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Trzeba być we wspólnocie!
Drodzy Bracia i Siostry Parafianie, Goście
i Czytelnicy Świętomarcińskiego Słowa.
Nasze ostatnie spotkanie w Świętomarcińskim Słowie miało miejsce na Święta
Wielkanocne. Upłynęło już sporo tygodni od
tamtych dni, którym towarzyszyły ograniczenia związane z epidemią. Przypomnę, że
w czasie świąt mogliśmy gromadzić się
w świątyni tylko do pięciu osób (dziś,
w chwili wydania pisma do 70 osób).
Wówczas pisałem o tym – aby dodać otuchy
zalęknionym - że trzeba mieć nadzieję, której
źródłem ma być żywa wiara w Chrystusa,
wiara spójna tzn. żyć zgodnie z tym Komu
zaufałem. Choć czas epidemii nie zakończył
się jeszcze, to ograniczenia z nią związane
znacznie się zmniejszyły. Na ocenę tego czasu,
z punktu widzenia życia duchowego, będzie
z pewnością jeszcze wiele okazji, ale warto
może już dzisiaj zapytać się o owoce tego
czasu, jego wpływu na przeżywanie wiary
i doświadczenie wspólnoty.
Z pewnością każdy z nas ma na ten temat
swoje spostrzeżenia. Moje doświadczenie tego
czasu, jeszcze trwającego, to odkrywanie
wartości wspólnoty. Poniekąd wynika to stąd,
że w przestrzeni świątynnej mogło przebywać
mniej osób. Choć w naszym kościele ostatnimi
laty nie ma „tłumów” i zawsze jest sporo
miejsca wolnego, to jednak wprowadzone
ograniczenia, niemal całkowicie wymiotły
uczestników nabożeństw. To oczywiste
spostrzeżenie, rzucające się najbardziej
w oczy, nie jest jednak najważniejsze i nie na
nim chciałbym skupić uwagę.
Zobaczyłem ludzi, którzy tęsknią za
Bogiem we wspólnocie. Nie w liczbie jednak
leży istota, ale w rozumieniu, a jeszcze
bardziej we wspólnym przeżywaniu wielkiej
tajemnicy wiary. Uobecnienie tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa na
ołtarzu było i jest dla nich niezastąpionym
czasem i doświadczeniem. Zjednoczenie
z Jezusem w komunii, dawało i daje siłę
przebicia. Mimo niesprzyjających warunków
zewnętrznych, dzięki bliskości z Bogiem,
stawali się silniejsi od tych warunków
i okoliczności. Eucharystia bowiem wyzwala
w nas potrzebę stawania się, rozwijania
i odkrywania siebie.

Moi Drodzy! warto odwołać się do
niezapomnianego rozważania o Eucharystii,
św. Jana Pawła II z Krakowa z roku 1987.
Papież w przemówieniu wówczas improwizowanym mówił o tym, że człowiek musi być
silniejszy od warunków: „Żadne warunki nie
potrafią go wytrącić, on potrafi się przez te
warunki przebić (…) jest taka siła przebicia,
która tkwi w człowieku i wynika z jego
wartości, i wobec której wszyscy muszą
zamilknąć. Jest taka siła, taka siła przebicia!
I ja myślę, że już – ogólnie biorąc – jest klimat
po temu, żeby ta siła przebicia, ten rodzaj siły
przebicia przyniósł skutki. Powiem jeszcze
więcej, w tym rodzaju siły przebicia każdy
z was musi być twórczy i musicie być razem
solidarni”. Papież zwrócił dalej uwagę, że tą
siłą przebicia jest Eucharystia – „sakrament
siły przebicia”. I sięgając do swojej młodości,
wspominając trudne lata okupacji, kontynuował: „widzę, że źródłem „siły przebicia”
była Eucharystia (…). Więc i teraz też jest
„siłą przebicia” w warunkach, w których się
znajdujecie. Jest źródłem siły. Jeżeli coś bym
wam chciał powiedzieć przez to okno, w tej
witrynie, to myślę, że to jest najważniejsze”.
I dzisiaj trzeba nam powtórzyć za Janem
Pawłem II, że to jest najważniejsze, być we
wspólnocie eucharystycznej. Na nasze dziś
i jutro potrzebujemy takiej siły i potęgi jaką
jest Chrystus w Komunii świętej, która łączy
nas z Bogiem i między sobą. Bo w Eucharystii
każdy otrzymuje doświadczenie tego, że jest
miłowany. A ona daje również siłę przebijania
się, wychodzenia z egoizmów i indywidualizmów. Daje siłę tworzenia wspólnoty. Bracia
i Siostry: My potrzebujemy być we
wspólnocie!
Serdecznie pozdrawiam! Z darem modlitwy
ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Prace gospodarcze i remontowe
W imieniu naszego wspólnego domu,
jakim jest kościół i parafia św. Marcina,
pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność tym
osobom, które w tych trudnych i wymagających dla nas wszystkich czasie stanu
epidemii, nie szkodowały sobie i przychodziły
z pomocą materialną, aby na bieżąco mogła
parafia funkcjonować. Bóg zapłać za Waszą
solidarność! Dobro zawsze wraca!

