlitwie rodzinnej. W Boga wierzymy, w Bogu
pokładamy nadzieję, Boga miłujemy.
Założycielem Ruchu Equipes był ksiądz Henri
Caffarel (francuski kapłan). Poświęcił się
całkowicie tworzonym przez siebie ekipom stając
się ich doradcą duchowym. Ksiądz Henri był
człowiekiem bardzo twórczym i aktywnym.
Główną zasadą jego działania było trwanie
w zgodności z Kościołem. Ks. Caffarel podkreślał,
że na sakrament małżeństwa mamy spoglądać
oczyma wiary i miłości, która jest darem Boga,
a małżeństwo wspólnotą zamierzoną przez Niego.
Małżeństwo, rodzina to skarb, który trzeba
nosić jak w naczyniu glinianym, które łatwo
rozbić. Dlatego uczestnictwo w ruchu małżeństw,
wspólne rozmowy, dzielenie się radościami
i trudnościami oraz wspólna modlitwa umacniają
nas i pozwalają nam cieszyć się tym skarbem.
W Ruchu END mamy uznawać Chrystusa za
przewodnika i Pana naszego małżeństwa, a nasz
sakrament ma być hołdem składanym Bogu
i wyraźnym świadectwem wobec ludzi, parafian,
że Chrystus zbawił naszą miłość.
Ksiądz Caffarel o rodzinie chrześcijańskiej
mówił: ,,Rodzina chrześcijańska pozostanie
mieszkaniem Boga wśród ludzi. A ponieważ Bóg
tam mieszka, jest to miejsce jego działania, tam On
czyni cuda, te wielkie rzeczy, o których uczy
Pismo Święte. Życie małżeństwa chrześcijańskiego
jest historią świętą gdyż jest to historia, którą
tworzy sam Bóg”.
Do realizacji ruchu END potrzebne jest
wzajemne wsparcie małżeństw, dlatego łączymy
się w ekipy pamiętając o słowach Chrystusa:
„Gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje tam
i ja jestem pośród nich” ( Mt 18,20). Ikoną Ekip
małżeństw Notre Dame jest wizerunek Świętej
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Rodziny. Z naszą ekipą spotykamy się raz
w miesiącu, oddając się pod opiekę Matce Bożej
Maryi, dzielimy się wspólnymi przeżyciami,
przemyśleniami,
odmawiając
codziennie
MAGNIFICAT, który kończy się słowami: Pani
nasza, opiekunko rodzin módl się za nami.
Wierzymy, że to właśnie Maryja jest
najlepszym wzorem i wspomożycielką w dążeniu
człowieka do świętości.
Ksiądz H. Caffarel odszedł do domu Ojca
18.09.1996 r. Dziś już jako Sługa Boży uważany
jest wręcz za prawdziwego proroka małżeństwa.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o nim:
Ksiądz Henri Caffarel ukazał wielkość i piękno
powołania małżeńskiego wyprzedzając myśl
Soboru Watykańskiego II; podkreślił też wezwanie
do świętości związane z życiem małżeńskim
i rodzinnym. Obecnie do ruchu END należy około
60 tys. małżeństw w 70 państwach na wszystkich
kontynentach.
Bardzo cieszymy się, że i w naszej parafii
powstała EKIPA END. Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas
prosimy o kontakt z księdzem Proboszczem
Antonim Klupczyńskim. Również zapraszamy na
stronę internetową: www.end.org.pl
Na koniec jeszcze dodam, że przed świętami Zmartwychwstania
Pańskiego przyjęliśmy z mężem szkaplerz św. Józefa Patrona
Rodzin. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do nabycia
szkaplerza św. Józefa dzwoniąc lub pisząc do księdza Mikołaja
Konarskiego (nr telefonu 884 111 347).
„Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”
(1J 4,16).
Z Panem Bogiem
Magdalena i Artur Łuszczakowie
Logo pokazuje w sposób klarowny tożsamość i jedność Ruchu. Poprzez
obraz, który na nim istnieje jest rozpoznawalne jego przesłanie.
Equipes Notre Dame jest ruchem „Duchowości Małżeńskiej”, który
prowadzi małżeństwo chrześcijańskie razem, złączone przez Sakrament
małżeństwa, a także pomaga razem, głębiej zaczerpnąć łask jakich ten
sakrament dostarcza.
Logo jest złożone z dwóch symboli – ryby
LOGO zawiera dwa wyraźne znaki podstaw
