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Najwyższy Kapłanie,
Jezu Chryste:
obdarz naszych
kapłanów swą mocą
i niepojętą miłością.
Uzbrój ich w cierpliwość
i wyrozumiałość wobec
ludzkiej słabości.
Daj im niezłomne
męstwo w walce
z wszelkim złem.
Naucz ich pasterskiej
troski o zaginione owce
i uczyń światłymi
przewodnikami
na drogach naszych
zwątpień i załamań.
Zanurz ich w swojej
świętości, aby ich życie
było ciągle żywym
znakiem, w którym
ludzie rozpoznają Ciebie,
Panie. Amen.
Modlitwa św. Pawła VI

2

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

60 rocznica Święceń Kapłańskich
Księdza Kanonika Kazimierza Domagały
„Twa miłość mnie uwiodła
Jezu…” - tak trwa już 60 lat,
Księże Kazimierzu. W naszych
wspomnieniach,
przywołajmy
najpierw w pamięci Księdza dom
rodzinny. Kto z najbliższych
w rodzinie
miał
największy
wpływ na rozwój duchowy
i świadomość religijną Księdza?
Najpierw rodzice, chociaż życzliwi
byli wszyscy, cała rodzina.
A ktoś spoza rodziny?
Ksiądz
Arcybiskup
Walenty
Dymek. W parafii była wizytacja,
w czasie której Arcybiskup mówił
o powołaniu do kapłaństwa. Drugi
Obrzęd święceń kapłańskich ks. Kazimierza w dniu 30 maja 1957 r.
raz wspomniał o tym w obecności
przez Ks. Bpa Franciszka Jedwabskiego
mojego ojca i ks. proboszcza,
Kandydat ubrany przez Biskupa w ornat – podwinięty do góry do czasu
a proboszcz miał wówczas powie- odpowiedzi na pytanie:
dzieć (bo wiem to tylko z opowie- „Czy ślubujesz mnie i moim następcom cześć i posłuszeństwo?”
dań ojca) - „No, Pana syn” i to
ojciec w domu powtórzył. Zacząłem nad tym
myśleć, no i w końcu podjąłem decyzję. Byłem
wówczas pierwszym, po stu latach, kandydatem
do seminarium, który urodził się w tej parafii.
Przede mną, sto lat wcześniej, był Biskup
Stefanowicz.
Z chwilą decyzji nadszedł czas formacji
w seminarium…
Wszystkich mile wspominam, a zwłaszcza
rektorów. Z Gniezna, ksiądz rektor Józef Pacyna,
tu w Poznaniu ksiądz rektor Aleksy
Wietrzykowski, podobnie wykładowcy. Bardzo,
bardzo mile ich wspominam.
Po seminarium pierwsza parafia, pierwsza
miłość…
Po sześciu tygodniach zastępstwa w Sarnowej,
zostałem wikarym w Jankowie Zaleśnym.
Musieliśmy dojeżdżać 8 km do kaplicy i na
religię. Wówczas tylko proboszcz miał samochód,
on dojeżdżał, ja pracowałem na miejscu. Gdy
w Jankowie organizowano kurs motocyklowy
spytałem proboszcza o pozwolenie na zrobienie
takiego kursu. Zgodził się. Dzięki jego pomocy
odkupiłem motocykl od kierownika tamtejszej
szkoły. Księdza proboszcza wspominam bardzo
mile jako troskliwego i serdecznego człowieka.
Ks. Kazimierz udziela swoim Rodzicom
prymicyjnego błogosławieństwa
W Jankowie Zaleśnym byłem trzy lata.

