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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Kiedy nadszedł wreszcie dzień
dzie
Pięćdziesiątnicy,
tnicy, znajdowali się
si
wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszećć z nieba szum,
jakby
uderzenie
gwałtownego
wiatru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki
zyki jakby z ognia, które
się rozdzieliły, i na każdym
ym z nich spoczął
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym ( Dz 2,1-11).
Pięćdziesiątego
tego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego
Ś
na
Maryję
i
Apostołów
zgromadzonych
w Wieczerniku, wypełniając
ąc tym samym swoją
swoj
obietnicę: Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel,
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, On będzie
ędzie świadczył
o Mnie (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy
Pięć
Kościół, ożywiony
ywiony Duchem Świętym,
rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny
o zbawieniu wszystkim
m narodom.
Zesłanie Ducha Ś
Świętego
ętego to jedno
z najstarszych świąt Kościoła,
ścioła, obchodzone już
ju
w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał
wtedy praktycznie tęę samąą rangę,
rang
co
uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach
w wigilię tego święta
ta udzielano chrztu
katechumenom. W średniowieczu istniał
zwyczaj rzucania z sufitu kościoła,
ścioła, w trakcie
odprawiania Mszy świętej,
ętej, róż i innych
kwiatów symbolizujących
ących dary Ducha
Świętego.
tego. W bazylikach i katedrach w czasie
uroczystości
ci wypuszczano z klatek gołębie:
goł
symbol Ducha Świętego.
Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica
Pięć
jest wypełnieniem i zakończeniem
ńczeniem Świąt
Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie
w Chrystusie - był celem całej działalności
działalno
Chrystusa. Zgodnie z obietnicą,
ą, po wywyższewywy
niu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp
dost
do Ojca został otwarty, a dziecięctwo
dziecię
Boże
stało się rzeczywistością,
ą, posłany zostaje Duch
Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa
pierwsze
obchodów liturgicznych i jest w chrześcijanstwie świętem
tem ruchomym. Jeszcze w początpocz
kach ubiegłego stulecia śświęto
ęto to trwało trzy
dni: od niedzieli do wtorku. Obecnie

w poniedziałek po Uroczystości
Uroczysto
Zesłania
Ducha Świętego Kościół
ściół obchodzi święto
NMP Matki
Kościoła.
ścioła.
Zostało
ono
wprowadzone do polskiego kalendarza
liturgicznego przez Episkopat Polski - za
zgodą papieżaa Pawła VI w dniu 4 maja 1971 r.
Uroczystość
ść Zesłania Ducha Świętego
nazywamy czasem potocznie Zielonymi
Świątkami,
tkami, ale nazwa ta nie ma genezy
g
dogmatycznej, lecz wywodzi się
si z obrzędów
ludowych, związanych
ązanych z urodzajami na roli.
Od niepamiętnych
ętnych czasów towarzyszyły
mu przedchrześcijańskie
ś ńskie zwyczaje i wierzenia,
związane z porąą wiosennego zrównania dnia
z nocą (21 marca), zaliczane, podobnie jak
j
obrzędy w dniu św. Jana Chrzciciela
(24 czerwca), do najstarszych euroazjatyckich
rytuałów sprawowanych na cześć
cze
słońca
i wody - podstawowych sił życiodajnych,
kreujących przyrodę.
W tradycji ludowej Zielone Święta to
przede wszystkim
poż
pożegnanie
wiosny
i powitanie lata, śświęto
ęto rolników i pasterzy.
Od wieków ubierano wtedy domy gałązkami
gał
drzew liściastych,
ciastych, głównie buka, brzozy, lipy
i witkami modrzewia. Przystrajano tak
odrzwia, okna, bramy i furtki prowadzące
prowadz
do
zagrody, a nawet płoty i studnie. W niektórych
niekt
regionach podłogęę w domu wyściełano
wy
pędami
tataraku wierząc,
ą że opuszczą
opuszcz go wszelkie
szkodniki, insekty i ... złe czary. Dekorowanie
domów zielenią,
ą, czyli majenie, w niektórych
regionach Polski utrzymało się
si do dzisiaj,
zwłaszcza w tych miejscowościach,
miejscowo
gdzie na
Zesłanie Ducha Świętego obchodzone są
s
odpusty.
Przeżywając
Uroczystość
Ducha
Świętego pomyślmy o tym, jak wiele
Duchowi
Świętemu
zawdzięczamy.
To dzięki Niemu Kościół wciąż istnieje, to
On
działa
w sakramentach
świętych.
Każdego z nas obdarza On swymi darami,
uczy nas modlitwy. To dzięki Jego mocy
możemy w Jezusie uznać swojego Pana. On
uzdalnia nas do dawania świadectwa wiary.
Zwracajmy się często do Niego w naszych
modlitwach.