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

3

Pragnę się również podzielić naszą
wspólną radością, że mamy ogrodzenie
i bramy od ul. św. Marcin. Zabezpiecza ono
grotę Matki Bożej i teren przykościelny.
Wjazd samochodem na teren w czasie
nabożeństw zawsze jest udostępniony dla
uczestników nabożeństw. Aby realizacja
mogła cieszyć w pełni, planowana jest zieleń
oddzielająca nas od sąsiadującego parkingu.
Podjąłem również rozmowy na temat
modernizacji ogrzewania kościoła. Myślę
o ogrzewaniu podłogowym we wszystkich
ławkach. Jest to system paneli, które położone
są na podłodze w ławkach. Wówczas ogrzewanie skierowane byłoby od nóg na całe ciało.
Aktualnie podjęliśmy w kościele osuszanie
ścian od wilgoci. Zostały naprawione otwory
okien witrażowych, aby w dzień mogły być
otwarte i wietrzyć kościół na przestrzał.
Dziękuję Wam za wspieranie naszych
wspólnych prac i proszę w miarę możliwości
o dalszą życzliwość.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Pragnę, aby Duch Święty…
Pragnę, aby Duch Święty…
Jak mam dokończyć to zdanie/modlitwę?
Postawienie sobie takiego pytania przy okazji
liturgicznej uroczystości Zesłania Ducha
Świętego może być dla każdego z nas
ważnych krokiem w rozwoju i odkrywaniu
siebie.
Każdy z nas będąc w drodze, z pewnością
ma swoje pragnienia i oczekiwania, które
aktualnie nam towarzyszą. Ważne jest, aby je
artykułować i poddać działaniu i prostowaniu
przez Ducha Świętego.
Jezus w swojej modlitwie za uczniów
w Ewangelii św. Jana, modli się: Nie proszę,
abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł
od złego (17,15). W tym zdaniu/modlitwie
zawarty jest ogromny realizm Jezusa.
Uczniowie chcący żyć duchem ewangelii nie
mają pozostawić małżeństwa, rodziny,
zrezygnować z pracy, zmieniać nieustannie
zajęcia; wycofać się z działalności społecznej
czy politycznej, albo przestać interesować się
światem w znaczeniu szeroko pojętej kultury.

Uczniowie Jezusa, chrześcijanie mają być
w świecie, nie będąc ze świata.
To trudne i wymagające zadanie
potrzebuje Ducha, który będzie uświęcał ich
w prawdzie. Ducha prawdy, który będzie
podpowiadał jak - żyjąc w świecie - mają
uwolnić się od nawyków tego świata. Jak mają
sprostać wyzwaniu, aby pozostać na tym co
jest niezbędne. Jak swoje zwykłe życie,
czynności codzienne poddawać woli Boga,
aby konflikty i bóle, zadania i projekty,
rodzinę i przyjaciół, nadzieje i aspiracje
uświęcał w prawdzie Pocieszyciel – Duch
Święty.
Dlatego trzeba nam codziennie pragnąć,
aby Duch Święty… odnowił to nasze życiowe
terytorium, to nasze „Westerplatte” i czuwać,
aby drapieżne wilki tego świata, nie
oszczędzając stada, nie zabrały nam jedności,
którą Chrystus nabył własną krwią (por. Dz
20, 28-29).
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Wdzięczni za dar życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II
w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły
18 maja 2020 minęło
minę 100 lat od
urodzin Karola Wojtyły w Wadowicach
18 maja 1920 roku. W naszej parafii
zgromadziliśmy się tego dnia o godz. 18.00 na
Mszy Świętej dziękczynnej
kczynnej za dar życia
i pontyfikatu św.
w. Jana Pawła II. W oprawie
opr
liturgicznej zaznaczyli swoją obecność
Rycerze Jana Pawła II. Warto spamiętać,
spami
że
w setną rocznicę urodzin rozpoczął
rozpocz
się
proces beatyfikacyjny Emilii i Karola
Wojtyłów, rodziców św.
w. Jana Pawła II. ▼