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

A potem?
Potem był Rawicz, też trzy lata. Ale wtedy
Rawicz to była jedna parafia. Mieliśmy do
obsłużenia szpital
i ciężkie więzienie.
W niedziele i święta nakazane spowiadaliśmy
i odprawialiśmy Mszę św. na więziennej
stołówce. Z księdzem szło zawsze dwóch
większych ministrantów, bo wszystkie rzeczy
potrzebne do odprawienia mszy musieliśmy nosić
ze sobą. Po Mszy św. więźniowie śpiewali
wszystkie zwrotki pieśni Boże coś Polskę. Po
Rawiczu, Poznań - Winiary i parafia
św. Stanisława Kostki na siedem lat. Potem,
mając 38 lat poszedłem na probostwo do Radlina
i tam spędziłem 38 lat. Po probostwie w Radlinie
tutejszy ksiądz proboszcz zaproponował mi,
żebym przyszedł na parafię św. Marcina,
pierwszego lipca minie dziewięć lat.
Był ksiądz świadkiem pontyfikatów wielu
Papieży, który z nich był księdzu najbliższy?
Szczególnie Jan Paweł II, a to z tej racji, że jako
proboszcz w Radlinie dużo pielgrzymowałem.
Podczas audiencji generalnej w Castel Gandolfo
papież zatrzymał się przy nas, rozmawiał z nami,
pytał skąd jesteśmy. Poprosiłem go wówczas
o błogosławieństwo dla mnie, parafii i szkół,
w których uczę. Wtedy on zrobił mi znak krzyża
na czole, położył mi rękę na ramieniu, a potem
trzymając za ręce powiedział: „Szczęść Boże!”.
Skąd taki zapał do pielgrzymowania, o którym
ksiądz wspomniał?
Parafianin z Radlina na siłę mnie wciągnął.
Organizował liczne pielgrzymki autobusowe.
Obiecał,
że będę
tylko
przewodniczył
w modlitwach i odprawiał Mszę świętą.
Najtrudniejszy był pierwszy wyjazd, ale potem
bardzo mnie to wciągnęło. W ten sposób byłem
we Włoszech, sam już nie wiem, ile razy.
Wenecja, Padwa, Rzym, Monte Casino, Loretto,
San Giovanni Rotondo, Lourdes, Fatima, Litwa
u MB Ostrobramskiej, Ukraina, byłem też
w Ziemi Świętej.
Czy są wśród tych miejsc takie, które
najchętniej Ksiądz wspomina?
San Giovanni Rotondo i cela Ojca Pio,
odprawiałem tam wówczas Mszę świętą. Dane mi
było sprawować Eucharystię także we
Watykanie, w kaplicy MB Częstochowskiej,
a także na Monte Cassino, na cmentarzu.
wyróżnić
A
czy
potrafiłby
ksiądz
najważniejszy dzień w swoim życiu?
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Błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II

10-letni Kazimierz z młodszymi
siostrami: Anielą i Zofią

Najważniejszy to był dzień chrztu! Potem
dzień pierwszej komunii, bierzmowanie,
święcenia kapłańskie.
Słowa z obrazka prymicyjnego: „Boże oto
idę, aby spełniać Twoją wolę” - dlaczego
właśnie takie?
No bo chcę spełniać Bożą wolę!
(Z uśmiechem) No tak, proste. Bardzo
dziękuję za miłą rozmowę.
Dziękuję.
dk. Jędrzej Machalski

