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Maryja  

Monstrancja Jezusa 
Drodzy Parafianie i Czytelnicy 

naszego Świętomarcińskiego Słowa, 
miesiąc maj obfituje w różne 
wydarzenia i rocznice. To czas 
I Komunii św. i Święceń kapłańskich 
a przede wszystkim miesiąc Matki 
Jezusa naszej Królowej Polski, 
w którym przypada Dzień Matki. 

W naszej parafii I komunię św. 
8 maja br. przyjęło 9-ro dzieci. ►   
To był ważny czas przygotowania 
i dzień przystąpienia do Sakramentów 
Pojednania i Eucharystii. Dziecko 
wspomagane przez najbliższych 
otrzymało dwa sakramenty, które 
będą mu towarzyszyły do końca 
życia. Spowiedź św. i Komunia św. są 
powtarzalnymi sakramentami, które mają wpływać 
na wzrost wiary i rozwój życia ucznia Chrystusa. 
Dwa proste „narzędzia”, ale bardzo skuteczne, 
zwłaszcza kiedy dzisiaj tyle zagrożeń z tego świata 
do nas dociera. Trzymajcie się tych sakramentów! 
Niech one będą Waszą siłą przebicia wobec 
przeciętności i źródłem radości w życiu! 

Maj to również czas przyjmowania 
Sakramentu Kapłaństwa. W odróżnieniu od 
Spowiedzi św. i Eucharystii, jest to sakrament 
niepowtarzalny. Przyjmuję się go, podobnie jak 
chrzest, raz w życiu. Bez kapłaństwa niemożliwe 
byłyby Sakrament Pojednania i Eucharystii. Jest to 
okazja, aby przypomnieć kilka dat święceń 
kapłańskich: Ksiądz proboszcz Antoni 
Klupczyński przyjął święcenia 28 maja 1987 r., 
czyli 35 lat temu. Ksiądz Jacek Zjawin 31 maja 
2003 r., czyli 19 lat temu. Natomiast niedawno 
jeszcze pracujący duszpasterze w naszej parafii 
ksiądz prałat Czesław Grzelak został wyświęcony 
23 maja 1968 r., 54 lata temu; ksiądz kanonik 
Kazimierz Domagała zaś 65 lat temu, dnia 30 maja 
1957 r.; i najmłodszy ksiądz wikariusz Szymon 
Bajon cieszy się kapłaństwem 11 lat, od dnia 26 
maja 2011 r. Krótkie wyliczenie rocznic święceń 
kapłańskich chce przypomnieć również o potrzebie 
dziś modlitwy za kapłanów. Dziękujemy za 
zamówione Msze św. w naszej intencji i Wasze 
osobiste modlitwy i życzenia. Każda rocznica 
święceń dla kapłana jest okazją przywołania 
w modlitwie rodziców i środowiska rodzinnego. 
Tam bowiem rodzą się powołania do kapłaństwa, 
choć Dobry Pasterz ma też swoje sposoby 
obdarowywania niezależnie od okoliczności. 
Dlatego młodzi i nieco starsi (35+) niech dobrze 
rozeznają i pielęgnują misję ucznia, tak aby 

wystarczająca była liczba tych, którzy będę jednali 
z Bogiem i obdarowywali Nim w Komunii św. 

Dzień Matki budzi w każdym coś ważnego 
i głębokiego. Nawet jeśli mogą towarzyszyć 
emocje trudne, to jednak więź dziecka z matką 
i matki z dzieckiem jest czymś nie zastąpionym: 
wzruszenia i jedyna tajemnica wzajemnego 
odniesienia. Szkoda, że dzisiaj zdarza się kobietom 
odsuwać macierzyństwo na dalszy plan. Pamiętam 
jak jeden z misjonarzy mając głosić rekolekcje 
zapytał swoją siostrę, która oddana była całkowicie 
pracy w koncernie: o czym mam mówić kobietom? 
Odpowiedziała: mów im o macierzyństwie! My 
tego naprawdę pragniemy, niestety często 
zagłuszamy. Dziękujemy wszystkim Mamom za 
ich rolę w rodzinie, ale nie zapominajmy, że dobra 
komunikacja w rodzinie zaczyna się od dobrej 
komunikacji między mamą a tatą, którzy stanowią 
jedną drużynę. 

