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Z Maryją w nowe czasy pragniemy ufnie iść. 
          Wołamy: „Maryjo, przyjdź do nas” i z nami zawsze idź. 



2                                                            ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO 
 

Matka i Królowa, napełniona Duchem Świętym 
Matka i Królowa są dwoma tytułami 

odnoszącymi się do Maryi z Nazaretu. 
Szczególnego wyrazu nabierają one w Polsce 
w miesiącu maju. 3 maja obchodzimy bowiem 
uroczystość N.M.P. Królowej Korony Polski.  
Co mówią te dwa tytuły: Matka i Królowa?  

W ewangelii Jezus nazywa Maryję Matką 
swojego umiłowanego ucznia. Maryja jest Matką 
i zarazem Królową. Godność tę odziedziczyła po 
swoim Synu, Królu Wszechświata. Zwyczajnie to 
dzieci dziedziczą szlachetny rodowód po 
rodzicach. W przypadku ewangelicznego przekazu, 
Maryja zostaje obdarowana królewskim tytułem. 

Maryja jako Królowa konkretnego Narodu 
polskiego ma swoją historię w prywatnym 
objawieniu. Sięga XVII wieku. W 1607 r. włoski 
jezuita o. Juliusz Mancinelii podczas modlitwy 
pragnął pozdrowić Maryję nieznanym dotąd 
tytułem. I miał wówczas usłyszeć od Maryi: 
Czemu nie zowiesz mnie Królową Polski? W czasie 
tego modlitewnego spotkania usłyszał jeszcze:  
Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy 
dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku 
mnie pałają jego synowie. Trzy lata później 
o. Juliusz udaje się w pieszej pielgrzymce do 
Polski, aby przekazać Polakom treść objawienia. 
Będąc w Polsce po raz kolejny słyszy przesłanie 
Maryi. To wtedy umieszczono złotą koronę na 
wieży kościoła Mariackiego w Krakowie. 

Ta krótka rozmowa zakonnika z Maryją niesie 
nam nadzieję, ale też i zobowiązanie. 

Historia naszego narodu jest bardzo burzliwa. 
Historia wielkości i upadków. Wielkich czynów 
i podłości. Historia nadużywania wolności. Polska 
była rozbita i skłócona wewnętrznie. Jak pisze 
Henryk Sienkiewicz, prawdziwie był to potop. 
Wobec natarcia wojsk szwedzkich, jedynie 
klasztor na Jasnej Górze (1655) stał jak 
zaczarowany: niezburzony i niezdobyty. Stał się 
symbolem opieki Maryi dla narodu polskiego.  

1 kwietnia 1656 roku, w katedrze lwowskiej 
król Jan Kazimierz urzędowo ogłosił Polskę 
królestwem Maryi. Zszedł z tronu, złożył berło 
i koronę, i padł na kolana przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Łaskawej. Uroczyście 
wypowiedział wówczas słowa: Wielka Boga – 
Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, Ciebie za 
Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj 
obieram. Po Mszy św., przy wystawionym 
Najświętszym Sakramencie odśpiewano litanie do 
Najświętszej Maryi Panny. A przedstawiciel 
papieża odśpiewał trzykrotnie, entuzjastycznie 
powtarzane przez obecnych nowe wezwanie: 
Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Tak 
Polska stała się urzędowo ogłoszonym królestwem 
Maryi, oddała się pod Jej rządy. 

Matka kojarzy się z ofiarną miłością. Pokazuje 
to historia biblijna Maryi, zwłaszcza Matki stojącej 
przy krzyżu Syna (por. J 19, 25-27). Historia 
cierpiącej Matki w sensie symbolicznym odbija się 
w różnych wydarzenia naszej historii. Znalazła ona 
swoje „życie” w pożarze katedry Naszej Pani 
w Paryżu (15 kwietnia 2019). Pożar przeraził 
i przebudził zarazem wielu. „Gdy operatorzy 
kamer weszli do świątyni po ugaszeniu pożaru, 
słońce przez dziurę w dachu pokazało wyłaniający 
się z oparów złoty, błyszczący krzyż. Uwieczniono 
go na wielu fotografiach. – Ofiara Matki być może 
przywołała miłosierdzie Boże na oszalałą Europę, 
która chce wyeliminować Boga – skomentował ten 
moment ksiądz Gawron” (Gość Niedzielny 
nr 17/2019, Nie zniszczona dusza, Ks. Adam 
Pawlaszczyk). Każda ludzka tragedia nie musi być 
końcem, ale może stać się okazją do rozpoczęcia 
na nowo. Na ulicach, przed spaloną katedrą Paryża 
modliło się wielu ludzi. Czasami trzeba czegoś 
boleśnie doświadczyć, aby dostrzec coś więcej – 
nie zniszczoną duszę - i sięgnąć do korzeni, aby nie 
zgasić nadziei. Proboszcz spalonej katedry 
powiedział biskupowi: „Nie masz już katedry, ale 
masz lud, który wyruszył w drogę”. 