i obrączek oraz nazwy Ruchu. Ryba jest
Ruchu: odniesienie do chrześcijaństwa i do
symbolem
pierwszych
chrześcijan.
Litery
małżeństwa. Są na nim trzy podstawowe kolory:
greckiego słowa „ryba” (ICTUS) oznaczają „Jezus
niebieski, żółty i czerwony – odpowiednio do
Chrystus, Syn Boży Zbawiciel” – tak więc ryba
znaczenia jakie mają one w ikonografii.
przedstawia Chrystusa. W taki sam sposób (jak
• kolor niebieski oznacza boskość (Boga).
pierwsi chrześcijanie), małżonkowie gromadzą się
• kolor żółty lub złoty symbolizuje Chwałę Bożą.
na spotkania. Także słowo „equipe” pochodzi od
• kolor czerwony przedstawia człowieka.
starego francuskiego słowa „esquif”, które oznacza
Ryba jest koloru niebieskiego. Obrączki
małą łódkę. Tu też można dostrzec symbol ryby,
w formie kół na rybie są cieniowane na żółto
dlatego też w symbolu ryby zawarte jest zarówno
i czerwono. Przeplatane przez rybę symbolizują
odniesienie do Chrystusa, jak i do ekip.
przymierze Boga z Jego ludem, od którego
Obrączki: są to obrączki ślubne, które
małżeństwo
chrześcijańskie
czerpie
swoje
przedstawiają
sytuację
osoby
poślubionej.
podstawy i z którego bierze swoją naturę jako
Symbolizują one zobowiązanie, miłość i wierność
sakrament. Poniżej grafiki jest napis “Equipes
osobie ukochanej, którą wybraliśmy.
Notre Dame”.
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Święte Triduum Paschalne
W ciągu trzech dni liturgia Kościoła skupia w sobie i uobecnia misterium zbawienia,
dokonane przez Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Punktem
kulminacyjnym Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna, matka wszystkich wigilii
i najważniejsza
liturgia
w roku.
Wielki Czwartek
Dzień,
w
którym
rozważamy
tajemnicę
ustanowienia
Eucharystii
i Kapłaństwa. O godz. 1800 została
odprawiona w naszym kościele Msza św.
Wieczerzy Pańskiej. Przewodniczył Ks.
Proboszcz Antoni Klupczyński, homilię
wygłosił ks. Jacek Zjawin. Na początku
Mszy św. przedstawiciele parafian złożyli
naszym
duszpasterzom
życzenia
i podziękowania. W tym roku, z powodu
pandemii koronawirusa nie odbył się
obrzęd
obmycia
nóg
dwunastu
mężczyznom,
także
ograniczenia
dotyczyły ilości wiernych w kościele.
Liturgia zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do
Ciemnicy – Kaplicy Adoracji.
►
Wielki Piątek
W tym dniu nie sprawuje się
Eucharystii. Liturgia w niezwykle
przejmujący
sposób
ogłasza
nam
tajemnicę wywyższenia Syna Bożego
przez Krzyż, który paradoksalnie staje się
drogą do zwycięstwa. Liturgii przewodniczył ks. Jacek Zjawin; po podejściu do
ołtarza wykonał symboliczny gest naszej
niegodności wobec Jezusa poprzez
„upadek na twarz”, oznaczający również
ból i smutek Kościoła.
Liturgia na cześć męki Pańskiej
rozpoczęła się liturgią słowa, w czasie
której został odczytany opis Męki Pańskiej według św.
Jana. Później ks. Jacek wygłosił homilię. Na
zakończenie liturgii słowa została zaśpiewana
modlitwa powszechna, w której modliliśmy się m. in.
za Kościół święty, za papieża, za wszystkie stany
Kościoła, o jedność chrześcijan, za strapionych
i cierpiących. Po modlitwie powszechnej odbyła się
uroczysta adoracja krzyża. Kapłan śpiewając słowa:
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie
świata, ukazywał wiernym krzyż, po czym każdy mógł
podejść i oddać pokłon. Trzecim elementem Liturgii
Wielkiego Piątku była Komunia Święta, którą
przyjmujemy jako pokarm duchowy na życie wieczne.
Na koniec celebrans przeniósł Najświętszy Sakrament
do „Grobu Bożego”, abyśmy modląc się przy nim,
mogli rozważać Mękę, ale także oczekiwać na radość
Zmartwychwstania Jezusa.