Matka Jezusa jest w maju najczęstszym 
imieniem wymienianym w Kościele. Rozbrzmiewa 
śpiew Litanii Loretańskiej w kościołach. W tym 
roku szczególnie zostaje podkreślona ważność 
Maryi, wyniesieniem na ołtarze Pauliny Jaricot 
(*1799 +9.01.1862) – założycielki Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca. 
Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się 22 maja 
2022 o g. 15.00 w Lyonie w Paryżu. W naszej 
parafii są cztery Żywe Różańce (drużyny po 20 
osób, może być 15), które są świadectwem 
wielkiej miłości bł. Pauliny do Matki u Jej Syna 
Jezusa. Zapoznajcie się bliżej z Żywym Różańcem 
w parafii! 

Maryja jest pierwszą monstrancją Jezusa. Ona 
pierwsza adorowała Go w swym łonie od chwili 
poczęcia za sprawą Ducha Świętego. Cały świat 
spragniony jest pokoju. Wszyscy, zwłaszcza 
w obecnej chwili dziejów, mówią o pokoju. Wielu 
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walczy o pokój, ale pokoju pełnego nie da się 
wywalczyć zbrojnie i wojną. Ponieważ walka jest 
z natury sprzeczna z pokojem. Św. Paweł pisał do 
Tesaloniczan: „Kiedy bowiem będą mówić: Pokój 
i bezpieczeństwo – tak niespodziewanie przyjdzie 
na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie 
ujdą” (1 Tes 5,3). W mowie pożegnalnej Jezus 
mówił do uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam 
daję” (J 14,27). Te słowa padają w chwile gdy za 
niedługo jeden z uczniów Go zdradzi, a inny Go 
się zaprze. Świat zaś po nocy skazania Go da upust 
swej nienawiści. Pokoju nie da się kupić za 
pieniądze ani za cenę kompromisu. Pokój trzeba 
wymodlić w wytrwałej modlitwie. „Taką intencją 
kieruje się powstała z inspiracji przesłań 
medjugorskich Wspólnota Królowej Pokoju. Jej 
misją jest modlitwa adoracyjna przed 
Najświętszym Sakramentem o pokój i pojednanie 
wszystkich ludzi. Kiedy zawodzą ludzkie środki, 
kiedy „pokój i bezpieczeństwo” odmieniane przez 
wszystkie przypadki, powodują jedynie ciągły 
niepokój, wojny i wojny bez końca – przychodzi 
czas na radykalne rozwiązanie: czas na włączenie 
do tych szczególnych rozmów o pokoju – rozmów 
modlitewnych – naszej Orędowniczki, 
Pośredniczki i Pocieszycielki. Niewiasty 

obleczonej w słońce i z księżycem pod jej stopami 
oraz koroną na głowie z dwunastu gwiazd” (por. 
Ap 12,1) – za o. Ignacy Kosman OFM Conv, 
Niepokalana Monstrancja Jezusa, s.4. 

Módlmy się często o pokój w nas i wokół nas 
przed Niepokalaną Monstrancją Jezusa! 

Serdecznie pozdrawiam i Bogu polecam 
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

Informacje: 
1) Remont witraży. Trwają pracę nad 

pierwszym witrażem. Na przełomie maja i czerwca 
nastąpi jego montaż. Niestety parafia nie otrzymała 
dotacji na remont z Urzędu Miasta Poznania. Ale 
nie poddajemy się – Ducha nie gaście! Bóg zapłać 
za składane ofiary. 