Z okazji 60 lecia Kapłaństwa
serdecznie zapraszamy
na dziękczynną Mszę św.
3 czerwca br. o godz. 11.00
w naszym kościele pw. św. Marcina
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List dla Ks. Kanonika Kazimierza Domagały od Prymasa Polski Abpa Wojciecha Polaka
z życzeniami i zaproszeniem do koncelebrowania dziękczynnej Mszy św. w dniu 12 czerwca br.
w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.
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Sześć lat formacji za mną
W tej chwili, gdy piszę ten tekst, do
święceń prezbiteratu zostało 18 dni, 3 godziny
i 25 minut. Sięgam pamięcią wstecz,
wspominając sześć lat spędzonych w seminarium. Niezwykłą historię o Bożym działaniu
w sercu młodego człowieka, wszystkich
upadkach i wzlotach, kamieniach milowych,
przełomowych momentach w rozeznawaniu
powołania i odkrywaniu Jezusa Chrystusa.
Arcybiskupie Seminarium Duchowne dom, który zbiera najlepszych z najlepszych,
do których, we własnym mniemaniu się
oczywiści zaliczałem, po czym tak ich
wykuwa i hartuje, aby w przyszłości zrobić
z nich, może nie ludzi idealnych, ale
przynajmniej super bohaterów. Przynajmniej
tak myślałem rozpoczynając formację
w seminarium. Jednak zaraz na początku
pierwszego roku zdałem sobie sprawę z tego,
że rzeczywistość seminaryjna znacznie
odbiega od moich wygórowanych wyobrażeń.
Stworzyłem wówczas, na szczęście jedynie w
myślach, listę osób, które, gdybym tylko mógł,
zaraz bym wyrzucił, gdyż w moim
przekonaniu się po prostu nie nadawały. Ja
natomiast, zaciskając zęby brałem się za
siebie. Wykorzeniałem wady, rozwijałem
cnoty. Wstając na pierwszy budzik, hartowałem ciało i ducha, a wszelkie przeciwności
brałem z marszu, w trudnych chwilach nucąc
żołnierskie piosenki. Na początku dość
sprawnie szło mi zdobywanie kolejnych
„duchowych stopni”. Po czasie, dotarłem
jednak do takiego momentu, kiedy było
szalenie trudno postąpić do przodu o choćby
jeden malutki kroczek. Po wielu nieudanych
próbach zdałem sobie sprawę z tego, że
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samego siebie powinienem wpisać na
sporządzoną kiedyś listę. Rozpoczął się etap,
na którym, doświadczając Bożego miłosierdzia i Jego ogromnej do mnie cierpliwości,
miałem się jej nauczyć w stosunku do innych
i samego siebie. Był to czas największych
przemian, bo doświadczenie własnej słabości
stało się dla mnie przestrzenią spotkania
z Bogiem, który nie powołuje mocnych, ale
umacnia powołanych.
Formacja w seminarium dała mi mnóstwo
możliwości poznania siebie poprzez różne
sytuacje, w jakich się znalazłem. Były to
liczne wyjazdy wakacyjne, posługa w szpitalu,
w tym także odwiedziny na oddziale onkologii
dziecięcej, wyjazdy na Niedziele Powołań,
różne obowiązki w seminarium i poza nim,
życie we wspólnocie i związane z nim dzielenie radości, także i problemów innych kleryków, czas spędzony na praktykach w parafiach, najpierw w par. NMP Niepokalanie
Poczętej na Głównej teraz św. Marcina. Na
drogę powołania kapłańskiego zabieram ze
sobą wiele przyjaźni, mnóstwo dobrych
wspomnień, zwłaszcza z parafii św. Marcina:
wspaniałej atmosfery, wspólnoty kapłańskiej,
trudnej, ale owocnej pracy w szkole i wiele
innych. Idę przed siebie z przedziwnym
spokojem, czując ogromną siłę modlitwy
ludzi, którzy o mnie pamiętają i wstawiają się
za mną u Boga. Zostawiam tu kawałek
swojego serca, a wszystkie sprawy parafii
będą już na zawsze obecne w moich myślach
i modlitwach.
Na podziękowania przyjdzie jeszcze
czas, gdy 4 czerwca br. o godz. 12.30
odprawię w parafii tzw. sekundycje, ale już
teraz za całe dobro bardzo, bardzo dziękuję
i proszę o modlitwę.
dk. Jędrzej Machalski

