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Wniebowstąpienie
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście,
aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał
się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś
oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do
Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni,
wielbiąc i błogosławiąc Boga”. Łk 24, 46-53

Jezus Chrystus przez swoje Wniebowstąpienie
przekazuje uczniom i tym, którzy dzięki ich
posłudze uwierzą (także nam) misję głoszenia
zbawienia i zapowiada zesłanie Ducha Świętego,
który ma prowadzić i utwierdzać zadanie Kościoła.
Wniebowstąpienie to także pokazanie nam
wszystkim
perspektywy
życia
wiecznego.
Jesteśmy powołani, by powtórzyło się w naszym
przypadku Wniebowstąpienie - jesteśmy powołani
by w przyszłości przebywać w niebie razem
z Panem. To zmienia patrzenie na teraźniejszość mamy żyć nie tylko w wymiarze doczesności,
spraw tego świata, ale mamy szczególną wagę
przywiązywać do naszego życia wiecznego.
To powołanie nie jest jakimś uciążliwym
zadaniem, ale napełnia serce człowieka
prawdziwą radością i uwielbieniem Boga.
ks. Krzysztof

Zesłanie Ducha Świętego
W pięćdziesiąt dni po uroczystości
Zmartwychwstania
Pańskiego
obchodzimy
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to
dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia
Ducha Świętego na Apostołów i Maryję w
wieczerniku. Zesłanie Ducha Świętego jest niejako
dopełnieniem objawienia się Boga ludziom.
Jezus zapowiedział Apostołom, że nie
pozostawi ich samymi - ześle Ducha Świętego.
,,Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2,1-4)
Zstąpienie Ducha Świętego dokonuje się
w Kościele ustawicznie. Duch - Pocieszyciel
uświęca każdą duszę przez niezliczone tchnienia.
Są to wszelkie porywy, poruszenia serca,
wewnętrzne niepokoje i wyrzuty sumienia, światła,
olśnienia, których Bóg dokonuje w nas darząc
błogosławieństwami z ojcowską miłością. Jego
działanie w duszy pobudza nas, porusza, pociąga
do czynienia dobra. Nieraz zapominamy o Duchu
Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach,
a przecież bez Ducha Świętego nie możemy nic
uczynić, co zbliża nas do Boga. Musimy pamiętać
o tym, że nasze uświęcenie zależy od odpowiedzi
na natchnienia Ducha Świętego. Musimy też prosić
Go, aby: obmył, co nie święte, oschłym wlał

zachętę, uleczył serca ranę…”
Świadomi
jesteśmy naszych słabości, braków, które uleczyć
może tylko On - Duch Święty. Tylko On może
wlać w serca zachętę do podążania drogą
natchnień. Duch Święty działa w naszych sercach
nieustannie, bez Niego nie potrafimy wznieść serca
do Boga, modlić się, wyznawać grzechy
w spowiedzi, spełniać dobrych uczynków.
Dlatego życie każdego z nas wymaga
ustawicznej modlitwy - rozmowy z Bogiem, a tej
zażyłości z Bogiem uczy nas Duch Święty - jeśli
Go o to prosimy. Prośmy Go zatem o pomoc, aby
nasze serca coraz ściślej jednoczyły się z Bogiem,
a będziemy wzrastać w świętości, do której
zostaliśmy powołani.
Nasze modlitwy będą skuteczne, kiedy
zwrócimy się do Maryi - Matki Kościoła - i naszej
Matki, która najpełniej odpowiedziała na
natchnienia Ducha Świętego. Bóg posługuje się
Maryją, aby nas obdarować wszelkimi potrzebnymi łaskami. W tym kontekście przeżywajmy
tegoroczne nabożeństwa majowe - trwając na
modlitwie z Maryją, prośmy o nasze otwarcie na
działanie Ducha Świętego.
s. Barbara Drzewiecka - Szarytka
Zapraszamy na Nabożeństwa majowe, które
odprawiane są po wieczornej Mszy św.,
od poniedziałku do piątku o godz. 18.40, w soboty
i niedziele o godz.19.
Zapraszamy także na Apele przy Grocie
Matki Bożej - w miesiącu maju będzie odmawiana
Litania Loretańska.