Podczas homilii zwróciłem uwagę,
uwag
że
zdecydowana większość
ść zgromadzonych ma
swoje osobiste wspomnienia ze spotkań
spotka
z Janem Pawłem II, a na pewno z wielu
pielgrzymek papieża, równieżż do naszego
miasta w roku 1983 i 1997.
Uroczystości
ci jubileuszowe bardzo obfite
programowo przygotowane w mediach
społecznościowych
ch pozwoliły na ożywienie
o
pamięci
ci o bardzo bogatym w treść i przesłaniu
życia i pontyfikatu papieża
ża Polaka. Mamy
prawo być dumni z naszego rodaka. Ale
jeszcze bardziej mamy obowiązek
obowi
to
przesłanie pogłębiać i przekazywać
przekazywa dalszym
pokoleniom.
Dlatego warto dziśś sięgać
ę ć choćby
cho
po te
teksty z dziewięciu
ciu pielgrzymek do naszej
Ojczyzny. Przyjąć je i odczytać na nowo
w naszym dziś społecznym i kościelnym.
ścielnym.
Ojciec święty
ty w roku 1991 pielgrzymował
po raz czwarty do Ojczyzny. Pielgrzymowanie
do Ojczyzny tym razem związane
zwią
było
z katechezą dziesięciu
ciu przykazań.
przykazań Dziesięć
Bożych przykazań przedstawiał w kolejnych
miastach-stacjach
stacjach pielgrzymki. Oto fragment
rozważania
ania na temat ósmego, które

obowiązuje
zuje człowieka w obcowaniu z innymi
ludźmi i w całym życiu społecznym: „Nie
mów fałszywego świadectwa”:
Całe ludzkie postępowanie
ępowanie poddane jest
wymogom prawdy. Prawda jest dobrem,
a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem.
Doświadczamy
wiadczamy tego w różnych
ró
wymiarach
i w różnych układach.
Przypatrzmy sięę znaczeniu prawdy
w naszym życiu publicznym. W odnowionej
Polsce nie ma jużż urzędu
urzę
cenzury, różne
stanowiska i poglądy
dy mogą być przedstawiane
publicznie. Została przywrócona – jakby
powiedział Cyprian Norwid – „wolność
mowy” (Rzecz o wolności
ści słowa).
Wolność publicznego wyrażania
wyra
swoich
poglądów
dów jest wielkim dobrem społecznym, ale
nie zapewnia ona wolności
wolnoś słowa.
Niewiele daje wolność mówienia, jeśli
słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli
Je jest
spętane
tane
egocentryzmem,
kłamstwem,
podstępem, możee nawet nienawiścią
nienawi
lub
pogardą dla innych (…). Niewielki jest pożytek
z mówienia i pisania, jeśli
je
słowo będzie
używane
ywane nie po to, aby szukać
szuka prawdy,
wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po
to, by zwyciężać w dyskusji i bronić
broni swoje –
może właśnie błędne – stanowisko.
Słowa mogą czasem wyrażać
wyra
prawdę
w sposób dla niej samej poniżający.
poni
Może się
zdarzyć, żee człowiek mówi jakąś
jak prawdę po to,
żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt
zam
wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli
prawdę próbuje oddaćć na służbę
słu
kłamstwa.
Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że
ten świat jest Boży.
Prawda zostaje poniżona
poniż
także wówczas,
gdy nie ma w niej miłości
miłoś do niej samej i do
człowieka.
W ogóle nie da się zachować ósmego
przykazania – przynajmniej w wymiarze
społecznym – jeśli
śli będzie
b
brakować
życzliwości, wzajemnego
mnego zaufania i szacunku
wobec tych wszystkich odmienności,
odmienno
które
ubogacają nasze życie społeczne (Olsztyn,
czerwiec 1991 r.).
Przywołany
fragment
papieskiego
rozważania o ósmym przykazaniu, przede
wszystkim chce nas uwrażliwić
uwraż
na dar słowa
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i mowy, które otrzymaliśmy od Boga. Używać
słowa dla dobra wspólnego, leczyć nim rany
zadane przez innych innym, to ratować
człowieka. Każdego człowieka. Broń Boże
fałszywym, ubranym w półprawdy słowem
przykrywać rany i pozostawiać je samotnymi.
Słowo, ludzka mowa mają moc „rodzić” na
nowo człowieka, gdyż człowieka rodzi się nie
tylko fizycznie. Na straży takiego słowa
i mowy stoi ósme przykazanie.
Polacy winni są swojemu rodakowi
św. Janowi
Pawłowi
II
wdzięczność
Modlitwa do Ducha Świętego,
której św. Jan Paweł II
nauczył się od swojego ojca
Duchu Święty, proszę Cię …
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha
tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał
rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża. Amen .