I my w naszej rzeczywistości polskiej 
w Europie wyruszyliśmy i jesteśmy w drodze 
zawsze pod rządami Matki Boga. Matki, która 
napełniona Duchem Świętym, nie przestaje w nas 
ożywiać Ducha swojego Syna. Dziś nie mniej niż 
40 lat temu, kiedy prosił dla tej ziemi o zstąpienie 
Ducha Świętego, św. Jana Paweł II, potrzeba nam 
tchnienia Ducha Świętego. Razem z Maryją 
prośmy codziennie Ducha Świętego o odwagę 
wiary na nasze nowe czasy. Abyśmy trwali przy 
Jej najważniejszym sanktuarium Eucharystii, 
prosząc słowami pieśni: Zawsze pod krzyżem Syna 
stałaś, Maryjo; Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo; 
Przez Twego Syna konanie; Uproś sercom 
zmartwychwstanie; W ojców wierze daj wytrwanie, 
Maryjo, Matko i Królowo Polski. 

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

Sprawy gospodarcze parafii: 
1. Brama/ogrodzenie od strony ul. św. 

Marcin. Został złożony wniosek wraz z projektem 
do Konserwatora Miejskiego. 

2. Przystępujemy do kolejnego etapu 
wymiany rynien, dachu i izolacji kościoła. Parafia 
złożyła wniosek na ten cel i otrzymała dotację 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(200 000 zł) i Konserwatora Miejskiego 
w Poznaniu (25 000 zł). Aby uzyskać dotację 
musimy kolejne tyle samo dołożyć ze środków 
własnych. 
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3. Zostało przygotowane nowe 
pomieszczenie na Archiwum parafialne. 

4. Rozpoczęła się adaptacja domu 
katechetycznego w celu wynajęcia. 

Bóg zapłać za wspieranie naszych inwestycji. 
Prosimy o dalsze wsparcie, zwłaszcza dotacji na 
remont kościoła (pkt. 2). 

Matka św. Nadziei w Pismach św. Urszuli Ledóchowskiej 
Mamy wśród nas Ikonę Nawiedzenia 

Jasnogórskiej Królowej Polski. W kwietniu 
zapoznaliśmy się z cnotą teologalną – wiarą naszej 
Maryi. Spójrzmy jak Święta Urszula rozumiała 
nadzieję. 

„Matka Najświętsza jest naszą nadzieją! (…) 
Czym byłoby życie moje bez nadziei? Ciemną nocą, 
powolną śmiercią. Nie ma ani jednej chwili 
w życiu, w której nie byłaby potrzebna nadzieja 
i wypływająca z niej dziecięca ufność. (…) Nadziei 
nam potrzeba, by móc spokojnie, z uśmiechem na 
ustach dźwigać krzyż życia; nadziei do pracy 
wewnętrznej, nieraz bardzo twardej i ciężkiej, by 
nie ustać i nie zniechęcić się. (…) 

O, pamiętajmy szczególnie w tych ciężkich 
chwilach, gdy nadzieja znika z duszy naszej, że 
Maryja, Matka Boża, ale zarazem i Matka nasza, 
jest Matką świętej nadziei, że do Niej powinnyśmy 
się zwrócić, prosząc usilnie: O Matko moja, uproś 
mi tę wielką łaskę, by nigdy, nigdy nie zgasła 
w sercu moim święta gwiazda nadziei. Uproś mi 
taką niezłomną, silną nadzieję, ten stan duszy 
pełnej niczym niezamąconego pokoju, który 
otrzymamy walcząc bronią dziecięcej ufności, 
wypływającej z nadziei i doń prowadzącej. (…) 

