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Zesłanie Ducha Świętego - ożywcze tchnienie 
Współczesny człowiek wydaje się być coraz 

bardziej zabiegany. Tempo życia nieustannie 
wzrasta, żyjemy w gmatwaninie obowiązków i 
wciąż nie załatwionych spraw. Często szukamy 
więc jakiejś chwili odpoczynku, momentu 
wytchnienia. Skrupulatnie wyszukujemy choć 
kilku wolnych dni, cieszy nas każdy dłuższy 
weekend, który możemy wykorzystać, aby 
oderwać się od codziennych spraw. Aby 
zaczerpnąć ‘świeżego powietrza’.  

Niestety, czas wolny mija zazwyczaj 
niesamowicie szybko i wnet przychodzi nam 
wrócić do codzienności. I znów brakuje nam tchu. 

Okazuje się więc, że nawet najpiękniejsze 
wakacje w niczym nam nie pomogą, jeśli nie 
zadbamy o to, żeby dobrze przeżywać 
codzienność. Co więc powinniśmy uczynić, żeby 
życie nas nie męczyło? Potrzebujemy ożywczego 
tchnienia, duchowej siły. Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego przypomina nam, że Bóg zna te 
nasze potrzeby. A jego tchnienie i siła jest 
niemal na wyciągnięcie ręki... 

Apostołowie, po śmierci Chrystusa też 
potrzebowali wsparcia. Czas, w którym wędrowali 
z Jezusem był czasem ich wzrastania, nabierania 
sił. Cieszyli się Jego obecnością, każda chwila 
przeżyta razem z Nim napełniała radością 
i pokojem. Kiedy jednak zabito ich Mistrza, ich 
życie stało się niezwykle trudne. Mówiąc 
kolokwialnie, sielanka się skończyła. Można 
powiedzieć wręcz, że ich świat się zawalił. 
Apostołów ogarnął lęk i niepewność, niezrozu-
mienie zaistniałej sytuacji. Co dalej z nimi będzie? 
Jaka będzie ich przyszłość? Co to wszystko ma 
znaczyć? Z pewnością wiele podobnych pytań 
kłębiło się w ich sercach. A w dodatku ten strach 
przed Żydami… 

I nagle przychodzi do nich Jezus, z pełnymi 
otuchy słowami: Pokój wam! Staje przed nimi 
i ożywia ich nadzieję, daje im pewność, że nie są 
sami. Zapewnia, że On jest z nimi. Napełnia ich 
ożywczym tchnieniem, które pozwala im wyzbyć 
się lęku. Ono pomaga im podnieść się 
z beznadziei, rozbudza w nich radość życia, dodaje 
sił. Apostołowie przekonują się na nowo, 
że Jezus prawdziwie jest ich Panem. Że On żyje. 
A oni mogą żyć z Nim.  

Dziś ten sam Jezus staje przed nami. I nam, tak 
często zalęknionym i zmęczonym, szukającym 
sensu życia i potrzebującym ożywczej siły, nam, 
niepewnym swojej przyszłości, On mówi dzisiaj: 
Pokój wam! Jestem z wami, nie jesteście sami. 
We mnie jest wasze życie, potrzeba tylko, 
żebyście chcieli otworzyć się na ten dar!  

Bóg ze swoją mocą jest na wyciągnięcie ręki. 
Trzeba tylko rzeczywiście tę rękę ku Niemu 
wyciągnąć. Trzeba się Go uchwycić. Trzeba 
zwrócić się do Niego z ufnością, w wolności, gdyż 
On tę wolność bezsprzecznie szanuje. Co jest więc 
dla nas punktem wyjścia? Nic innego, jak uznanie 
w Jezusie swojego Pana i Zbawiciela.  