Duchu Święty przyjdź!
Duchu Święty przyjdź!
Uwierzyć pozwól nam
W modlitwy naszej dar
W najmilszą łaskę łask
Płynącą z Twoich Słów
Przez słowa naszych ust
Pozwól się schować nam
W olśniewający blask
Bijący z naszych serc
W melodii Twojej rytm
Duchu Święty przyjdź!

szczególną. Niech ona jednak wyraża się nie
tylko w hucznym świętowaniu rocznic
związanych z Jego życiem, ale przede
wszystkim niech nas kieruje ku pogłębionej
refleksji nad naszym życiem. Pozwólmy
inspirować się treścią Jego życia i nauczania
w naszej codziennej pracy, modlitwie,
szacunku do siebie, tak abyśmy wzrastali
w osobistej świętości dla dobra społecznego.
Św. Janie Pawle II – módl się za nami!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
Codzienne ofiarowanie się
Duchowi Świętemu
Boże, Duchu Święty, słodka miłości Ojca
i Syna. Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaje Ci też wszystkich, którzy są mi
drodzy
i wszystko, czym jestem i co posiadam,
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać i
panować nade mną swoją miłością, teraz i w
wieczności. Amen
Św. Arnold Janssen SVD

Duchu Święty przyjdź!
Bądź z nami zawsze tam
Gdzie spada na nas ból
Cierpienia ostry cierń
Naucz nas trudnych ról
By przezwyciężyć los
Pomóż się przestać bać
Gdy w jęk się zmienia głos
I by w nas wiary ślad
Mógł z łaski Twojej trwać
Duchu Święty przyjdź!

Z okazji Dnia Matki
dedykujemy wszystkim mamom
Bukiecik
Pamiętasz? Jak będąc kilkuletnim brzdącem –
A było to pewnie nie tylko w dzień Matki –
Wręczyłem Ci Mamo, w zaciśniętej rączce,
Zerwane „jak leci” wszystkie z łąki kwiatki?
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Duchu Święty przyjdź!
Pokonać pomóż nam
Pokusy naszej cień
Gdy znów na skraju dnia
Nie wschodzi w duszy dzień
Poskładaj nasze łzy
W ocean szczęścia snu
Gdy powierzymy się
W Ufności Nieba dróg
Miłości Twojej już
Duchu Święty przyjdź!
Jerzy Strug

Nikt by za tę „trawę” nie zapłacił groszy,
A dla Ciebie był to bukiecik bezcenny,
Bo, gdy go dawałem Tobie, mówiąc: Ploszę!
Miałaś taki uśmiech jak z raju promienny!
Tyle chwil minęło zanim zrozumiałem,
Czym jest serce matki – to serce jedyne,
Które tak cierpiało, kiedy ja cierpiałem
lub cieszyło ze mną się serce matczyne.
Jerzy Strug, 26 maja 2010 r.