Zapraszamy na 140 Koncert Świętomarciński - piątek, 17 maja o godz.19.00
W „Roku wiary”- będziemy zgłębiać Słowo z Maryją. Słowa ubogacą swoim śpiewem: Chór SONANTES
Akademii Ekonomicznej, dyr. Hanna Malicka oraz Chór ROTONDO, dyr. Natalia Bolewska.
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GAUDIUM ET SPES
Radość i nadzieja
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
„Gaudium et spes” to
dokument Soboru Watykańskiego II, który miał
wyrazić postawę Kościoła wobec świata i ludzi
współczesnych. Przy tworzeniu tej konstytucji
dużo pracował Kardynał Karol Wojtyła. Po
pewnym czasie mówił, jaki był cel konstytucji:
„Ojcowie soborowi nie ograniczali się
bynajmniej wyłącznie do uwag historycznych
i socjologicznych, ale zmierzyli się otwarcie
z fundamentalnymi pytaniami, które od zawsze
niepokoją serce człowieka: Kim jest człowiek? Jaki
jest sens cierpienia, zła, śmierci, które istnieją
nadal, choć dokonał się tak wielki postęp?
W każdym czasie i miejscu te pytania poruszają
serce człowieka i przynaglają go, by szukał
odpowiedzi pełnej i ostatecznej. Gaudium et spes
z mocą podkreśla, że ta odpowiedź znajduje się
jedynie w Jezusie Chrystusie, w którym jest klucz,
ośrodek i cel całej ludzkiej historii”.
Ten dokument soborowy proponuje nową
antropologię. Ma nowy klucz - personalizm.
Kościół
w
tym
dokumencie
pokazuje
współczesnym, co to znaczy być chrześcijaninem
w świecie, który napełniony jest wieloma
negatywnymi zjawiskami. Podkreśla także
godność człowieka i wskazuje kierunki realizowania tej godności. W pierwszej części dokument
odpowiada na pytania o Kościół i powołanie
człowieka, w drugiej przedstawione są problemy
współczesnego świata m. in. niepokojąca kondycja
rodziny, trudności społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne. Chrześcijanie, poprzez swoje
świadectwo i pracę, mają wpływać na przemianę
świata.
Konstytucja wyraźnie pokazuje, że kluczem do
zrozumienia człowieka jest Chrystus: „Tajemnica

człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero
w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam,
pierwszy człowiek, był figurą przyszłego,
mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy
Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i
Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu
człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego
powołanie. Nic więc dziwnego, że w Nim wyżej
wspomniane prawdy znajdują swe źródło
i dosięgają szczytu. Ten, który jest „obrazem Boga
niewidzialnego” (Kol 1,15), jest człowiekiem
doskonałym, który przywrócił synom Adama
podobieństwo Boże, zniekształcone od czasu
pierwszego grzechu. Skoro w nim przybrana
natura nie uległa zniszczeniu, tym samym została
ona wyniesiona również w nas do wysokiej
godności. Albowiem On, Syn Boży, przez
wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym
człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim
myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim
sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał
się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas
podobny oprócz grzechu. (...) Taka i tak wielka jest
tajemnica człowieka, która zajaśniała wierzącym
przez Objawienie chrześcijańskie. Przez Chrystusa
więc i w Chrystusie rozjaśnia się zagadka
cierpienia i śmierci, która przygniata nas poza Jego
Ewangelią. Chrystus zmartwychwstał zwyciężając
śmierć swoją śmiercią i obdarzył nas życiem,
byśmy jako synowie w Synu wołali w Duchu:
Abba, Ojcze!” (GS 22)
ks. Krzysztof
PS.
W
tekście
wykorzystałem
z katechezy Drogi Neokatechumenalnej
Watykańskiego II.