Informujemy parafian, że na prośbę Ks. Proboszcza Czesława Grzelaka
Ks. Abp Stanisław Gądecki wyraził zgodę na przejście Jego na emeryturę z dniem 1 lipca br.
Ks. Proboszcz zamieszka w Domu Księży Emerytów w Poznaniu –Antoninku.
Uroczystą Mszę św. dziękczynną za 33 lata duszpasterzowania w naszej parafii
Ks. Proboszcz odprawi w niedzielę 18 czerwca godz. 12.30.
Serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy św. wszystkich Parafian.
Nowym proboszczem naszej par. pw. św. Marcina Ks. Arcybiskup mianował
Ks. dra Antoniego Klupczyńskiego – dotychczasowego proboszcza
par. MB Królowej Korony Polskiej w Poznaniu – Krzesinach.
Odchodzącego i przychodzącego Proboszcza polecamy modlitwom Parafian.
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„Maryja – Matka potrzebujących…”
Śledząc działalność Świętej Urszuli
Ledóchowskiej, można wyrobić sobie zdanie,
że to działaczka społeczna. Ale sięgając
głębiej, widzimy Ją jako wspaniałą przełożoną
i duchową przewodniczkę, zatroskaną
o autentyzm życia zakonnego.
Podczas pobytu w Skandynawii spisywała
swoje przemyślenia, wyrażające
głęboką
prawdę, że jej życiem rządził Bóg. Szukała
Jego woli i wskazań na okoliczności życia
według nakazu sumienia. Matka dbała o życie
duchowe Sióstr, dlatego starała się, aby
w każdym otwartym domu zakonnym była
kaplica z Sanctissimum i w miarę możliwości
codzienna Msza Święta. Siostry gromadziły
się na wspólne przeżywanie liturgii i zakonnych modlitw. Matka Założycielka czuwając
nad kształtowaniem jedności duchowej rozwijającej się rodziny zakonnej, przygotowywała
medytacje, jako Rozmyślania dla Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego, oparte
głównie o rozważanie Ewangelii na każdy
dzień roku. Także do Litanii Loretańskiej i do
Najświętszego Serca Jezusa są komentarze,
które
przybliżają
zrozumienie
tych
nabożeństw.

złem błagają Cię o pomoc. Tyś
łaskawa dla wątpiących, gotowa
rozświetlić
ich
dusze
jasnym
promieniem wiary. Tyś moją Matką – dobrą,
łaskawą, która mnie nigdy nie opuści. A czego,
o Matko, żądasz ode mnie w zamian za Twą dobroć
? O, ja wiem, chcesz bym była dla moich bliźnich
dobra, bardzo dobra, nieskończenie dobra, tak jak
Ty, o Maryjo, Matko moja”

„Ucieczko grzeszników! O Maryjo, my tak
bardzo biedne, tak bardzo nędzne! Gdy zaglądam
do mojej duszy, cóż tam widzę? Tyle w duszy widzę
grzechów, złych skłonności, niedoskonałości (…)
Oto Ty otwierasz mi swoje ramiona, wyciągasz ku
mnie ręce, mówisz słodkim swym głosem: „Przyjdź
do mnie, biedna duszo, nie bój się, jam ucieczką
grzeszników. (…) Moją radością jest przyprowadzić zbłąkaną owieczkę do Dobrego Pasterza
i tym ucieszyć Jego Serce. (…) Gdy Ty, Ucieczko
grzesznych, rękę mi podasz i łaskę u Pana
wyprosisz, to przezwyciężę wszystkie przeszkody
i pójdę ufnie naprzód po drodze świętości”.

Starajmy się skorzystać ze skarbca
duchowego Świętej Urszuli.

„Panno Łaskawa! Pełna dobroci i łaskawości
dla każdej duszy uciekającej się do Ciebie! Tyś
dobra dla dusz, które Ci serce swe przynoszą
w ofierze, jak i dla grzesznych, które w walce ze

1. Według S. Józefy Ledóchowskiej „Życie
i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej”,
Pallotinum 1979, s.167-173,
2. M.U. Ledóchowska „Rozmyślania” t.1
s.563-564,571-572.