6

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Prymas Tysiąclecia w naszej Parafii
50 lat temu, 23 kwietnia 1970 roku,
z okazji 75-lecia Księgarni św. Wojciecha
gościliśmy w naszym kościele Księdza
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego (* 3.07.1901- + 28.05.1981).
W Kronice Parafialnej czytamy:
W czwartek, dnia 23 kwietnia 1970 r.
obchodziła Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu
siedemdziesiątą
rocznicę
wiernej
służby
Kościołowi i Polsce. W uroczystości jubileuszowej
wziął udział również Jego Eminencja Ksiądz
Kardynał Prymas Stefan Wyszyński. Jubileusz
obchodzono w uroczystość św. Wojciecha.
Słowo Boże wygłosił Ksiądz Kardynał Prymas,
a Mszę św. odprawił Ksiądz Arcybiskup
Metropolita, który też powitał Dostojnego Gościa.
Mszę św. żałobną za Założyciela i zmarłych
pracowników
Księgarni
odprawił
Ksiądz
Arcybiskup
Metropolita
dnia
25 kwietnia
w Kościele Księży Jezuitów.
W uroczystości wzięli udział:
Ksiądz Biskup Franciszek Jedwabski
Ksiądz Biskup Jan Czerniak z Gniezna
Ksiądz Biskup Tadeusz Etter
Ksiądz Infułat Lucjan Hendschke
Ksiądz Redaktor Kanonik Roman Mieliński
Ksiądz Kanonik Jan Michalski z Gniezna

1865
Julia Ledóchowska przychodzi na świat
w Loosdorf, w Dolnej Austrii, jako drugie z siedmiorga dzieci Antoniego i Józefiny Salis-Zizers.
1883
Rodzina Ledóchowskich przenosi się do Lipnicy
Murowanej, blisko Krakowa.
1886
Julia wstępuje do klasztoru sióstr urszulanek
w Krakowie, znanego z poziomu duchowego oraz
pracy nauczycielskiej i wychowawczej wśród
dziewcząt ze środowiska, a także z odległych
miejscowości Galicji i Rosji.
1904
Matka Urszula zostaje przełożoną klasztoru
urszulanek w Krakowie.
1907
Z błogosławieństwem papieża Piusa X wraz
z dwiema siostrami wyjeżdża do Petersburga,
gdzie obejmuje kierownictwo internatu dla
dziewcząt
przy
polskim
Gimnazjum
św. Katarzyny.
1908
Powiększająca się wspólnota sióstr, żyjąca
w ukryciu, staje się autonomicznym domem
urszulanek w Petersburgu, a m. Urszula jego
przełożoną. W nowicjacie, w ścisłej konspiracji,
przygotowują się do życia zakonnego następne
urszulanki.
1910
Nad Zatoką Fińską powstaje dom dla wspólnoty
oraz - realizujące idee pedagogiczne m. Urszuli gimnazjum z internatem dla dziewcząt.
1914
Wybuch wojny powoduje wydalenie m. Urszuli
z Rosji. Zatrzymuje się w Skandynawii, najpierw
w Sztokholmie, a następnie w Danii. Tu powoli
przenosi siostry z ogarnianego skutkami wojny
Petersburga i wspólnie z nimi organizuje szkołę
dla skandynawskich dziewcząt. Włącza się też
w życie miejscowego Kościoła i środowiska oraz
podejmuje współpracę z Komitetem Pomocy
Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii przez
Henryka Sienkiewicza.
1920
Petersburska wspólnota urszulanek wraca do
wolnej Polski i osiedla się w Pniewach koło