Przyjęcie kandydata do grona ministrantów
21 kwietnia br. podczas Mszy św.
o godz. 8.00 został przyjęty do grona
ministrantów kandydat - Jonasz Störk.
Nowemu ministrantowi - gratulujemy
i życzymy gorliwości w służbie przy
ołtarzu Pana!
Zapraszamy także wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do elitarnej grupy
naszych
ministrantów
zgłoszenia
u ks. Krzysztofa.

materiały
nt. Soboru
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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
Zakończyliśmy rozważania na
temat wiary w Kościół. Jednak
kolejny artykuł wyznania wiary
koncentruje się wokół obcowania
świętych, czyli inaczej komunii świętych.
Niewątpliwie temat ten jest ściśle połączony
z Kościołem, gdyż jak napisał Nicetas, ojciec
Kościoła: Czymże jest Kościół, jak nie
zgromadzeniem świętych?
Komunia świętych jest z jednej strony
jednością wszystkich świętych, czyli tych którzy
kroczą za Jezusem, niekoniecznie kanonizowanych. Ale także jest jednością w udziale rzeczy
świętych. W Kościele mówi się o wspólnocie dóbr.
Na czym ona polega? Na wzajemnej solidarności
i miłości uczniów Jezusa. Bóg kocha każdego
z nas pojedynczo, ale nie przypadkowo zwołał
swój lud. Pragnie by ludzie pomagali sobie
wzajemnie, by stanowili jedną rodzinę w której
czynią sobie wzajemnie dobro.
Stąd
tak
wielka
waga
modlitwy
wstawienniczej. Polega ona na modlitwie danej

osoby w intencji drugiej. Szczególnie ważne jest to
w przypadku zmarłych, którzy po ziemskim życiu
pokutują w czyśćcu. Dobra duchowe, które
czynione są w ich intencji pomagają im
w przebyciu kar doczesnych. Tymi dobrami są
nade wszystko Eucharystia, ale także odpusty czy
modlitwa (szczególnie różańcowa i Koronka do
Bożego Miłosierdzia). My ze swej strony także
chętnie korzystamy z pomocy innych. Prosimy
naszych znajomych, księży, siostry zakonne,
o modlitwę w naszych intencjach, aby nam się
dana rzecz udała, abyśmy pomyślnie przeszli
trudności. Prosimy także świętych, zwłaszcza
Matkę Najświętszą, by wstawiali się w naszych
intencjach. Nie oznacza to wcale, że Pan Bóg jest
rozkapryszony i potrzebuje pośredników, ale ta
wzajemna relacja pokazuje wartość Kościoła, który
jako Mistyczne Ciało Chrystusa wzrasta, wraz ze
wzrostem każdego członka.
(na podstawie KKK n.823-959)

dk. Piotr

Wielkie Misje w Roku Wiary
W Roku Wiary, Wspólnoty Neokatechumenalne, wezwane cudem Paschalnej Nocy,
rozpoczęły w Niedzielę Bożego Miłosierdzia
misje ewangelizacyjne na placach Poznania,
placach Polski i całego świata, by głosić Dobrą
Nowinę.
Jest to odpowiedź na wezwanie Papieża
Franciszka, aby Słowa Bożego nie zatrzymywać
dla siebie ale by wyjść z Ewangelią do innych
braci, którzy umęczeni światem zapomnieli już, że
Jezus zmartwychwstał, żyje i szuka każdego, kto
się zagubił.
Na Placu Wolności, na terenie parafii
pw. św. Marcina, w pięć niedziel okresu
wielkanocnego odbyły się misyjne spotkania.
Zgromadzeni tam ludzie mieli okazję wysłuchać
katechez, świadectw o doświadczeniach Boga
w życiu osobistym i rodzinnym oraz mogli
włączyć się do wychwalania Zmartwychwstałego
Jezusa pieśnią i tańcem.
Każdej niedzieli przypisany był odrębny temat
katechezy. Do tej pory wiele miejsca poświecono
pytaniu o sens życia, wezwaniu do nawrócenia,
głoszeniu Kerygmatu (Dobrej Nowiny).
Ostatnia niedziela (5 maja) była poświęcona
odpowiedzi na pytanie: Czym jest Kościół?
Twoje spotkanie z Bogiem może trwać, Twoja
relacja z Nim może się pogłębić, a Twoje życie

może się zmienić. Podjęta na Placu Wolności misja
będzie miała swą kontynuację na spotkaniach
w parafii pw. św. Marcina w każdy czwartek
i niedzielę począwszy od 09.05.,o godz. 19.30.