ks. Szymon
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Radość macierzyństwa w rodzinie św. Julii Urszuli Ledóchowskiej
W nawiązaniu do obchodów znaczenia
Chrztu Polski w historii Ojczyzny, pragnę
podkreślić, jak wielką wagę miał ten Sakrament
dla
naszych
przodków.
Szacunek
dla
nowonarodzonego dziecka to jednocześnie
oddanie swojego życia i życia dziecka w ręce
Dobrego Boga. Chrzest jest pełnią włączenia
nowego potomka w Rodzinę Bożą.

Z uwagi na to, że zapoznajemy się z życiem
św. Urszuli, popatrzmy, jak w rodzinie
Ledóchowskich był przyjmowany każdy poczęty
nowy człowiek.
Maria Marzani, zafascynowana niezwykłą
osobowością spokrewnionej z nią Sefiny (matki
Świętej Urszuli), w książeczce pt. „Matka
Świętych” opisuje, na podstawie jej wspomnień,
dzieje tej rodziny.
Józefina
Salis
Zizers
(1831-1909),
z pochodzenia Szwajcarka, wyszła za mąż za
Polaka, wdowca Antoniego Ledóchowskiego, ojca
trójki dzieci. Została tym samym matką jego trzech
synów, w wieku 6, 5 i 4 lat. Sefina znała i lubiła
jego pierwszą żonę Marię i utrzymywała z nią
stałą, serdeczną korespondencję. Antoni, po
śmierci małżonki i córeczki, po dniach żałoby
prosił Sefinę, aby została matką dla sierot.
Zaproponował małżeństwo. Ślub odbył się
17 czerwca 1862 r. w Austrii. Przysięga ślubna
stała się zawiązkiem rodziny realizującej z całą
świadomością Boże cele. Jak sama młoda matka
pisała: 29 kwietnia 1863 r. „najpiękniejszy dzień w
mym życiu. Po okropnych cierpieniach o siódmej
rano mogłam z radością przytulić zdrowe dziecko
do serca”, a w trzy dni później, trzeciego maja
dodaje: „Po obiedzie odbył się chrzest mego
słodkiego aniołka, który otrzymał imiona Maria
Teresa Franciszka Józefa. Z wielką radością
pokazywałam
wszystkim
moją
ukochaną
córeczkę”.
Rodzice uważają Marię Teresę za prawdziwy
dar z nieba; ojciec jest szczęśliwy, że znów ma
córkę, a młoda matka z dzieckiem na rękach
kieruje pierwsze kroki do kościoła, aby Panu Bogu
za ten wspaniały dar podziękować (M. Marzani,
Matka Świętych s.43).
Mała Julia ujrzała światło dzienne w samą
Wielkanoc 17 kwietnia 1865 r., a 18 kwietnia
przez chrzest została włączona, jako Julia Maria,
do wspólnoty Kościoła. Delikatna blondynka stała
się niebawem ulubienicą wszystkich. Matka pisze
w swym dzienniku: „Dziś pierwsze imieniny mojej
Julci. Dzieci przystroiły ją wieńcem z pierwiosnków i śnieżyczek, w którym uroczo wyglądała.
Z wdzięcznością
rozważam,
ile
dobrego
wyświadczył mi Bóg”. Sefina każdy kolejny rok