Tylko wtedy będziemy w stanie przyjąć Jego 
moc i wsparcie, gdy z całego serca, w mocy 
Ducha, zdecydujemy się na pokorne wyznanie: 
Jezu, Ty jesteś moim Panem! Innymi słowy: Jezu 
wierzę, że w Tobie jest moje zbawienie, że to Ty 
kochasz mnie najbardziej i najlepiej wiesz, czego 
potrzebuję. Że tylko w Tobie moje życie nabiera 
sensu i że tylko Ty możesz mnie tak poprowadzić, 
abym był prawdziwie szczęśliwy. Wierzę w to, 
dlatego Ty czyń ze mną, co tylko chcesz! 

Właśnie wtedy, gdy decydujemy się na totalne 
zaufanie Jezusowi, otwieramy się na moc, której 
On, przez swego Ducha, chce nam udzielić. I 
dopiero wtedy powoli zaczynamy przekonywać 
się, jak Duch Święty może nas prowadzić po 
ścieżkach naszego życia. I jak wiele jest 
przejawów Jego działania.   

Duch Święty działa w nas przez swoje dary. 
One pomagają nam w dobrym przeżywaniu 
każdego dnia naszego życia. Pozwalają nam 
wypełniać wolę Bożą, a więc czynić to, co czego 
Bóg dla nas pragnie. A On pragnie przecież tylko 
naszego dobra. Jak rozumieć siedem darów 
Ducha Świętego?  

Dar mądrości to praktyczne zastosowanie 
zasad Bożego Prawa w codziennym życiu. Decyzje 
człowieka są wówczas podejmowane razem 
z Duchem Świętym, dlatego zawsze są mądre. 

Dar rozumu uzdalnia człowieka do 
wchodzenia w głąb tajemnic objawienia, czyli 
pozwala poruszać się w Bożym świecie. Duch 
Święty pomaga w jego rozumieniu. 

Dar rady  to działanie Ducha Świętego 
w chwilach podejmowania przez człowieka 
trudnych decyzji, gdy dotyczą one zarówno jego, 
jak i innych ludzi. 

Dar męstwa to działanie Ducha Świętego 
w naszym sercu wtedy, gdy trzeba pokonać 
trudności, ale też wówczas, gdy trzeba zmierzyć 
się z przeciwnikiem mocniejszym od nas. 

Dar umiejętności to idealna współpraca 
z Duchem Świętym w pełnieniu woli Ojca 
Niebieskiego. W jej wyniku wszystko zamienia się 
w akt miłości Boga i człowieka. 

Dar pobożności to modlitwa z Duchem 
Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca się 
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do Ojca, zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale nie 
umiemy się modlić. 

Dar bojaźni Bożej to nieustanna troska Ducha 
Świętego, abyśmy uwolnieni z wszystkich lęków 
zabiegali o to, by nie utracić zaufania, jakim darzy 
nas Bóg. Tak rozumiana bojaźń jest jednym 
z elementów prawdziwej miłości”. 

Gdy prawdziwie otworzymy się na działanie 
Ducha Świętego w naszym życiu, gdy pozwolimy, 
aby kształtował On nas przez swoje dary, 
napełnimy się Jego mocą. Nasze życie nie będzie 
tylko nieustanną walką i poszukiwaniem sensu. 
Będziemy umieli czerpać siły z bliskości Boga. 
Każdego dnia. Nie tylko wtedy, gdy będzie nam 
dane oderwać się od codziennych obowiązków, 
lecz zawsze. I staną się naszym udziałem owoce 
działania Ducha Świętego. Wymienia je św. Paweł 
w liście do Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” 
(Ga 5, 22-23).  

Tak bardzo tego potrzebujemy.  
Stańmy więc dziś z ufnością przed Jezusem. 

I wyznajmy z wiarą: Jezu Ty jesteś moim Panem. 

A ja chcę być twój. Działaj we mnie przez swego 
Ducha! Napełnij mnie Twoim ożywczym 
tchnieniem. Twoje jest moje życie. Twoja jest 
moja codzienność. W Tobie i tylko w Tobie ona 
nie męczy, ale przynosi radość i pokój.  

ks. Szymon 

▲ W Wigilię Zesłania Ducha Świętego odbyło się 
w naszym kościele, po wieczornej Mszy św. 
czuwanie modlitewne, podczas którego modliliśmy 
się szczególnie o siedem darów Ducha Świętego.