Poznania, a wkrótce potem otrzymuje od
Stolicy Świętej pozwolenie na przekształcenie
się w Zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa
Konającego (szare urszulanki).
Ze starego korzenia wyrasta nowa gałąź, pragnąca
żyć duchowością urszulańską oraz tradycją pracy
wychowawczej i nauczycielskiej jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji w zmienionych
czasach, szukając równocześnie form odpowiadających nowym potrzebom, szczególnie ludzi
uboższch.
Zgromadzenie
pod
kierunkiem
m. Urszuli szybko się rozwija. Powstają domy
i dzieła w Polsce i placówki misyjne na Kresach
Wschodnich. Od 1928 Zgromadzenie jest obecne
we Włoszech, a w 1930, towarzysząc dziewczętom
jadącym do pracy zarobkowej, siostry organizują
pierwsze domy we Francji. Matka formuje siostry
do umiłowania Boga ponad wszystko, pragnąc, aby
żyły w prostocie, były pokorne, a równocześnie
pełne poświęcenia i twórcze w podejmowanych
inicjatywach pracy dla innych, zwłaszcza dla
dzieci i młodzieży. Uśmiech, pogodę ducha
i dobroć uważa za szczególnie wiarygodne
świadectwo więzi z Chrystusem i temu świadectwu
przypisuje
wielki
wpływ ewangelizacyjny
i wychowawczy. Uczy, że świętość jest dostępna
dla każdego, że polega na pełnym miłości do Boga
i ludzi zaangażowaniu w codzienne obowiązki.
Sama wiele podróżuje, odwiedzając wspólnoty
i odpowiadając na nowe propozycje pracy.
Doceniając ogromną rolę organizacji wspomagających katechezę i wychowanie religijne, m.in.
przenosi na grunt polski Krucjatę Eucharystyczną
(dziś: Eucharystyczny Ruch Młodych). Organizuje
wydawanie pisemek dla dzieci i młodzieży, sama
pisze do nich artykuły. Znajduje w swym
zapracowanym życiu czas na pisanie książek dla
dzieci. Uczestniczy aktywnie w życiu religijnym,
kulturalnym i społecznym kraju, za co otrzymuje
wysokie odznaczenia państwowe.
M. Urszula spala się miłością do Jezusa Chrystusa
i ta miłość przynagla ją we wszystkim, co czyni.
Kocha człowieka – każdego, bez względu na
wyznanie, przekonania, pozycję.
1939 Gdy umiera w Rzymie, 29 maja, ludzie
mówią, że zmarła święta...
1983 20 czerwca w Poznaniu Jan Paweł II
beatyfikuje matkę Urszulę. Jest to pierwsza
beatyfikacja na ziemi polskiej.
1989 Zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli
zostaje przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone
w kaplicy domu macierzystego.
2002 Ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu za
wstawiennictwem bł. Urszuli kończy proces
kanonizacyjny.
2003 18 maja w Rzymie Jan Paweł II dokonuje
kanonizacji matki Urszuli Ledóchowskiej
(WWW.urszulanki.pl)

INFORMACJE

W kwietniu i maju 2020 roku

Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

Odeszli do Pana

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urszula Leokadia Krauz
Regina Maria Świergiel
Grażyna Maria Garczyk
Edward Bogdan Nowak
Jan Malicki
Grzegorz Józef Kwiatkowski
Przemysław Marek Szefler
Zofia Gertruda Anders
Paweł Grzegorz Szefler

lat 85
lat 72
lat 59
lat 71
lat 86
lat 60
lat 49
lat 102
lat 53

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
OKŁADKA

pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

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

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

Akcja Katolicka
spotkania formacyjne
30
trzeci poniedziałek miesiąca 16
spotkania dyskusyjne - Horyzonty
30
II poniedziałek miesiąca 16

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Medytacja Słowa Bożego
i modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18
i spotkanie formacyjne
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Zesłanie Ducha Świętego - mozaika o. M. I. Rupnika SJ,
z Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach.
Panel dolny, po lewej stronie od Ołtarza obrazuje
„Zesłanie Ducha Świętego”. W jego centralnej części
widzimy postać Matki Bożej. Z jej ramion spływa płaszcz,
który otacza stojących poniżej Apostołów. Czerwień
płaszcza przypomina nam, że Maryja jest Matką Boga,
a niebieska suknia wskazuje na jej człowieczeństwo. Nad
głowami Apostołów unoszą się języki ognia. Przyglądając
się tej mozaice odnosimy wrażenie, że przedstawione na
niej postaci są jakby otoczone, oplecione działaniem
„z góry”. Taki zabieg artystyczny obrazuje obecność
Ducha Świętego, Zesłanie Ducha Świętego. U stóp Maryi
znajduje się sadzawka z rybkami, które symbolizują
chrześcijan (w języku starogreckim słowo Ichtys – „ryba”
określało Chrystusa). Sadzawka nawiązuje do starożytnej
sadzawki chrzcielnej, w której pierwsi chrześcijanie
rodzili się z Wody i z Ducha Świętego do Nowego Życia.
W dolnej części mozaiki widzimy ludzkie kości i postaci
jakby wynurzające się z ziemi. Ta część obrazu nawiązuje
z kolei do starotestamentowej historii z Księgi Ezechiela
kiedy to Duch Święty pobudza do życia wyschłe kości nad
którymi prorokuje Ezechiel: „I prorokowałem, jak mi było
polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask,
i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem,
a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła
je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha (…)
I powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj,
o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan
Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po
tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak
mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na
nogach(…)” (Ez 37). Cała symbolika zatem, zawarta
w obrazie, jest zapowiedzią Zesłania Ducha Świętego
i równocześnie zapowiedzią naszego Zmartwychwstania.
Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu „wskrzesił”
wiele kościołów, wielu ludzi przywrócił do wiary.