Matko świętej nadziei! Ufność bez granic to 
droga do świętej nadziei. Nadzieja to stan duszy, 
ufność to broń do wywalczenia jej sobie. (…) 

Abym więc mogła ufać i ufać bez 
granic, czego mi potrzeba? Żyć 
zawsze w błogim towarzystwie mojej 
Matki. Jak dziecko, które stara się 
ciągle być z matką, bo ją kocha nad wszystko, tak 
i ja powinnam trwać cały dzień przy Maryi. Myśl 
nie może ciągle być z Maryją, ale serce zawsze. 
(…)  

Trwać będę przy Maryi i prosić Ją, a także 
i dziękować… Prosić, dziękować – oto początek 
i koniec łaski, o którą proszę i którą otrzymałam. 
(…) 

O Maryjo, Matko moja, będę Twym wiernym, 
kochającym dzieckiem, ufność mą bezgraniczną 
złożę w Twej błagającej wszechmocy i wówczas 
zapanuje wiecznie ta święta cnota Bożej nadziei. 
O Maryjo, w Tobiem zaufała, wiem, że nie będę 
zawstydzona na wieki! 

Uczmy się ufać Matce Boga i ludzi, przez 
codzienną modlitwę, Apel Jasnogórski. Starajmy 
się o przestrzeganie przykazań Bożych oraz 
odmawianie modlitwy „Pod Twoją obronę”, która 
jest egzorcyzmem przeciw wszelkiemu złu 
dotykającemu Ojczyznę i każdego z nas. 

„Rozmyślania”  U. Ledóchowska, str 184-188 
s. Julia USJK
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Uroczystość powitania Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej  

w Archidiecezji Poznańskiej 

Uroczystość przywitania Matki Bożej 
w Ikonie Jasnogórskiej, która odbyła się 18 
maja 2019 r. przy kościele Nawiedzenia NMP 
była dużym wyzwaniem organizacyjnym. 
Toteż już w październiku ubiegłego roku 
w Kurii Metropolitalnej odbywały się 
spotkania osób, które w jakiś szczególny 
sposób mają być odpowiedzialne za przebieg 
wydarzenia. Spotkaniom przewodniczył 
Bp Grzegorz Balcerek – całym sercem zaanga-
żowany w sprawę peregrynacji, a głównym 
koordynatorem był ks. Krystian Sammler. 
Ks. biskup poprosił mnie o zorganizowanie 
oprawy muzycznej Mszy św. na placu przy 
kościele. Jednocześnie wyraził pragnienie, aby 
udział w niej wzięło jak najwięcej parafialnych 
chórów. Trzeba było więc pomyśleć 
o kontaktach z chórami i o wyborze odpowied-
niego repertuaru. Stworzono specjalny email 
zgłoszeniowy, na którym chóry mogły 
zaanonsować chęć udziału. Tą drogą były też 
rozsyłane nuty, w miarę krystalizowania się 
repertuaru. 

Ostatecznie zgłosiło się ok 30 zespołów 
z różnych parafii Poznania i całej Archidie-
cezji (sporą delegację stanowiły np. chóry 
z Rawicza). Chórem głównym był Poznański 
Chór Katedralny.  

Do samej uroczystości nie było w zasadzie 
wiadomo, jak wszystko zabrzmi. W pełnym 
składzie chóry spotkały się dopiero w sobotę; 
dochodziła jeszcze sprawa nagłośnienia całego 
zespołu i orkiestry. Niepokojów było więc 

dużo, ale okazało się, że wszystko jest 
wykonalne.  

Jeszcze w piątkowe popołudnie, gdy 
brałem udział w przygotowaniach placu na 
uroczystość, padał deszcz. Obawialiśmy się, 
czy nie będzie on sprawiał problemów 
w sobotę. Jednak Opatrzność Boża obdarowała 
nas cudowną pogodą, a słońce świeciło 
w sobotę tak mocno, że wielu z uroczystości 
wróciło opalonych na twarzy. 

Chóry wykonywały zarówno kompozycje 
wielogłosowe jak i znane wszystkim pieśni. 
Wszyscy otrzymali specjalnie wydane zeszyty 
nutowe, w których znajdowały się wszystkie 
utwory. Cieszę się, że znalazły się wśród nich 
także moja kompozycja i opracowanie. 
Dyrygowanie tak wielkim zespołem było 
zaszczytem ale i radością.  