Rozmowa z Księdzem Neoprezbiterem Dawidem 
Od września 2014 r. pełnił ksiądz w naszej 

Parafii św. Marcina praktykę, czyli służył naszej 
wspólnocie jako diakon. 

Zdążyliśmy już księdza „co nieco” poznać, 
m.in. podczas spotkań Kręgu Biblijnego jako 
sumiennie i wnikliwie czytającego Pismo św. Może 
mogłabym użyć określenia: zafascynowanego 
Słowem Bożym. W IV Niedzielę Wielkanocną - 
Niedzielę Dobrego Pasterza obchodziliśmy 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który 
jednocześnie rozpoczął Tydzień Modlitw 
o Powołania. Chciałabym zapytać o powołanie 
księdza do winnicy Pańskiej w kontekście czytania 
Pisma św. Czy czytanie Pisma św. było początkiem 
powołania, czy odwrotnie: powołanie 
spowodowało zafascynowanie Pismem św.? 
A może to powołanie było zauważalne już 
w dzieciństwie? Może podczas służby jako 
ministrant? 

W zasadzie to dość późno zostałem ministran-
tem bo dopiero w 6 klasie podstawowej. Jednak to 
zostanie nim najbardziej zmieniło mój sposób 
patrzenia chociażby na Mszę świętą. Ówczesny 
ksiądz proboszcz uznał, iż na tyle dobrze czytałem 
by zostać lektorem i wysłał mnie na kurs lektorski. 
Byłem tam najmłodszym uczestnikiem i pamiętam, 
że niewiele brakowało, by mnie nie przyjęto ze 
względu na wiek.  

Tak zostałem lektorem i od tego momentu 
moje zainteresowanie Pismem Świętym nabrało 

znacznego rozpędu. Wielokrotnie słyszałem zdanie 
i zgadzam się z nim całkowicie, że aby dobrze 
przeczytać innym teksty Pisma Świętego, trzeba 
najpierw samemu je dobrze zrozumieć. Stąd też 
wiele czytałem, by wiedzieć co czytam i ćwicząc 
jak daną myśl przekazać słuchaczom. Absolutnie 
wtedy nie myślałem, by rzeczywiście zajmować 
się Pismem Świętym od strony bardziej naukowej, 
tym bardziej, że byłem pewien, że księdzem być 
nie zamierzam, mimo różnych głosów jakie się na 
ten temat pojawiały.  

Ostatecznie gdy już wstąpiłem do seminarium 
wiedziałem, że chciałbym się zając zwłaszcza 
Pismem Świętym, skoro już - jak sądziłem - znam 
je dość dobrze. Oczywiście okazało się, że 
biblistyka to nauka znacznie bardziej rozbudowa-
na niż początkowo myślałem, ale też bardzo 
ciekawa. Jako kleryk miałem też większe 
możliwości, ponieważ prócz codziennego 
rozmyślania nad Bożym słowem i cotygodnio-
wego kręgu biblijnego, możemy uczestniczyć 
w kursie języka hebrajskiego oraz greki, czyli 
oryginalnych języków biblijnych.  

Stąd była już prosta droga do tego, by wybrać 
jako seminarium magisterskie właśnie biblistykę, 
a konkretnie egzegezę Starego Testamentu. Pracę 
pt. „Reinterpretacja prześladowania Dawida przez 
Saula w Psalmach” napisałem pod okiem ks. prof. 
Janusza Nawrota i skutecznie obroniłem przed 
paroma dniami.  
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Wiemy, że ksiądz jako kleryk przeżył już 
wyjazd misyjny na Wyspy Zielonego Przylądka 
oraz do Kazachstanu z AKM. Czy nadal ksiądz 
współpracuje z Akademickim Kołem Misjolo-
gicznym w tej dziedzinie? A może marzy się księdzu 
przeżyć kolejny czas misyjny poza krajem? 