zaczynała w imię Boże (s.45). Jesienią nadchodziły
znów dla Sefiny ciężkie godziny. W niedzielę
7 października 1866 r. przyszło na świat trzecie
dziecko - jej pierwszy syn. „Dzięki składaliśmy
Bogu za ten wielki dar pisze matka”.
9 października dziecko przyjęło chrzest święty,
a błogosławieństwo matki towarzyszyło mu przez
całe życie. „Boże, strzeż mego Włodzimierza na
każdym kroku, aby drogie dziecko nie zboczyło
nigdy z dobrej drogi (tamże, s. 46-48)”. Dalsze
dzieci to Marynia, Ernestyna, Fanny i Ignaś.
Sefina czułym wzrokiem obejmowała siedem
dziecięcych główek, a małe rączki wyciągały się
ku niej. Ile szczęścia, ile radości dały jej te
kochane istoty. Dzieci przyczyniały trosk, ale
w żadnym razie nie były zbytnim ciężarem życia.
Przychodziły kolejno na świat i wiele z ich
powodu musiała wycierpieć, ale każde dziecko
uważała za nowe błogosławieństwo, nowy dar
Boży. „Każde dziecko przychodzące na świat
sprawia mi zawsze taką samą radość. Oczywiście
kłopotów jest tyle, że ledwie można odetchnąć”.
Troszczyła się o kształcenie najstarszych dzieci,
przebywających już poza domem, o często
cierpiącą Marynię, przy której spędzała długie,
bezsenne noce, o Julię, która, licząc zaledwie sześć
lat życia, zapadła na bolesne dolegliwości nękające
ją latami. Poza tym straty majątkowe zmuszały do
coraz dotkliwszych oszczędności. Wszystko to
wystawiało tę dzielną kobietę na ciężkie próby.
„Niech Bóg nam dopomaga. Ciężar życia jest tak
przygniatający, że czasem odwaga mnie opuszcza”
- skarżyła się. Na domiar złego, Maria Teresa
zapadła na poważną chorobę. Gdy rzucała okiem
na swą gromadkę, budziło się w niej łatwo
zrozumiałe życzenie – „Jest nas dwanaścioro
w domu, oby Bóg raczył nas w tej liczbie zostawić
– ani mniej, ani więcej”. Jeszcze dwoje dzieci
urodziła ta dzielna matka, ale Bóg, zabrał je do
Siebie, gdy były jeszcze niemowlętami.
Dziękowała z bólem serca za te promyki słońca,
ale dodawała: „niech się dzieje wola Boża (tamże
s.49 – 53)”.
Józefina to rzeczywiście matka świętych.
Wychowała ich troje:
- Błogosławioną Marię Teresę, założycielkę
Misjonarek św. Klawera (1863 – 1922),
- Świętą Julię Urszulę – założycielkę
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego (1865 – 1939),
- Włodzimierza, jezuitę, wieloletniego generała
Towarzystwa Jezusowego; zmarł w opinii
świętości (1866 – 1942).
s. Julia USJK
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Obchody Chrztu Polski:
milenijne, 1050 rocznicy wspomnienie
Poproszono mnie, abym podzielił się
refleksjami na temat obchodów 1050 rocznicy
chrztu Polski. Pamiętam doskonale obchody
w 1966 r. W ostatnim czasie słyszałem
stwierdzenia, że te dwie rocznice różnią się
bardzo od siebie. Inne czasy, inni ludzie, inne
okoliczności. Są też pewne podobieństwa. Oto
moje spostrzeżenia.
• Swego czasu ks. Abp Jerzy Stroba
powiedział, że obchody tysiąclecia chrztu
Polski wypadły dobrze, ponieważ były dobrze
przygotowane przez 9 letni program Wielkiej
Nowenny.
Do obchodów 1050 rocznicy przygotował
nas 4 letni program duszpasterski lat 20132017. Podkreślano w nim potrzebę wiary,
nawrócenia, nowego życia płynącego z chrztu
i dawania świadectwa o naszej przynależności
do Chrystusa i Kościoła.
• Obchody w 1966 r. przeżywaliśmy
w konfrontacji władz partyjnych i rządowych
w stosunku do Kościoła i ludzi wierzących,
zaś w 2016 r. przeżywaliśmy je we wspólnej
modlitwie i wzajemnym poszanowaniu.
Zapewne w roku 1966 uczestników Mszy św.
jubileuszowej w Poznaniu było o wiele więcej
niż w 2016 r. Jednak obecnie miliony Polaków
w kraju i na świecie mogły uczestniczyć
w tych obchodach za pośrednictwem TV.
Pięćdziesiąt lat temu cenzura na to nie
pozwalała.