Chórom towarzyszyła Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod 
dyrekcją majora Pawła Joksa. Jestem panu 
Pawłowi bardzo wdzięczny za to, że nieustan-
nie czuwał nad tym, aby orkiestra stanowiła 
dobre tło dla śpiewu chórów. 

Bardzo miłe było też to, że wśród 
śpiewaków znalazła się też delegacja z naszej 
parafii.  

Po uroczystości wielu chórzystów 
wyrażało swą wdzięczność za wspólne 
śpiewanie na cześć Matki Bożej. I ja jestem 
wdzięczny Panu Bogu za to, że pozwolił mi 
w ten szczególny sposób wziąć udział w tym 
wydarzeniu.                                     ks. Szymon
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„Z Maryją w nowe czasy” 
„Z Maryją w nowe czasy” - to motto 

drugiej peregrynacji po Polsce kopii obrazu 
Jasnogórskiej Królowej Polski, a jednocześnie 
(w archidiecezji Poznańskiej) pieśń powitalna 
skomponowana przez ks. Szymona Bajona. 
Pieśń tę, w sobotę, 18 maja, pod jego dyrekcją 
odśpiewał ok. 700 osobowy zespół połączo-
nych chórów parafialnych z ok. 10-tysięczym 
zgromadzeniem poznaniaków i delegacji 
archidiecezjalnych. Towarzyszyła znakomita 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych 
pod dyrekcją mjr. Pawła Joksa. 

Uroczystość, przy słonecznej aurze, odbyła 
się przed Kościołem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny na poznańskich 
Ratajach, który powstał jako skutek pierwszej 
peregrynacji w naszej archidiecezji w latach 
1976-1978. Obraz (a potem liczne delegacje) 
witał i przewodniczył liturgii nasz Pasterz 
Abp Stanisław Gądecki. Homilię wygłosił 
gorąco oklaskiwany metropolita krakowski 
Abp Marek Jędraszewski. Przypomniał nam 
on czasy pierwszego nawiedzenia, które choć 
różniły się od dzisiejszych, to jednak łączy je 
niezmienna misja ewangelizacyjna Kościoła 
i pogłębianie życia religijnego oraz trudne 
zmagania o miejsce Boga w sercach Polaków, 
zwłaszcza młodych. Dzisiejsza walka 
z Kościołem katolickim ma wymiar kulturowy 
z wypaczeniem takich pojęć jak: tolerancja, 
wolność, postęp, miłość. Teraźniejsze 
przyjęcie Matki Bożej, Matki Kościoła 
w Ikonie Jasnogórskiej, może sprawić, jak 
przed wiekami, umocnienie wiary i przemianę 
duchową naszych serc. To zależy od nas 
samych. Plan nawiedzenia parafii w naszej 
archidiecezji jest dostępny w Internecie. 

KDM 

Śpiewający z naszej parafii podczas powitania  
Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej 

 

Pielgrzymi w Licheniu Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych  
pod dyrekcją majora Pawła Joksa 
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Nasi ministranci na pielgrzymce  

do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
Pielgrzymkę znakomicie zorganizował Marcin 

Sztulpa, w sobotę 25 maja 2019 r. Zaproszonych 
było także kilka aktywnych parafianek i matek. 

Z historii sanktuarium opowiedzianej przez 
przewodniczkę zapamiętaliśmy, że w okresie 
Konfederacji Barskiej uratowany z pożogi 
wojennej, ale z utraconym majątkiem ziemianin 
Tomasz Kłosowski, trudniący się kowalstwem, 
odnalazł w lesie grąblińskim, namalowany olejną 
farbą na desce mały obrazek Matki Bożej 
z rozpostartym na piersiach orłem polskim 
i napisem „Królowa Polski udziela pokoju dniom 
naszym”. Zawiesił go na sośnie przy drodze 
z Grąblina do Lichenia. Po śmierci kowala, pasterz 
Mikołaj Siatka w 1850 roku opowiedział 
proboszczowi pod przysięgą, że w pobliżu sosny 
z obrazkiem  ukazywała się mu kilkakrotnie 
kobieta niezwykła, która przekazywała mu 
proroctwa o wojnach i chorobach i żądała, aby 
obraz przeniesiono do dużego kościoła: „Do mego 
obrazu przyjdą pielgrzymi, później będzie 
wybudowany wspaniały kościół ku mej czci”. 
W 1852 roku wybuchła epidemia cholery, więc 
ludzie zaczęli przychodzić na modlitwy przed 
obrazkiem przeniesionym do małej kapliczki, 
gdzie odnotowano cudowne uzdrowienia. W 1852 
władze kościelne nakazały proboszczowi i 
właścicielce ziem hrabinie Izabeli Kwileckiej 
wybudowanie kościoła w Licheniu. W 1858 
przeniesiono „Cudowny Obrazek” do nowego 
kościoła pw. św. Doroty. Po drugiej wojnie 
światowej kościół powierzono księżom Marianom, 