Brakuje Ci wiary, sensu życia?
Wiara rodzi się ze słuchania!
Bóg chce mówić do Ciebie!

PRZYJDŹ!
Czwartki - 9, 16, 23 maja,
godz. 19.30
Niedziele - 12, 19 maja
godz.19.30
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Z działalności Parafialnego Zespołu „Caritas”
Tydzień Miłosierdzia dotychczas
był obchodzony każdego roku
w październiku. Na koniec Tygodnia świętowaliśmy Parafialny Dzień Chorych. Od bieżącego
roku, tj. 2013, Tydzień Miłosierdzia obchodzony
będzie od Niedzieli Miłosierdzia Bożego, czyli od
drugiej niedzieli po Wielkanocy, przez cały
tydzień, ale bez Parafialnego Dnia Chorych.
Natomiast od przyszłego roku Parafialny Dzień
Chorych będziemy świętować w lutym z okazji
Światowego Dnia Chorego.
Tegoroczny
69
Tydzień
Miłosierdzia
obchodzony był w dniach od 7 do 14 kwietnia pod
hasłem: „Wiara żywa uczynkami”. Niedziela
Miłosierdzia jest świętem patronalnym „Caritas”.
W związku z tym w wigilię tego święta,
tj. w sobotę 6 kwietnia, wzięliśmy udział
w rejonowym spotkaniu dla wolontariuszy
zaangażowanych w Parafialnych Zespołach
„Caritas” oraz w Szkolnych Kołach „Caritas”.
Wspólnie z dziećmi i młodzieżą uczestniczyliśmy
w Ofierze Mszy Świętej w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego na Os. Jana III Sobieskiego.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem
Koronki do Miłosierdzia Bożego. Mszy Świętej
przewodniczył i wygłosił Słowo Boże Bp Grzegorz

Balcerek. Wspomniał m.in. św. Faustynę, która
promieniowała dobrocią i nieustannie spełniała
uczynki miłosierdzia, uczyła, że są trzy sposoby
czynienia miłosierdzia bliźniemu: czyn, słowo oraz
modlitwę. Dalej Ks. Bp mówił, że „Caritas” to jest
miłosierdzie podejmowane z wiarą ze względu na
Chrystusa. Na koniec usłyszeliśmy wskazanie, co
powinniśmy czynić, aby nasze dzieło było owocne:
systematycznie przystępować do sakramentu
pokuty; często a może nawet codziennie
przyjmować Komunię św. i wtedy podejmować
z Bogiem czyny pełne mocy. Po Mszy św.
wysłuchaliśmy konferencji Dyrektora Caritas
Archidiecezji Poznańskiej ks. Waldemara Hanasa.
Były to aktualne informacje o dziełach
świadczących o miłości miłosiernej wobec
drugiego człowieka, a jest ich wiele. Między
innymi co roku „Caritas” organizuje festyn
rodzinny na placu przy katedrze z okazji Dnia
Dziecka - w tym roku będzie to 26 maja czyli
w Dzień Matki. Każdy może brać udział w tym
festynie, dla każdego dziecka przygotowane są
upominki od sponsorów. Festyn rozpoczyna się
Mszą św. w katedrze o godz. 1215. Po tej
konferencji wszyscy udaliśmy się na posiłek
przygotowany dla nas w restauracji „Valde Bene”
znajdującej się w budynku przy kościele. Po
strawie i dla ducha i dla ciała powróciliśmy do
domu wsparci łaską i błogosławieństwem,
umocnieni w wierze, nadziei i miłości
chrześcijańskiej. Rok Wiary, który z woli
Benedykta XVI obchodzimy w Kościele
Powszechnym stanowi impuls do refleksji nad
wiarą w naszym życiu. Obyśmy wzrastali
w świętości na drogach miłosierdzia.
W imieniu Parafialnego Zespołu „Caritas”
Ela Sieradzka