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Rozpoczęła się liturgią Światła,
(poświęcenie ognia i przygotowanie
paschału). Przewodniczył ksiądz
Proboszcz. Usłyszeliśmy m.in.:
Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś
wiernym światła swojej chwały,
poświęć ten ogień i przez te święta
wielkanocne rozpal w nas tak wielkie
pragnienie nieba, abyśmy z czystym
sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej
światłości. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Niech światło Chrystusa chwalebnie
zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

▲ Po zapaleniu paschału Ks.
Proboszcz udał się procesyjnie do
kościoła śpiewając słowa: Światło
Chrystusa. Następnie ks. Jacek
odśpiewał Orędzie Wielkanocne ►
(…) O, zaiste błogosławiona
noc, w której się łączy niebo
z ziemią,
sprawy
boskie
ze
sprawami ludzkimi.(…)
Później nastąpiła liturgia słowa,
liturgia chrzcielna i liturgia
eucharystyczna.
Poświęcenie wody chrzcielnej
przez zanurzenie Paschału. ►
Usłyszeliśmy m.in.: Prosimy Cię,
Panie, niech przez Twojego Syna
zstąpi na tę wodę moc Ducha
Świętego, aby wszyscy przez chrzest
pogrzebani razem z Chrystusem
w śmierci, z Nim też powstali do
nowego życia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Na
koniec
Eucharystii
wyruszyła procesja rezurekcyjna,
która jest uroczystym ogłoszeniem
Zmartwychwstania Chrystusa. ASZ
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INFORMACJE

W marcu i kwietniu 2021 roku

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

dni powszednie: 8 , 18

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

1.
2.
3.
4.

Borys Sitek
Maria Helena Nowopolska
Jakub Jan Kręgielczak
Maria Ines Kaźmierczak de Sousa

30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

Odeszli do Pana

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

1. Krystyna Szwarczyńska
2. Daniela Górska
3. Henryk Okonek

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

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

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

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

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Dobry humor
Matko moja, Maryjo uproś mi nieustanny "dobry
humor" to szczęście wewnętrzne, które daje Bóg.
(św. Urszula Ledóchowska)
Wizyta u fryzjera
(wiemy, że w czasach pandemii utrudniona).
Jak zawsze udał się rosły mężczyzna do swojego
fryzjera. Jak zawsze, jak to u fryzjera, rozwinęła się
rozmowa o tym i o tamtym… Fryzjer z uwagą strzyże
swojego stałego klienta. W pewnej chwili wydaje
okrzyk: Ale szyja, ale kark! A w głosie swojego
klienta słyszy dumne: Tak, tak trzeba jeść, trzeba
jeść! W odpowiedzi fryzjer oznajmia: Tak, tak
trzeba myć, trzeba myć!

lat 89
lat 98
lat 73

Modlitwa
Boże, Ojcze miłosierny!
Dzięki Ci składam za to, że mnie stworzyłeś tak cudownie.
Dzięki Ci składam za to, że uzdolniłeś mnie do miłości,
że pragniesz zjednoczyć się ze mną,
abym mógł żyć z Tobą i w Tobie przez całą wieczność.
Wybacz mi, Ojcze, moją nieufność,
która zamyka mnie na Twoje dary.
Wybacz mi moje zwątpienia w Twoją dobroć,
które oddalają mnie od Ciebie.
Wybacz mi brak wdzięczności
oraz moje bezpodstawne oczekiwania, które uniemożliwiają
mi rozpoznanie znaków Twojej miłości.
Wybacz mi, Boże, moje lenistwo
i kurczowe trzymanie się błędnych wyobrażeń o Tobie.
Boże, Ojcze miłosierny, pomóż mi poznać,
że Ty jesteś Miłością i Miłośnikiem życia,
że Ty pragniesz jedynie mojego dobra,
że nie jesteś przyczyną żadnego mojego nieszczęścia.
Wspomagaj mnie, Ojcze,
abym z odwagą i ufnością zbliżał się do Ciebie,
abym z wdzięcznością przyjmował wszelkie Twoje dary,
abym przyjął Ciebie samego,
abym zawsze zgadzał się na Twoją obecność
i działanie w moim życiu.
Boże spraw, abym stał się światłem dla ludzi,
którzy Ciebie jeszcze nie znają,
aby także oni poznali Twoją dobroć i miłość,
i wysławiali Ciebie na wieki. Amen.
„Miłość i cierpienie. Męka i zmartwychwstanie Chrystusa
źródłem uzdrowienia człowieka”. Bogusław Nowak SVD
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