którzy na skutek napływu ogromnej liczby 
pielgrzymów, w latach 1994-2004 wznieśli przy 
pomocy wielu ofiarodawców nową, ogromną 
świątynię. Jedni uważają ją za „kicz,” inni 
zachwycają się tą postmodernistyczną budowlą 
o kubaturze 23 tysiące metrów, która jednak 
u wszystkich budzi respekt.  

Pielgrzymka nasza, pod przewodnictwem 
duchowym ks. wikarriusza Szymona Bajona, 
najpierw udała się na Mszę św. i modlitwy 
w intencji ojczyzny. Muzyczną oprawę stanowiło 
kilka dętych orkiestr strażackich i chórów 
parafialnych. Wielkie granie przepełniało 
potężnymi akordami całą przestrzeń i wnikało 
w nasze uszy, a zakończyło wzruszającą w tym 
miejscu i momencie podniosłą pieśnią hymniczną, 
”Boże coś Polskę”. Po zwiedzaniu całego terenu, 
starsi ministranci pieszo weszli na wysoką wieżę 
widokową, młodsi – na kolanach odbyli drogę 
pokutną na wzniesionej  Golgocie, kobiety ruszyły 
do sklepów pamiątkowych, a wszystkim było dane 
zobaczyć apartamenty papieskie z 1994 roku. Na 
zakończenie odbyliśmy w całkowitej ciszy i przy 
śpiewie ptaków Drogę Krzyżową w lasku 
grąblińskim. Czas w mikrobusie urozmaicali 
swoimi różnymi śpiewami przy wtórze nagrań nasi 
wspaniali ministranci, dedykując paniom imienne 
laurki. W przeddzień „Dnia matki” były życzenia 
z niespodzianką. Pielgrzymkę po szczęśliwym 
powrocie zakończyliśmy Apelem przy naszej 
Grocie.  

KDM
 

Ministranci stojący przed ołtarzem podczas śpiewu "Boże, coś Polskę" 
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Lednica 2019 – „Wiesz, że Cię kocham” 

„Wiesz, że Cię kocham” – to zdanie 
wypowiedziane przez św. Piotra do Jezusa – 
dziś Chrystus mówi do nas.  

XXIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych 
pod Bramą-Rybą odbyło się w sobotę, 
1 czerwca, gdzie zebrało się ok. 60 000 osób 
z całego kraju, by wspólnie się modlić, 
śpiewać i tańczyć na Chwałę Bożą. Głównym 
tematem tegorocznego spotkania był 
sakrament pokuty. W pakiecie lednickim 
otrzymaliśmy krótki przewodnik pomagający 
przygotować się do spowiedzi, skonstruowany 
inaczej niż tradycyjny rachunek sumienia, 
pozwalający na pogłębienie swojej relacji 
z Bogiem, sobą i ludźmi. Dla mnie osobiście 
przeżycie spowiedzi na Polach jest 
niesamowicie budujące i dające ogromny 
pokój w sercu. Nikt się nie spieszy i ma czas 
na rozmowę, rozważanie i refleksję w trakcie 
i po spowiedzi. 

W tym roku bardzo ważną częścią 
spotkania było błogosławieństwo kapłanów – 
wierni modlili się z wyciągniętymi rękami nad 
klęczącymi pośród nich księżmi. To właśnie 
przez nich Jezus mówi do każdego 
w sakramencie pokuty i pojednania, dlatego 
ojciec Wojciech, obecny organizator 

spotkania, zachęcał, byśmy modlili się za 
spowiedników. 