Spotkanie z egzorcystą
15 kwietnia br., z inicjatywy Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej, gościliśmy
w naszej parafii egzorcystę, ks. Eugeniusza
Guździoła, proboszcza Parafii pw. św. Michała
Archanioła w Poznaniu. Opowiadał o mocy
Jezusa Chrystusa, działaniu złego ducha oraz
o swoim doświadczeniu pracy w posłudze
uwalniania. W spotkaniu wzięło udział wiele
osób, które z zainteresowaniem słuchały
ks. prelegenta. Było także wiele pytań. Myślę,
że wszyscy, którzy brali udział w tym
spotkaniu byli urzeczeni skromnością i pokorą

naszego gościa, czego wyrazem m. in. był fakt
iż ks. Eugeniusz przyjechał do nas na rowerze.
ks. Krzysztof
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AKOLITAT I LEKTORAT
trudne nazwy pięknych posług
3 marca, w poznańskiej Katedrze podczas
Mszy św. o godzinie 10.00, czternastu kleryków
czwartego roku Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu przyjęło posługę
akolitatu. Posługi udzielił ks. bp Zdzisław
Fortuniak.
Wielu z nas wie, kto to jest kleryk, alumn
seminarium duchownego. Od 26 lat w naszej
parafii posługują także diakoni. Ale co oznacza
bycie akolitą i czym różnią się w Kościele posługi
od święceń, niewielu mogłoby wyjaśnić.
Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa
Całość wyjaśnień należałoby zacząć od
wnikliwszego spojrzenia na Kościół. Jak wiemy,
jest to wspólnota wiernych zgromadzona w imię
Chrystusa, prowadzona przez Ducha Świętego.
Kościół nazywany jest też Mistycznym Ciałem
Chrystusa, gdyż rzeczywiście jest widzialnym
znakiem działania Zbawiciela w dzisiejszym
świecie. Kościół głosi Ewangelię, wzywa do
nawrócenia, sprawuje sakramenty, błogosławi,
wspólnie się modli - wszystko to czyni w imię
swojego Pana i Głowy, Jezusa Chrystusa.
W Mistycznym Ciele, każdy wierny stanowi
pewien określony „narząd”, „organ”. Każdy
wypełnia pewną rolę, dla wspólnego budowania
Kościoła, jednocześnie wypełniając swoje
powołanie. W naszym ciele, które jest fizyczne
i widoczne, znajduje się także duch, którego nie
widzimy, ale możemy go doświadczać. Podobnie
jest z Kościołem. W rzeczywistości zewnętrznej,
struktur, hierarchii, kryje się Duch, który wszystko
przenika i ożywia. Który prowadzi do ostatecznego
celu - Zbawienia.
Widoczne jest to zwłaszcza podczas liturgii,
przede wszystkim Mszy świętej. Każdy
ochrzczony wypełnia pewną określoną rolę, która
rzutuje też na naszego ducha. Na przykład
zadaniem
kapłana
jest
przewodniczenie
zgromadzeniu wiernych, głoszenie Bożego słowa i
w osobie Chrystusa (łac. in persona Christi)
składanie Najświętszej Ofiary. Wierni z kolei
aktywnie uczestniczą w celebracji, poprzez
wsłuchiwanie się w głoszone słowo, odpowiedź na
nie swoim życiem, a także przez dialogi
z celebransem, wspólny śpiew, zaangażowanie
w schole, chóry, grę na instrumentach (głównie
organach), w służbę ołtarza. Szczególną rolę mają
do spełnienia ci, którzy posługują czytając czytania
mszalne oraz posługujący przy ołtarzu w bliskości
Najświętszych Postaci. Kościół dostrzegając
znaczenie ich ról, udziela szczególnego
błogosławieństwa na spełnianie tych zadań. Stąd