• Pięćdziesiąt lat temu modliliśmy się
o wolność zewnętrzną, polityczną, o wyzwolenie spod reżimu komunistycznego, dziś
o wolność ducha, o wyzwolenie z grzechów,
o wyzwolenie z reżimu skrajnego egoizmu.
• Wielcy ludzie roku 1966 – ks. Kard.
Stefan Wyszyński i ks. Kard. Karol Wojtyła
byli obecni z nami w sposób fizyczny, dziś
towarzyszyli
naszym
jubileuszowym
obchodom w sposób duchowy, z nieba.
Porównując te dwa jubileusze zauważamy
wielkie różnice, w obchodach, w motywacjach, w przeżyciach. Inni są ludzie, inne
układy społeczne, polityczne, ekonomiczne,
religijne. Jednak jedna jest wiara, jeden
chrzest, jeden Pan.
Kościół w Polsce przeżywał różne
rocznice, jubileusze, w różnych czasach
i różnych okolicznościach. Zawsze jednak
głoszona była ta sama Ewangelia, spływały na
nas te same łaski chrztu św. i towarzyszyła
nam nasza Królowa i Matka - Maryja. Jej
zawierzyliśmy nasze sprawy w wieku X i XXI.
Kościół ze swoim zbawczym orędziem
posłany jest do wszystkich ludów i narodów
i jest ono aktualne w każdym okresie
dziejowym.
Z ufnością i z wiarą idziemy w nowe
dzieje nowej chrześcijańskiej Ojczyzny.
ks. Czesław Grzelak
Proboszcz
◄ Rok 1966

Obchody Jubileuszowe
2016 ►
m.in. Procesja Maryjna
z Fary do Katedry
Poznańskiej,
świętowanie na stadionie
w Poznaniu
„Gdzie chrzest,
tam nadzieja”
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Świętej Urszuli Ledóchowskiej miłość Ojczyzny
Św. Julia Urszula Ledóchowska, przebywając na wygnaniu na obczyźnie, starała się
zainteresować inne narody sytuacją naszego
kraju będącego pod zaborami obcych państw.
Na prośbę Henryka Sienkiewicza, stojącego na
czele Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny
w Polsce w Vevey, przebywając w Szwecji,
zaczęła głosić konferencje dla skandynawskich
słuchaczy. Chciała zainteresować Europę
losami Polski i prosić o konkretną pomoc
materialną. W sumie Matka Urszula wygłosiła
ok. 80 odczytów. Pierwszy z nich zakończyła
słowami pieśni „Boże, coś Polskę”:
Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
Z prochów nas podnieść znowu będzie zdolne,
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
(Historia Kongregacji, s.76)
Matka Urszula rozpoczęła współpracę
z Komitetem w Vevey wygłaszając konferencje od 14 kwietnia 1915. Przemierzała
Skandynawię mówiąc o kulturze, historii
i tradycjach religijnych polskiego narodu. Jej
praca wydała podwójny owoc - zdobywała
fundusze na rzecz pomocy ofiarom wojny
i budziła zainteresowanie elity kulturalnej
naszym krajem:
Gdy się kocha naród, chciałoby się go
widzieć raczej szczęśliwym, wolnym, bogatym,
ale przede wszystkim wielkim i szlachetnym.
Pragnie się go widzieć raczej wielkim
i szlachetnym w cierpieniu, niż chełpiącym się
ze szczęścia i bogactwa, ale spodlonym
i zepsutym (Wybór Przemówień 1915–1939, s.23).
Patrząc obecnie na niepokoje, brak zgody
i jedności w naszej Ojczyźnie, módlmy się
słowami z Rozważań do Litanii Loretańskiej
napisanych przez świętą Urszulę:
Królowo pokoju – gdzie pokój tam Bóg, bo
Bóg jest Bogiem pokoju. Wszak Chrystus Pan,
jako pierwszy owoc swej męki, śmierci
i zmartwychwstania
przynosi
Apostołom
słodki, niebiański dar pokoju – „Pokój wam”.
Ale o ten pokój trzeba walczyć, bo to perła
kosztowna, klejnot nieba, który świat i zły duch
chcą nam wydrzeć. Kto mi dopomoże w tej
walce? Ty, o Maryjo, Matko moja, boś Ty jest
Królową pokoju. Tobie go więc powierzam.
Uproś mi pokój z Bogiem – przez zupełne
zgadzanie się z Jego przenajświętszą wolą.