Poruszające i ważne słowa przekazali 
również dwaj ojcowie dominikanie w czasie 
kazania. Pokazali zebranym, poprzez 
położenie dłoni na sercu, że nawet, gdy nie 
chcemy, Chrystus walczy o nasze życie – 
właśnie w tym bijącym sercu. Czasem robi to 
także przez drugiego człowieka, często 
całkiem przypadkowego, z którego ust jednak 
możemy usłyszeć „w punkt te słowa, których 
potrzebujemy.”  

W czasie spotkania usłyszeliśmy także 
przesłanie papieża Franciszka, a na zakończe-
nie pielgrzymi podczas adoracji w modlitwie 
zawierzyli i oddali swoje życie Jezusowi, co 
w symboliczny sposób ukazaliśmy przejściem 
przez Bramę-Rybę. 

Wspaniała atmosfera przepełniona 
radością, modlitwą i bliskim spotkaniem 
z Jezusem w śpiewach i tańcach lednickich, 
a do tego udana pogoda już nie pozwalają się 
doczekać powrotu do tego miejsca 
w przyszłym roku. W tym czasie oczekiwania 
każdy z nas jest posłany, by iść do innych 
i wołać w imieniu Jezusa: „Wiesz, że Cię 
kocham.” 

Alicja Kochner 
 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 1100, 1230, 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600 
Msza św. w j. hiszpańskim 

dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo Maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 830 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Żywy Ró żaniec 
trzecia niedziela miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Kancelaria parafialna 
poniedziałek, środa 
900 - 1100,1630 - 1730 

Akcja Katolicka  
spotkania formacyjne 

trzeci poniedziałek miesiąca 1630 

spotkania dyskusyjne - Horyzonty  
II poniedziałek miesiąca 1630 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Medytacja Słowa Bo żego 
i modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo 

pierwszy poniedziałek miesiąca 1630 

trzecia środa miesiąca 1900 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ministranci  
sobota 1000 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II 
I piątek miesiąca Msza św. 1800 

 i spotkanie formacyjne 
 

 
Pismo redaguje zespół: 

Ks. Antoni Klupczyński, ks. Szymon Bajon,  
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: 

19 1240 1747 1111 0010 7471 4381 
Parafialna strona internetowa 
www.swmarcin.archpoznan.pl 

 

W kwietniu, maju i czerwcu 
2019 roku 

 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Amelia Lena Burzyńska 
2. Hanna Ewa Rux 
3. Ryszard Iwiński 

 

Sakrament mał żeństwa 
zawarli 

 
1. Łukasz Brzeziński ♥♥♥♥ Monika Anioła  
2. Michał Stróżewski ♥ Adrianna Ruszyńska 

 
 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Mieczysław Tomasz Rybicki 
2. Andrzej Pietrzykowski 
3. Aleksander Sapieja 
4. Ewaryst Grzegorz Fryśny 
5. Dorota Musiał 
6. Hanna Władysława Borowska 
7. Czesław Andrzej Tajcher 
8. Romualda Maria Zwolak 
9. Tytus Aleksander Ellmain 
10. Jan Maciejewski 
11. Eugeniusz Jan Laskowski 

lat 73 
lat 91 
lat 56 
lat 70 
lat 52 
lat 60 
lat 74 
lat 84 
lat 89 
lat 94 
lat 60 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

Modlitwa zaproszenia przed peregrynacją Ikony 

Nawiedzenia w Archidiecezji Poznańskiej 

Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko! 

Prosimy, abyś przybyła - w świętym znaku Ikony 

Nawiedzenia - do naszej parafii. Czekamy na Ciebie, bo 

wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna. 

Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. 

Kapłanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę 

w gorliwym wypełnianiu ich powołania.  

Obdarz Bożymi darami rodziny. Małżonków wspieraj 

w wiernym kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim 

kryzysom. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane 

więzi międzyludzkie. 

Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpaczo-

nych, wątpiącym przynieś blask Prawdy, obojętnym uproś 

głębokie przejęcie się Bożą miłością, noszącym w sobie 

uraz do Kościoła wyproś ukojenie, a do tych, którzy od 

Boga i Kościoła odeszli, przyjdź z łaską opamiętania. 

Wierzymy, Jasnogórska Pani, że wszystko możesz nam 

wyprosić u Syna. Popatrz więc z miłością na lud, który 

potrzebuje Twojego matczynego spojrzenia, niosącego 

błogosławieństwo Chrystusa. Obejmij swoim wzrokiem 

dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku. 

Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, stali się 

prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości. 

Amen. 