pojawiły się dwie posługi w Kościele: posługa
lektoratu i posługa akolitatu.
Posługi w liturgii
Ustanowiony
lektor
i
akolita
mają
pierwszeństwo w posługiwaniu podczas liturgii
przed świeckimi nieustanowionymi. Z czego to
wynika? Otóż liturgia jest wydarzeniem, z jednej
strony
widocznym,
fizycznym:
widzimy
zgromadzonych ludzi, słyszymy słowa, muzykę,
czujemy np. wodę święconą, smak chleba.
Z drugiej strony jest wydarzeniem duchowym.
Czytane słowa, są słowem Boga, pod postacią
chleba, kryje się ciało naszego Pana. Spełniane
poszczególne funkcje także niosą uświęcenie,
doświadczenia duchowe. Akolita, który otrzymuje
błogosławieństwo do spełniania posługi przy
ołtarzu, szczególnie uświęca się przez jej
wypełnianie. Razem z nim uświęcenia doznaje
cały Kościół, a zatem każdy z nas. Podobnie ma
się sprawa z lektorami. Osoby które czytają Słowo
Boże podczas liturgii, nie tylko powinny
przygotowywać się w sposób zewnętrzny, poprzez
ładne czytanie, kursy, ćwiczenia emisji głosu
i artykulacji. Powinny być także przygotowane
duchowo. Stanąć wobec wielkiej tajemnicy
przekazywania Słowa pochodzącego od Boga.
Dlatego mężczyźni, którzy szczególnie w Kościele
odkrywają powołanie by posługiwać przy stole
Słowa i Ciała pańskiego, otrzymują błogosławieństwo
do
godnego
i
uświęcającego
posługiwania wspólnocie.
Posługi, a formacja kleryków
W Polsce, posługi przyjmowane są przez
kleryków seminariów duchownych, czyli tych,
którzy przygotowują się do kapłaństwa. Ksiądz
z natury powołany jest do głoszenia Dobrej
Nowiny o zbawieniu, oraz sprawowania
sakramentów których szczytem jest Eucharystia.
Dlatego też w czasie formacji seminaryjnej,
sprawą istotną jest doświadczenie bliskości Jezusa
w Jego Słowie i Ciele.
Trzeba wiedzieć, że posługi te pomagają
duchowo dojrzewać do spotkania się z Panem
nawet podczas prywatnego czytania Pisma
Świętego czy modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem. Kleryk dzięki nim może głębiej
odkrywać sens liturgii i doświadczenia Kościoła,
które jest wspólnotą.
Akolitat w praktyce
Biskup,
podczas
udzielania
akolitatu,
wręczając patenę z chlebem, zwraca się do
każdego z kandydatów: „Przyjmij naczynie
z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak
postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi
przy stole Pańskim”.
Ma to swój podwójny wymiar. Pan Bóg, kiedy
daje jakieś zadanie do wykonania, udziela także
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siły i łaski, aby móc je spełnić. Dlatego też te
słowa z jednej strony są zadaniem, by kształtować
swoje życie pod kątem Eucharystii. By Msza
Święta nie była tylko jedną godziną dziennie, ale
by wypełniała całe życie. Z drugiej strony, akolita
zobowiązany jest do godnego spełniania
powierzonych mu funkcji przy ołtarzu pańskim.
Do tych funkcji należą: wnoszenie krzyża
procesyjnego, świec, trybularz (kadzielnicy),
rozłożenie paramentów liturgicznych na ołtarzu,
gdy nie ma diakona, po Komunii Świętej dokonuje
oczyszczenia naczyń (puryfikacja), a także
obsługuje księgi liturgiczne. Poza tym akolita jest
także nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej
(zwyczajnymi szafarzami są duchowni: biskup,
prezbiter i diakon). Oznacza to, że przy braku
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kapłana lub diakona, a także gdyby bez pomocy
akolity liturgia nadmiernie wydłużałaby się, może
udzielać Komunii Świętej. Tę samą posługę czyni
wobec chorych zarówno w domach jak
i w szpitalach. Może także wystawiać Najświętszy
Sakrament i chować go (robić repozycję) ale bez
błogosławieństwa.
Lektorat i akolitat nie są jeszcze święceniami,
ale posługami, czyli błogosławieństwem od Boga
i posłaniem od Kościoła do szczególnej służby na
rzecz wspólnoty. W Polsce spotykamy je w drodze
do święceń, jako przygotowanie i dojrzewanie do
pełnego oddania się Bogu. Pan Bóg w ten sposób
wybiera drogi, żeby być jeszcze bliżej nas, żeby
jeszcze mocniej rozlewać swoją miłość w naszych
sercach.
dk. Piotr