Cóż, tak naprawdę żaden z tych wyjazdów nie 
był przeze mnie jakoś szczególnie planowany, tzn. 
zwykle dowiadywałem się o nich tuż przed 
wyjazdem, były więc one dość spontaniczne, ale 
współpracując ze studentami z AKM można się do 
tego przyzwyczaić. Samo zainteresowanie misjami 
towarzyszyło mi od zawsze, pamiętam, że niewiele 
brakowało, bym zamiast do seminarium diecezjal-
nego, wstąpił do księży misjonarzy Oblatów. Tak 
czy inaczej, zadanie misji w Kościele uważam za 
jedno z najważniejszych i na ile to będzie możliwe, 
zamierzam je wspierać, nawet jeśli nie będę już 
uczestniczył w tego typu projektach. Równie 
ważne jest wspieranie misji tutaj, w parafiach 
i w naszych wspólnotach, choćby przez modlitwę 
i ofiarę. Nie bez przyczyny św. Teresa została 
patronką misji mimo, że praktycznie całe życie 
spędziła w klasztorze. Co do planów po 
święceniach, to już Duch Święty poprowadzi tam 
gdzie trzeba, jeśli będzie to doświadczenie 
misyjne, podejmę je z wielką radością.  

Może jeszcze ks. nam powie coś o najbliższej 
Rodzinie? 

Moi rodzice mieszkają w Lesznie gdzie się 
wychowałem. Prócz rodziców mam jeszcze dwa 
lata młodszą siostrę, która już ma własną rodzinę 
i 6 lat młodszego brata. Jestem więc pierworod-
nym dzieckiem, a zgodnie ze Starym Testamentem 
pierworodny syn należy do Pana, co też się 
w moim powołaniu pięknie wypełniło… 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę  
na progu kapłańskiego posługiwania  

Błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha 
Świętego, opieki Matki Bożej  

i nieustannej gotowości serca,  
zasłuchanego w Jezusowe Słowo. 

Anna Szramkowska 

Święcenia Prezbiteratu - 21 maja 2015 r.  
Procesyjne przejście do Katedry. Leżenie „krzyżem” podczas Litanii do Wszystkich Świętych. Pocałunek pokoju.  

Procesyjne  przejście do rezydencji Arcybiskupa. Wśród Neoprezbiterów „nasz” ks. Dawid. 
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Patriotyzm Matki Urszuli Ledóchowskiej
Patriotyzm rozumiany jest głównie jako troska 

o dobro narodu i ojczyzny, o zachowanie i przekaz 
kulturowego i religijnego dziedzictwa - tradycji - 
wartości. W czasach niewoli natomiast to łączenie 
i dążenie do odrodzenia narodu, niepodległości, 
państwa - wolności - skupienie wzajemne pomocy 
osób dążących do wychowania młodych pokoleń 
zgodnie z normami moralności chrześcijańskiej - 
miłości do ojczyzny, tradycji patriotycznych 
i postaw moralnych. (Encyklopedia Katolicka, 
t. 15, s.51) 

Matka Urszula Ledóchowska należała do 
najwybitniejszych kobiet w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Mówiąc o patriotyzmie nie 
sposób nie sięgnąć do korzeni tego rodu, który dał 
Polsce licznych mężów stanu, zdolnych polityków, 
ludzi kultury i nauki. Wszystkich łączyła idea: 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