s. Julia USJK

W miesiącu maju – rocznic święceń prezbiteratu dziękujmy za kapłanów
Maryjo, Matko Chrystusa, Matko kapłanów i Królowo Apostołów, przychodzimy dzisiaj do Ciebie,
by zawierzyć Tobie kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas
więzy serdeczne. Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu za ich posługę: przepowiadanie Dobrej
Nowiny, codzienny cud miłości na ołtarzach świata, pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia,
obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca, za modlitwę i wiarę,
za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw.
Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich – niech trwają w jedności z Chrystusem.
Amen.
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100 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie
Na 100 rocznicę objawień w Fatimie wydano
wiele książek, publikacji, wspomnień, albumów.
Temat co chwilę przejawia się w audycjach,
programach, rozmowach.
Rozmyślając nad tajemnicami objawionymi
przez Maryję portugalskim pastuszkom pojawiają
się nam pewne obrazy. Matka Boża i trójka dzieci.
Maryja wszystko wie, zna brzemię ludzkich
grzechów i realia ich konsekwencji w życiu
wiecznym. Wie, co się stanie jeśli nie nastąpi
nawrócenie. Matka Boża prosi o pokój w całym
tego słowa znaczeniu. Staje na naszej drodze jako
pośrednicząca między grzeszną ludzkością
a Bogiem. Wskazuje nam drogę przez Swoje
Niepokalane Serce.
Spróbujmy odnieść ten obraz do dobrze
znanych nam relacji matka-dziecko, obojętnie po
której ze stron staniemy. Mamy przecież
doświadczenia dziecięce, kiedy nasze mamy nas
upominały, jak i nie obce są nam troski
rodzicielskie wobec źle postępujących dzieci.
Matki wiele wiedzą i widzą, co dzieci robią źle
i jakie będą konsekwencje tego zachowania.
Przestrzegają, proszą o pokój, spokój, zgodę.
I stają się zatroskane, bezsilne, bo nic więcej
zrobić nie mogą. Czasem popełniają błąd, bo
działają ,,za”, dzieci i ,,zamiast”, nich. Brakuje tej
kolejności, w której dziecko po złym uczynku
zwraca się do mamy z prośbą o pomoc. Bo ,,kiedy
ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do
matki uciecze”.
Maryja pokazuje, że być matką, to świecić jak
latarnia morska, wskazywać drogę a ster... My

Podejmijmy przesłanie z Fatimy!
(fragment Listu Episkopatu Polski z okazji setnej
rocznicy objawień fatimskich, 21.5.2017)
Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo
pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której
figura peregrynowała w wybranych parafiach
każdej diecezji od 14 października 1995 roku do
11 października 1996 roku. Oby Pan Bóg dał
naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego
także dla innych narodów. Zależy to jednak od
tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej
wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie
fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę
ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy
wynagradzającej za nawrócenie błądzących.
Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto
we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót
miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych
pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęca-