14 kwietnia 966 roku - symboliczna data chrztu Polski
Jest w Polsce zwyczaj świętowania rocznic
ważnych wydarzeń z życia naszego państwa - z tej
okazji mamy dni wolne od pracy, np. Święto
Konstytucji 3 Maja czy Święto Niepodległości
11 listopada. A czy w sposób szczególny obchodzi
się dziś datę 14 kwietnia? To właśnie ten dzień
przyjmuje się jako prawdopodobną datę przyjęcia
przez księcia Mieszka I chrztu (dawniej chrzest
święty przyjmowano w Wigilię Paschalną).
Chrzest Mieszka to jednocześnie symboliczny
chrzest Polski. Dlaczego symboliczny? Był to
jedynie początek długiego procesu zastępowania
wierzeń słowiańskich przez religię chrześcijańską,
a samo tworzenie polskiej państwowości od tamtej
chwili trwało przynajmniej kilkadziesiąt lat.
Polska pamięta jednak czasy, kiedy ta
symboliczna data 996 roku odbiła się szerokim
echem. Było to w latach 60. ubiegłego wieku.
Władze komunistyczne ogłosiły huczne obchody
Tysiąclecia Państwa Polskiego o świeckim
charakterze, by przeciwstawić się organizowanym
przez Kościół katolicki obchodom Millenium
Chrztu Polski. Nasilała się wtedy antykościelna
kampania propagandowa - m.in. nie pozwolono, by
na uroczystości milenijne na Jasnej Górze
przyjechał papież Paweł VI, a kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu cofnięta została zgoda
na wyjazd do Watykanu. Ponadto w Warszawie
rozpędzono procesję Bożego Ciała i utrudniano
peregrynację Matki Bożej po kraju w kopii
jasnogórskiego obrazu.
Obie strony - kościelna i państwowa przedstawiały w tym okresie własne dokonania
w jak najlepszym świetle, ale tylko strona
partyjno-państwowa stosowała w swym działaniu
oszczerstwa i pomówienia, a także posunęła się do
interwencji o charakterze administracyjnym