Chociaż Julia (św. Urszula) Ledóchowska 
przyszła na świat w Austrii, z ojca hr. Antoniego 
i matki hr. Józefiny pochodzącej z rodziny 
szwajcarskiej, to razem z rodzeństwem wzrastała 
w atmosferze szerokiego zainteresowania nie tylko 
tymi krajami, ale sprawami i wydarzeniami, 
którymi żył cały ówczesny świat. Ponadto ojciec 
zaszczepił w dzieciach umiłowanie i znajomość 
historii i kultury Polski, która w tym czasie nie 
istniała na mapie Europy, gdyż była pod 
rozbiorami. Matka wspierała męża - angażowała 
nauczycielki języka polskiego i dążyła do tego, aby 
dzieci złączyć z Ojczyzną ojca. Maria Teresa, 
późniejsza założycielka sióstr Klawerianek, swą 
pierwszą podróż do Ojczyzny opisała w języku 
niemieckim w książce pt. Mein Polen -  Moja 
Polska. Włodzimierz, generał Jezuitów, do końca 
był rzecznikiem spraw polskich. Wielką rolę 
w umacnianiu uczuć patriotycznych odegrał 
kardynał Mieczysław Ledóchowski, stryj Julii, 
który uchodził w tej rodzinie za męczennika wiary. 
Jako prymas Polski  został  w latach 1874 - 1876 
osadzony przez władze pruskie w więzieniu w 
Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ walczył 
przeciwko polityce pruskiego kulturkampfu 
o zachowanie polskości i praw Kościoła.  

W 1883 r. rodzina Ledóchowskich przeniosła 
się do Lipnicy Murowanej k/Bochni pod 
Krakowem. Julia wzrastała, a po śmierci ojca 
pomagała matce w gospodarstwie i w wychowaniu 
młodszego rodzeństwa. Jednak Pan Bóg upatrzył 
Ją sobie i w 1886 r. 21-letnia hrabianka wstąpiła do 
klasztoru Sióstr Urszulanek w Krakowie, gdzie 
otrzymała nowe imię i predykat - Urszula od 
Jezusa. Głównym zadaniem sióstr z klasztoru 
krakowskiego były praca wychowawcza 

i pedagogiczna. W 1904 r. matka 
Urszula została przełożoną tegoż 
klasztoru i zaczęła staranie o zmianę Konstytucji, 
dostosowując ją do wymagań nauczycielskiej 
pracy z młodzieżą. Otworzyła pierwszy w Polsce 
internat dla studentek Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Wkrótce zorganizowała Sodalicję Mariańską, 
aby pogłębić wiarę i religijność młodzieży 
żeńskiej, która jednocześnie zdobywała wiedzę na 
Uniwersytecie. 

W 1907 r. Matka, po zakończeniu trzyletniej 
kadencji przełożeńskiej, wyjechała do Petersburga, 
aby pracować z polską młodzieżą w imperium 
carskim. Objęła tam prowadzenie internatu przy 
gimnazjum św. Katarzyny, należącego do polskiej 
parafii. Starała się o dialog między Polakami 
a Rosjanami. Po wybuchu I wojny światowej 
w 1914 r. Matka, jako obywatelka austriacka była 
zmuszona opuścić Rosję i osiedliła się w Szwecji. 
Nawiązywała kontakty wśród grup zróżnicowa-
nych religijnie i kulturowo. Przedłużająca się 
wojna dokonywała ogromnych spustoszeń we 
wszystkich krajach, zwłaszcza w Polsce, 
pozostającej pod trzema zaborami.. Ludzie żyli 
w skrajnej nędzy. W Szwajcarii w Vevey powstał 
Komitet Pomocy Polsce, na czele którego stał 
Henryk Sienkiewicz. Matkę poproszono o pomoc, 
toteż rozpoczęła współpracę z Komitetem. 
Przemierzała Skandynawię wygłaszając ok. 80 
odczytów o kulturze, historii i tradycjach 
religijnych naszego narodu, uczyła się przy tym 
języków tych krajów, by jak najlepiej być 
zrozumianą i trafić do serc słuchaczy. W ten 
sposób zdobywała fundusze na pomoc ofiarom 
wojny i budziła zainteresowanie naszym krajem. 
W Kopenhadze, dzięki własnym staraniom, wydała 
książkę Polonica, przybliżającą historię, literaturę 
i kulturę naszej Ojczyzny. Dla elity szwedzkiej, 
głównie kobiet katolickich, zorganizowała 
Sodalicję Mariańską, która budziła świadomość 
religijną i pogłębiała miłość prawd Bożych, uczyła 
zaufania do Jego dobroci oraz okazywania miłości 
bliźniemu. Matka Urszula wydawała też pismo 
religijne, skromny miesięcznik o nazwie 
Solglimstor (Iskry Słoneczne), który rozbudzał 
zainteresowanie życiem duchowym Kościoła 
Katolickiego. Kiedy Matka w roku 1918 
opuszczała Szwecję, by przenieść się do Danii, żal 
jej było pracy sodalicyjnej. Do organizacji należa-
ły 34 osoby, wśród nich kilka Polek, cały zespół 
zgodnie współpracował w szerzeniu idei maryjnej, 
nadal się rozwijając. (s. Józefa Ledóchowska, 
Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, 
s.119 – 123).       Dokończenie w następnym numerze. 
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Poświęcenie figur: Matki Bożej z Lourdes i św. Bernadety 
w Świętomarcińskiej Grocie 