lewej: Hiacynta, Franciszek i Łucja

Od lewej: Łucja, Franciszek i Hiacynta

trzymamy w naszych dłoniach. Może właśnie jest
czas tej pewności, że warto słuchać Matki i zrobić
o co prosi.
Zrobić to, o co prosi Maryja.
Nie ma bezpieczniejsze drogi.
Renata Ereńska
jącej, przyjmie Komunię św. i odmówi część
różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką
Bożą
tajemnice
różańcowe,
z
intencją
wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie
widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia.
Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za
wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu
dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze
biskupi polscy, pod przewodnictwem kard.
Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali
Aktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym
epokowym wydarzeniu Episkopat Polski
w jubileuszowym
roku
setnej
rocznicy
objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania
plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to
miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na
Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską
Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony
w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto
narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 roku.
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List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu
przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
Drodzy Młodzi!
Z radością wam ogłaszam, że w październiku 2018 r. odbędzie się Synod Biskupów na temat
«Młodzież, wiara i rozeznanie powołania». Chciałem, abyście wy byli w centrum uwagi,
ponieważ zależy mi na was. Właśnie dzisiaj prezentowany jest dokument przygotowawczy,
który powierzam również wam jako «kompas» na tej drodze.
Przychodzą mi na myśli słowa, jakie Bóg skierował do Abrahama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12, 1). Te słowa są dziś skierowane także do
was: są słowami Ojca, który zachęca was do «wyjścia», abyście wyruszyli ku przyszłości nieznanej,
ale niosącej niezawodne spełnienia, na spotkanie której On sam was prowadzi. Zachęcam was,
abyście posłuchali Bożego głosu, który rozbrzmiewa w waszych sercach poprzez tchnienie Ducha
Świętego.
Kiedy Bóg powiedział do Abrahama: «Wyjdź», co chciał mu powiedzieć? Z pewnością nie to, aby
uciekł od swojej rodziny czy od świata. Było to mocne wezwanie, powołanie, aby pozostawił
wszystko i poszedł ku nowej ziemi. Czym jest dzisiaj dla nas ta nowa ziemia, jeśli nie
społeczeństwem bardziej sprawiedliwym i braterskim, którego głęboko pragniecie i które chcecie
budować aż po krańce świata?
Ale dziś, niestety, «wyjdź» nabiera również innego znaczenia — sprzeniewierzenia się,
niesprawiedliwości i wojny. Wielu ludzi młodych poddanych jest szantażowi przemocy i
zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny. Ich krzyk wznosi się do Boga, podobnie jak krzyk
Izraela zniewolonego pod uciskiem faraona (por. Wj 2, 23).
Chciałbym również przypomnieć wam słowa, które Jezus powiedział kiedyś do uczniów, którzy Go
zapytali: «Rabbi (…), gdzie mieszkasz?». On odpowiedział: «Chodźcie, a zobaczycie» (J 1, 38-39).
Także na was Jezus kieruje swój wzrok i zaprasza, abyście do Niego przyszli. Drodzy młodzi, czy
napotkaliście to spojrzenie? Czy usłyszeliście ten głos? Czy poczuliście ten bodziec, aby wyruszyć
w drogę? Jestem pewien, że chociaż hałas i ogłuszenie zdają się panować w świecie, to wezwanie
nadal rozbrzmiewa w waszej duszy, aby ją otworzyć na pełną radość.
Będzie to możliwe, na ile, także dzięki towarzyszeniu doświadczonych przewodników, potraficie
podjąć drogę rozeznania, aby odkryć Boży plan odnośnie do waszego życia. Nawet kiedy wasza
droga jest naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg, bogaty w miłosierdzie, wyciąga rękę, aby
was podnieść.
W Krakowie na otwarciu ostatniego Światowego Dnia Młodzieży wiele razy was pytałem: «Czy
sprawy można zmienić?»: A wy wołaliście razem gromkie «Tak». Ten okrzyk rodzi się z waszego
młodego serca, które nie znosi niesprawiedliwości i nie może się ugiąć przed kulturą odrzucenia ani
ulec globalizacji obojętności. Posłuchajcie tego wołania, które wznosi się z waszego wnętrza!
Nawet gdy, jak prorok Jeremiasz, odczuwacie brak doświadczenia waszego młodego wieku, Bóg
zachęca was, byście szli tam, gdzie On was posyła: «Nie lękaj się (…), bo jestem z tobą, by cię
chronić» (Jr 1, 8).
Lepszy świat budowany jest także dzięki wam, waszej chęci zmiany i waszej wielkoduszności. Nie
lękajcie się słuchać Ducha, który podpowiada wam odważne decyzje, nie zwlekajcie, gdy sumienie
domaga się od was podjęcia ryzyka, aby iść za Nauczycielem. Również Kościół pragnie słuchać
waszego głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet waszych wątpliwości i waszych krytyk.
Niech wasze wołanie będzie słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach i niech dotrze do
pasterzy. Św. Benedykt zalecał opatom, aby przed podjęciem każdej ważnej decyzji pytali o zdanie
także młodych, «gdyż Pan często właśnie najmłodszemu objawia najlepsze rozwiązanie» (Reguła
św. Benedykta III, 3).
Zatem także poprzez drogę tego Synodu ja i moi bracia biskupi chcemy stać się jeszcze bardziej
«współtwórcami radości waszej» (2 Kor 1, 24). Zawierzam was Maryi z Nazaretu, młodej
dziewczynie, takiej jak wy, na którą Bóg skierował swe spojrzenie pełne miłości — aby was wzięła
za rękę i poprowadziła do radości pełnego i wielkodusznego «Oto jestem» (por. Łk 1, 38).
Z ojcowską miłością FRANCISZEK
Watykan, 13 stycznia 2017 r.
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Moja Ojczyzna
Święta Urszula Ledóchowska kontynuowała wygłaszanie odczytów w okresie
międzywojennym. W odczycie, wygłoszonym
w Szwecji w 1920 roku, ponownie zwracała
się do narodu szwedzkiego, najpierw dziękując
za pomoc otrzymaną w 1915 roku, a także
przekazując z radością wiadomość, że jej
Ojczyzna jest wolna:
Radość z pragnień spełnionych, gdyż moja
umiłowana Polska jest wolna, wolna choć
w swojej większej części – i nadzieja, że
przyszłość będzie coraz lepsza. Polska musi
robić nadludzkie wysiłki, by się dać poznać,
gdyż o niej prawie zapomniano lub zna się ją
tylko z opowiadań tych, co ją szkalowali.
Jeszcze obecnie czego nasi nieprzyjaciele nie
czynią, aby nas zdyskredytować w oczach
świata. Niechże mi wolno będzie przedstawić
Państwu
Polskę nie taką, jaką wam
przedstawia taki lub inny dziennik, ale taką,
która zawsze żyła w sercach swych wiernych
dzieci.
Pragnę przypomnieć Państwu, czym była
Polska w przeszłości – Polska chwalebna
i Polska cierpiąca, abyście mogli lepiej
zrozumieć, czym jest dzisiaj Polska
zmartwychwstała!
Może pomyślą Państwo: „wszystko to
piękne, co nam pani mówi – ale w Polsce się
kłócą a to zgubiło kraj.” Tak, oczywiście,
krytyka jest łatwa, a czyn jest trudny,
szczególnie gdy chodzi o stworzenie jedności,
tam gdzie są różne zapatrywania polityczne.
Ja na to odpowiem: owszem, są kłótnie u nas,
są oczywiście różnice w zapatrywaniach, ale
czy to Was dziwi? Przez 150 lat robiono
wszystko, aby nas rozdzielić i poróżnić
wzajemnie, w każdej z naszych trzech części
kraju – inny kierunek polityczny, inne prawa,
inne rządy, zasady, szkoły, a mimo to, pomimo
prześladowania religii, języka, narodowości –
byliśmy i jesteśmy zawsze ściśle zjednoczeni,
zjednoczeni węzłami miłości… Czyż można się
dziwić, jeśli tak po bratersku trochę się