Pokój z bliźnimi – przez prawdziwą
pokorę, która niczego dla siebie nie
wymaga i pragnie być sługą sług
Bożych; przez zwalczanie swej upartej woli, by
zawsze być gotową raczej spełniać wolę
innych, aniżeli swoją własną… Uproś mi pokój
z moim sumieniem – przez nienawiść do
grzechu, unikanie go i przez łzy pokuty,
w których wybieleje nawet najczarniejsza
dusza. Królowo pokoju, uproś mi święty pokój,
w którym znajdziemy Boga.
W dalszym rozważaniu dotyczącym tej
litanii jeszcze wyraźniej objawia się
patriotyzm Matki Urszuli – zwraca się już nie
tylko do Maryi, Królowej pokoju, ale wzywa
Królową Korony Polskiej:
Królowo Ojczyzny naszej, roztaczaj opiekę
nad Twoim krajem! „Ty, co jasnej bronisz
Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”, nie
zapominaj nigdy, żeśmy ludem Twoim, że
naród Twój, choć zgrzeszył, choć od Boga się
oddalił, jednak nigdy się nie wyrzekł miłości
ku Tobie. Imię Twoje jest nam tarczą, różaniec
Twój nasza bronią, Godzinki Twoje naszą
radością, miłość ku Tobie naszą siłą. Ty nas
znasz, o Maryjo, znasz nasze wady, nasze
słabe strony, wiesz, co dla nas jest
niebezpieczeństwem. Matko, strzeż lud Twój
od niezgody, od waśni i kłótni, strzeż od pychy,
od ambicji, które do niezgody prowadzą.
A nam daj siłę, abyśmy to, o co dla narodu
naszego prosimy, w życiu naszym w czyn
wprowadzali. Daj nam żyć w zgodzie ze
wszystkimi, którzy nas otaczają, daj nam
utrzymać zgodę wśród nas, choćby kosztem
naszej miłości własnej, daj, by każda z nas
starała się być w swym środowisku aniołem
pokoju przez swą ustępliwość, miłość,
usłużność i głęboką pokorę. Z miłości ku
Tobie, o Królowo nasza, z miłości ku naszej
Polsce, chcemy roztaczać wokoło siebie święty
pokój Boży (Rozważania, s.575).
Dziękujemy Ci, Święta Urszulo, że
czuwasz nad naszą Ojczyzną. Prosimy,
wypraszaj Polakom cnotę męstwa, pokory
i wzajemnej życzliwości, abyśmy mogli żyć
w pokoju i być przykładem miłości do
Ojczyzny dla innych narodów.

s. Julia USJK
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Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną

Uroczystość I Komunii św. w naszej Parafii - 8 maja 2016

Z okazji Dnia Matki dedykujemy Matkom
fragment modlitwy Abpa St. Gądeckiego podczas Apelu na Jasnej Górze 1 maja 2016
(…)W oczach każdego dziecka matka jest
zawsze najmilsza i najśliczniejsza. Dziecko
chętnie spogląda na swoją matkę i tylko do
niej wyciąga ufnie i z radością swoje ręce.
Także człowiek dojrzały wzruszy się na
wspomnieniem swojej matki. Sierota poświęca
najwięcej czasu na rozważanie tego, jak
wyglądała jego matka. W naturze człowieka
bowiem istnieje najściślejszy związek między
nim a jego matką. Tego chciał Bóg. W tym
względzie nie uczynił On wyjątku nawet dla
Syna Bożego i kiedy wysyłał go na ziemię,
wyszukał Mu najpierw Matkę. I dzięki temu
ujrzeliśmy Boga-Człowieka w ramionach
Maryi.

Także naród nie może obyć się bez matek
– uczył kard. Stefan Wyszyński. W życiu
narodu pierwsze miejsce zajmuje matka.
Najwyższa cześć w narodzie należy się matce.
Pierwsza pomoc całego narodu należy się
matce, każdej matce. Wszystkie bogactwa
narodu muszą służyć przede wszystkim matce.
Cała służba społeczna narodu winna być
skierowana ku matce, bo w niej jest kolebka
życia narodu. Jest to jej główne i najbardziej
zaszczytne zadanie życiowe, społeczne
i narodowe. Niczego większego nie może
kobieta dokonać na ziemi ojczystej nad to, że
ofiaruje jej swoje dzieci.
Módlmy się za wszystkie matki żyjące
w naszej Ojczyźnie, oddajmy je świętej
Bożej Rodzicielce. (…)

W kwietniu i maju
2016 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00

dni powszednie: 8 , 18

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające

Cesar Louis Nezamyar
Karolina Siekierska
Wiktoria Poprawa
Zuzanna Kowalska-Dąbrowska
Nicole Szajek
Tatiana Szajek

00

pierwsza sobota miesiąca 9

Sakrament małżeństwa
zawarli

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

1. Mateusz Wieczorek ♥ Ewelina Buszczak

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

Kancelaria parafialna

00

Odeszli do Pana

00

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9 - 11
00
00
czwartek: 17 - 18

Parafialny Oddział „CARITAS”
00

00

wtorek: 10 - 11
00
00
czwartek: 16 - 17

Legion Maryi
30

wtorek: 18

Akcja Katolicka

45

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna
30

drugi wtorek 18

Al. Anon

00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wacław Jędryczak
Joanna Bartsch
Irena Judek
Mariusz Kurczoba
Alicja Ziarkowska
Jerzy Fedder
Helena Talarowska
Iwona Askutia
Jacek Adamczak
Longina Urbanowicz
Kazimiera Stachecka
Iwona Bibok
Henryka Giżelska
Henryka Kubasik

lat 95
lat 36
lat 58
lat 51
lat 72
lat 62
lat 88
lat 66
lat 61
lat 70
lat 89
lat 66
lat 88
lat 86

00

poniedziałek 9 -11

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
Pismo redaguje zespół:
Ks. Czesław Grzelak, ks. Szymon Bajon, dk. Adrian Kurczewski,
Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania
przyjętych tekstów.
Adres redakcji: ul. Św. Marcin 13,
Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl

Wdzięczny Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi
za wezwanie do służby kapłańskiej
pragnę zaprosić wszystkich parafian na uroczystą Mszę Świętą,
podczas której otrzymam z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego Święcenia Prezbiteratu
w dniu 19 maja A.D. 2016 o godz. 1600
w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Poznaniu.
Jednocześnie z radością zapraszam na Sekundycyjną Ofiarę Mszy Świętej którą będę celebrował
w niedzielę 29 maja A.D. 2016 o godz. 1230 w kościele pw. Św. Marcina w Poznaniu.
dk. Adrian Kurczewski