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjną pieśnią 
majową „Po górach , dolinach …”. Zgromadziła 
w pogodny, choć wietrzny wieczór, 6 maja br. 
roku w godzinie Apelu Maryjnego o 21.00, 
nadspodziewanie liczne grono wiernych, także 
spoza parafii, a wśród nich kilkunastu księży, 
którzy niegdyś byli tu wikariuszami lub 
diakonami. Całemu zgromadzeniu przewodniczył 
ks. Proboszcz Czesław Grzelak, który 
w serdecznych słowach powitał zebranych, 
szczególnie ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka, niegdyś 
kapelana Sióstr Miłosierdzia Bożego z terenu 
naszej parafii i poprosił Go o dokonanie aktu 
poświęcenia.  

W kilku słowach przypomniał historię groty, 
którą wybudował w 1911 roku, zarządca parafii 
ks. Tadeusz Wierbiński jako wotum wdzięczności 
za uratowanie wzroku - po nacieraniu oczu wodą 
przywiezioną z Lourdes. Była to figura stojąca na 
odwzorowanej skale. Obecny kształt w formie 
obudowanej kaplicy nad figurą zaprojektował 
architekt Stefan Cybichowski. W ciągu tych lat 
figura była niszczona czterokrotnie. Najpierw 
w 1941 r. przez hitlerowców, potem w czasie PRL 
dewastowana w 1953 i 1955. W tym roku 
30 stycznia, w wolnej Polsce, nieznani wandale 
zrzucili ją na posadzkę, zabierając ledowe 
światełka okalające głowę; przedtem ktoś 
zniszczył głowę klęczącej Bernadetcie. W czasie 
restaurowania obydwu figur parafianie zbierali się 
na nabożeństwach ekspiacyjnych za zniewagę 
świętych znaków. 

Po słowie ks. Biskupa i poświęceniu odnowio-
nych figur, lektor ministrantów Maciej Kus 
przewodniczył Modlitwie powszechnej. Następnie 
Apel w łączności z Jasną Górą, o co prosił przez 

bp. Z. Fortuniaka ordynariusz częstochowski abp. 
Wacław Depo oraz odmówiona została dziesiątka 
różańca, którą poprowadził ks. wikariusz Szymon 
Bajon. Odśpiewano również Litanię Loretańską do 
NMP i „Pod Twoją obronę” pod przewodem 
organisty pana Miłosza Firleja.  