poczubimy? Czyż nie należałoby
raczej się dziwić, że pozostaliśmy
braćmi? (…) Co robicie Wy,
którzy przez szereg wieków pozostajecie pod
tymi samymi prawami, tym samym rządem,
w środowiskach jednolitych, w tych samych
szkołach? Wymieńcie mi ten kraj szczęśliwy,
gdzie się nikt nie kłóci, a ileż jest takich, gdzie
by się wzajemnie nie zabijano? Nie, proszę mi
wierzyć, lepiej jest podziwiać Polskę, aniżeli ją
zawsze krytykować. Ona zasługuje na podziw!
Nasz naród tworzy i zdobywa się na cuda
energii pomimo nieustannych walk, które
osłabiają, mimo cierpień przygniatających go,
mimo pracy wprost nadludzkiej, której musi
się oddawać. Praca ogromna tak, bo trzeba
odbudować
naszą
Polskę
całkowicie
zniszczoną przez wojnę. Kraj nasz jest bogaty
i żyzny, jest krajem rolniczym; kryje w swoim
łonie wielkie bogactwa: sól, węgiel kamienny,
–
jest
krajem
przemysłowym,
naftę
posiadającym olbrzymie fabryki, ale wszystko
(…) zrównane z ziemią, spalone – wszystko
trzeba rozpoczynać na nowo. Czy łatwo będzie
w takich okolicznościach odbudować kraj,
który starano się unicestwić przez 150 lat?
Dziś cała Europa powinna być z nami, gdyż
my bronimy Europę. Tak, przyjdzie dzień, że
historia odda nam sprawiedliwość, kiedy
zrozumie się, że Polska była wzniosłą w swoim
zmartwychwstaniu, ale dla Europy byłoby
lepiej, gdyby to teraz zrozumiała, gdyby swego
poparcia nie odmawiała Polsce, która ją
dzisiaj osłania i broni… Kto kochał Polskę,
kocha ją nadal. Cóż mogę zrobić, ja słaba
kobieta dla mojej Ojczyzny? Zyskać dla niej
sympatię, miłość, uznanie, zapewnić jej
przyjaciół. Oto moje pragnienie i cel tej
konferencji.
Czy obecna sytuacja w naszej Ojczyźnie
nie przypomina tej prawie sprzed wieku?
(M. Urszula Ledóchowska, Wybór przemówień
1915-1939, s. 41- 44)