i policyjnym. Wbrew ideom władz kardynał
Wyszyński uważał, że komunizm jest w historii
Polski czymś przejściowym i należy zrobić
wszystko, by Polacy nadal byli Polakami, a nie
stali się nowym peerelowskim narodem.
Profesor historii Jerzy Eisler podjął próbę
oceny, kto zwyciężył w tamtym sporze. Pisał, że
jeszcze kilkanaście lat temu można było natrafić na
książki, w których napisane było, że strona
państwowa
była niewątpliwym zwycięzcą
w starciu milenijnym. Dzisiejsza perspektywa
pokazuje jednak, że (do czasu pierwszej
pielgrzymki do Polski Jana Pawła II) rok 1996 był
momentem największego tryumfu Kościoła
katolickiego w powojennej Polsce. Profesor Eisler
kontynuuje, że - mimo ateistycznych wysiłków
podejmowanych przez komunistów - udało się
zatrzymać nadspodziewanie dużo z tradycji
i z tego wszystkiego, z czego naprawdę Polacy
mogą być dumni w swojej historii.
Warto pamiętać, że historia Polski toczy się od
samego początku wraz z historią polskiego
Kościoła. Te rzeczywistości na przestrzeni wieków
przenikały się wzajemnie, co trwa do dziś. Mamy
tego wyraz między innymi w obchodach
państwowych świąt łączących się z uroczystościami kościelnymi, podczas których modlimy
się także o dobro Ojczyzny. Przykładem tego jest
wspomniany wcześniej 3 Maja obchodzony
w Kościele jako uroczystość Maryi Królowej
Polski. Należy też mieć na uwadze, że losy
państwa polskiego nigdy Kościołowi nie były
obojętne - na miarę możliwości wspierał on jego
wysiłki, zwłaszcza dlatego, że wolne i bezpieczne
państwo jest gwarantem dobra człowieka, o które
przecież Kościół nieustannie zabiega.
IS

W kwietniu 2013 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
00
30
00
30
00
7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 18
00
00
dni powszednie: 8 , 18
Apel Jasnogórski przy Grocie
00
codziennie 21
Nabożeństwo do Św. Antoniego
30
wtorek 8
Nabożeństwo maryjne
30
sobota 8
00
pierwsza sobota miesiąca 9
Nabożeństwo Wynagradzające
Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8
Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1. Alicja Lidia Rux

Odeszli do Pana

1.
2.
3.
4.

Zdzisław Mądry
Jadwiga Blok
Stanisława Zalisz
Helena Heinze

lat 86
lat 83
lat 94
lat 80

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

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Kancelaria parafialna
00
00
poniedziałek - piątek: 9 - 11
00
00
czwartek: 17 - 18

Święcenia kapłańskie

Parafialny Oddział „CARITAS”
00
00
wtorek: 10 - 11
00
00
czwartek: 16 - 17
Poradnia małżeńska
00
II i IV poniedziałek miesiąca: 18
Legion Maryi
30
wtorek: 18
Koło Przyjaciół Misji
30
I środa miesiąca: 18
Chór Świętomarciński
00
środa: 19
Porady prawnika
00
00
17 - 18
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
00
30
drugi poniedziałek 17 - 18
Eucharystyczny Ruch Młodych
00
sobota 11
Grupa Biblijna
30
drugi wtorek 18
Al. Anon
00
00
poniedziałek 9 -11
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

12 diakonów, którzy przez sześć lat przygotowywali się do służby kapłańskiej w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu, 23 maja br.
przyjmą z rąk J. E. Abpa Stanisława Gądeckiego
święcenia
prezbiteratu.
Sakrament
święceń
sprawowany będzie w Katedrze Poznańskiej
o godz. 16.00. W Ewangelii wg św. Marka, czytamy,
że Jezus wybrał tych których sam chciał po imieniu.
Także tych mężczyzn woła po imieniu. Podczas
obrzędu święceń usłyszymy następujące imiona:
Mateusz, Sebastian, Gniewomir, Maciej, Piotr,
Paweł, Michał, Ryszard, Piotr, Damian, Dawid,
Karol. Zanim diakoni przybędą do Katedry,
odbywają pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.
W tym roku po raz pierwszy udadzą się do Domu
Rekolekcyjnego w Nadziejewie. W tym czasie
rozważać będą Słowo Boże, słuchać konferencji
i wiele czasu spędzać na modlitwie przed
Najświętszym Sakramentem, Chrystusem na wzór
którego pragną się stawać.
Nasz Diakon, Piotr Szkudlarek swoją pierwszą
Mszę św. odprawi 26 maja w swojej rodzinnej parafii
pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Bpa
w Szamotułach. Tydzień później, 2 czerwca
o godz. 12.30 będzie celebrował Najświętszą
Ofiarę w naszej parafii. Niech to wydarzenie
będzie dla nas okazją do modlitwy w intencji
powołań oraz za neoprezbiterów.
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