Po biskupim błogosławieństwie zaśpiewano 
jeszcze: „Wszystkie nasze dzienne sprawy„ 
i „Chwalcie łąki umajone”. Świetnie przygotowa-
na, przepiękna i wzniosła atmosfera całej uroczys-
ości, oświetlanej płomieniami wielu świec, 
kończyła się bardzo powoli. Panowie Józef i Jan, 
nasi zakrystianie, przy udziale pomocników, 
rozbierali wzniesione podium, odnosili krzesła 
i ławki, ludzie fotografowali się przy grocie, 
nadzwyczaj pięknie udekorowanej kwiatami przez 
panią Irenę. Grota jarzyła się nowym oświetleniem 
i dziesiątkami światełek woskowych. Ludzie 
rozmawiali z księżmi, Biskupem i między sobą. 
Trudno było się rozstać, ale noc zapadła i trzeba 
było z radością w sercach rozejść się do domów. 

KDM 

Ks. Proboszcz Czesław Grzelak i Bp Zdzisław Fortuniak 



ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO 

 
7 

„Doonby. Każdy jest kimś” 
Grupa osób z naszej parafii miała okazję 

uczestniczyć w przedpremierowym pokazie 
filmu pt. „Doonby. Każdy jest kimś”.  

Niezaprzeczalnym atutem tego wydarzenia 
było spotkanie z reżyserem filmu panem 
Peterem Mackenzie i odtwórczynią jednej 
z głównych ról panią Jeen Gotzon. Przed 
projekcją goście mówili o swoich przeżyciach 
związanych z produkcją oraz o oczekiwaniach 
i nadziejach, które miały nastąpić po ukazaniu 
się filmu. Zamysłem była idea ukazania 
wartości ludzkiego życia, jednak nie 
w kontekście instruktażu czy dokumentu tylko 
w realiach codzienności. Tak powstał film 
fabularny zmuszający każdego widza do 
refleksji. Nie można zostać obojętnym wobec 
wydarzeń ukazanych w filmie. Nie jest 
opowieścią moralizatorską, żaden z bohaterów 
nie jest „czarnym charakterem”. Film nikogo 
nie ocenia. Obraz ten nie podaje  rozwiązań 
wprost. Daje za to wiele przemyśleń zmusza 
do wyciągnięcia wniosków. I takimi doświad-
czeniami podzielili się z nami zaproszeni 
goście. Powiedzieli o kilku zdarzeniach 
zaistniałych podczas promocji filmu w Stanach 
Zjednoczonych. Po obejrzeniu filmu podeszła 
do nich młodziutka nastolatka i powiedziała, 
że podjęła właśnie decyzję o urodzeniu 
dziecka, chociaż jeszcze dwie godziny temu 
była zdecydowana usunąć ciążę. Aktorka 
wspominała rozmowę z inną nastolatką, która 
prosiła ją, aby film pokazać w jej szkole, gdyż 
jest tam wiele koleżanek, tak jak ona w ciąży 
i zamierzają dokonać aborcji a ona wierzy, że 
ten film przekona je do zmiany decyzji, tak jak 
ją odwiódł od tego zamiaru. 

Treść tego filmu wymaga przedyskuto-
wania. Nie sposób było milczeć. Czuliśmy 
niemalże przymus wypowiedzenia tej prawdy, 
że chociaż nie wiemy jakim człowiekiem 
będzie narodzone dziecko, gdy dorośnie, to 
wiadomo na pewno, że Pan Bóg  wyposażył je 
w takie talenty, które będą potrzebne właśnie 
w tych określonych, konkretnych okolicznoś-
ciach, w których przyjdzie mu żyć. Poprosiłam 
osoby, które obejrzały ten film o kila słów na 
jego temat. Jakie mają przemyślenia, co je 
najbardziej poruszyło? Oto kilka wypowiedzi 
widzów. 