s. Julia USJK
Życzenia świąteczne
z numeru 9/1928
Tygodnika Kościelnego
na zawsze aktualne.
Dołączamy się do tych
życzeń. Duszpasterze
i Redakcja

W marcu, kwietniu i maju
2017 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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające
00

pierwsza sobota miesiąca 9

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

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

Kancelaria parafialna

00

Sakrament małżeństwa
zawarli

00

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

1. Marek Witaszczak ♥ Agnieszka Grobecka
2. Benedykt Więcek ♥ Aleksandra Kogut

Parafialny Oddział „CARITAS”
00

00

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

Legion Maryi

Odeszli do Pana

30

wtorek: 18

Akcja Katolicka

45

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna
30

drugi wtorek 18

Al. Anon

00

Leon Filipczak
Marcin Dzwonkowski
Maja Owczarek
Wiktoria Sobocka
Dastan Jencz
Franciszek Mrówczyński
Emil Smektała
Zofia Murawska
Mikołaj Święcichowski
Urszula Markiewicz
Kornelia Ratajczak
Krzysztof Lewański

00

poniedziałek 9 -11

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

Okładka – Figura Jezusa, Dobrego Pasterza z Kaplicy
seminaryjnej Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
w Poznaniu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wojciech Balcerek
Janina Klymczak
Maria Jasińska
Marian Rotnicki
Witold Majorek
Jan Ligowski
Danuta Maćkowiak
Maciej Wciorko
Czesława Grzelczyk
Iwona Drzewiecka
Bogusław Osiński
Elżbieta Spychała
Joanna Krzyżostaniak
Ludgarda Jóźwiak
Jadwiga Kasprzyk
Wojciech Raszewski
Janusz Jeziółkowski

lat 42
lat 66
lat 57
lat 58
lat 55
lat 71
lat 80
lat 62
lat 82
lat 55
lat 101
lat 82
lat 21
lat 70
lat 82
lat 74
lat 64

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Pismo redaguje zespół:
Ks. Czesław Grzelak, ks. Szymon Bajon, dk. Jędrzej Machalski, Renata Ereńska, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania przyjętych tekstów.
Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13,
Konto bankowe parafii:16 1020 4027 0000 1202 1239 8584
Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl
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Niedziela Palmowa i Triduum Paschalne

Wielki Czwartek
Umycie nóg – symbol ducha Chrystusowej służby,
wczesna Komunia Święta ministranta Szczepana,
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy –
symbolu uwięzionego Jezusa
◄ Niedziela Palmowa – poświęcenie gałązek
palmowych - pamiątka wjazdu Jezusa do Jerozolimy
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Wielki Piątek
leżenie kapłana w geście pokuty, liturgia słowa,
adoracja Krzyża, adoracja przy Grobie Pańskim

12

Wigilia Paschalna
zapalenie Paschału – symbolu światła Chrystusa,
przekazywanie światła zgromadzonym wiernym,
błogosławieństwo wody chrzcielnej i wyjście
z procesją rezurekcyjną