Wioletta - To obraz z przesłaniem pro-live, 

ale pokazany w zupełnie inny sposób niż 
dotychczas. To opowieść o włóczędze Samie 
Doonby, który przybywa do małego miasteczka 
w Teksasie. Tajemniczy, atrakcyjny mężczyzna 
szybko znajduje sympatię wśród mieszkańców. 
Jest uczciwy, towarzyski i troskliwy. Pięknie 
gra na gitarze bluesa. Dzięki jego obecności 
zażegnane zostają często tragiczne i drama-
tyczne zdarzenia. Współczesne życie Samiego 
przeplata retrospekcyjny wątek o życiu jego 
matki. Cofając bieg wydarzeń o 40 lat 
poznajemy okoliczności,  które decydują 
o przyszłości Samiego. 

Sławomir - Zaskakujący scenariusz! Nie 
można opowiedzieć filmu wielowątkowego 
w paru słowach. A tym bardziej, gdy dopiero 
zakończenie wszystko wyjaśnia. Ale przede 
wszystkim zaskakuje. Zobaczyłem w tym filmie 
zagrożenia dla całego społeczeństwa jeśli 
będziemy samowolnie podejmować decyzje 
kogo zostawić przy życiu a komu tego prawa 
odmówić. 

Lucyna - Film skłania do refleksji nad 
istotą życia ludzkiego. Człowiek powołany do 
życia już od poczęcia ma wytyczoną przez 
Boga ścieżkę i konkretne miejsce na ziemi. 
Kiedy jest zabity przez drugiego człowieka 
jego brak zaczynają odczuwać inni. Pozostaje 
po nim ogromna pustka. 

Weronika - Film podobał mi się bardzo. 
Na pewno będę go długo pamiętać. Jednak 
myślę, że nie mogę utożsamiać się z bohaterką 
filmu, gdyż żyję w innych realiach. Mam 
kochającą rodzinę i uzyskuję od niej wsparcie. 
Nie umiem wyobrazić sobie trudu podjęcia 
takiej decyzji. 

Grzegorz - Zrozumiałem, że wystarczy, 
aby zabrakło jednego człowieka a nasze życie 
może być smutne a nawet tragiczne. 
Najbardziej jestem zadowolony z tego, że po 
obejrzeniu filmu mogłem porozmawiać 
z aktorką i reżyserem, i wyrazić im podzięko-
wanie za ten film, za ciekawie przedstawioną 
wartość ludzkiego życia i pokazanie tego, że 
każde życie jest cenne. 

Takie filmy jak „Doonby. Ka żdy jest 
kimś” nie doczekują się wielkiej reklamy. 
O wielkich rzeczach często mówi się cicho 
i za mało. Jeśli jednak w tych słowach 
poczujemy zachętę do obejrzenia tego filmu, 
nie zaniechajmy tego dobrego natchnienia. 

Renata Ereńska 



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 

Nabożeństwo Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 900 

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 

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 kwietniu i maju 
2015 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
 

1. Alan Braun 
 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Maria Smoczyk Kajzerska 
2. Cecylia Kandulska 
3. Jerzy Tambarski 
4. Szymon Wagner 
5. Jan Kochman 
6. Eugenia Jankowiak 
7. Henryk Sternicki 
8. Wanda Marcinkowska 
 

lat 85 
lat 80 
lat 83 
lat 65 
lat 89 
lat 75 
lat 63 
lat 63 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

 

Z A P R A S Z A M Y  
na koncert „Wiara, nadzieja i miłość”  

scholi gregoriańskiej Inclina Aurem 

kleryków Arcybiskupiego Seminarium 

Duchownego w Poznaniu 

pod dyrekcją ks. Mariusza Białkowskiego. 

Koncert w ramach XII Międzynarodowego 

Festiwalu Chórów Uniwersyteckich 

Universitas Cantat 
Niedziela  7 czerwca  godz. 19  

po wieczornej Mszy św. 
 

MODLITWA O PRZEMIANĘ 

Przyjdź, Duchu Święty. Przemień nasze wewnętrzne 
napięcia w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój 
w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną 
ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień 
naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych 
serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętność 
w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje 
światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. 
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę. 
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.  
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.  
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś, i byli 
szczęśliwi według słowa Twego: Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą. amen. 
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