2) Punkt ewangelizacyjny przy naszym 
kościele, czwartek - 23 czerwca br. od 15.30 do 
17.00. Stanie namiot ewangelizacyjny 
a równolegle w salce parafialnej otwarta będzie 
kawiarenka ewangelizacyjna z kawą, ciastkiem 
i rozmowa o Jezusie, który zbawia. Organizatorem 
jest Koinonia Jana Chrzciciel Poznań. 

 

 

 
Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze,  

w życiu i posługiwaniu Twojej służebnicy 
Pauliny Jaricot. ► 

Pomóż nam naśladować jej gorliwość 
w modlitwie, jej troskę o misje 

 i jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi. 
Przez jej wstawiennictwo prosimy, 

aby różaniec stał się modlitwą wszystkich, 
a zaangażowanie misyjne ‒ troską każdego 

ochrzczonego. Niech rozwijają się róże 
różańcowe dzieci i młodzieży, małżonków 

i rodziców, ludzi starszych i chorych. 
Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa 
gorliwość w dawaniu świadectwa o Twojej 
miłości wobec wszystkich, do których nas 
posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen 
 

Miesiąc maj – miesiącem rocznic Święceń Kapłańskich 
Z tej okazji obejmujemy modlitwą wszystkich naszych Duszpasterzy, 

szczególnie tych, dzięki którym pogłębiła się nasza wiara 
 i życzymy realizowania swojego powołania z pełnym oddaniem, 

radością i  wiernością, „w czystości serca i niewinności postępowania”  
(z modlitwy Jana Pawła II do Św. Józefa odmawianej przed każdą Mszą św.).  

Parafianie 
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Nawiedzenie NMP - niezwykła podróż 
Podróż, opisana w pierwszym rozdziale 

ewangelii wg św. Łukasza. Gdy anioł Gabriel 
powiedział Maryi, że urodzi Zbawiciela świata. 
Maryja była młodą dziewczyną, prawdopodobnie 
nastolatką. Gdy jej ciąża stała się widoczna, nie 
miała jeszcze męża. Wyobraź sobie plotki 
i wymowne spojrzenia, które musiała znosić. Nie 
było to łatwe doświadczenie, wobec tego może 
dlatego Bóg posłał ją do kogoś, komu mogła 
pomóc i … to wszystko opowiedzieć - do starszej, 
bezpłodnej kobiety, która przekroczyła już wiek 
rozrodczy, a teraz była w ciąży z cudownym 
dzieckiem! Była to Elżbieta, żona Zachariasza 
i krewna Maryi, tak to zapisał św. Łukasz: 

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem w góry do pewnego miasta 
w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza 
i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała 
ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego 
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Ci od Pana»” (Łk 1,39-45). 

To niesamowita chwila radości, akceptacji 
i miłości w stosunku do Maryi. W ciągu 
następnych trzech miesięcy (Łk 1,56) kobiety 
cementowały swoje więzi, umacniały je w sposób, 
którego nikt inny nie mógł zrozumieć - był to 
owoc niezwykłej podróż i czas zorganizowany 
przez Boga! Wyobrażam sobie, że Maryja wraca 
do domu z nową pewnością siebie, radością i siłą 
z powodu swojej cudownej i nie do końca 
zrozumiałej sytuacji. 

Wakacje to dla wielu czas aktywnego 
odpoczynku, rozmaitych podróży. Kiedy planuje-
my wakacyjne podróże pomyślmy o naszych 
bliskich. Sytuacje, które mogą nas spotkać mogą 
być już na Bożym planie dla nas.☺ „Jesteśmy 

bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry 
przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2,10). Boży 
plan może objąć o wiele więcej niż nam się 
wydaje. Bóg może nam dać więcej niż się 
spodziewamy. 

Afirmacja to słowo, które oznacza aprobatę, 
uznanie, akceptację, potwierdzenie - tego wszyscy 
potrzebujemy. 

Wzrastamy, gdy otaczamy się tymi, którzy 
potrafią przyjmować z radością nasze życie i cele 
jakie Bóg przed nami stawia i potrafią przyjąć nas 
z bezwarunkową miłością. Warto spotykać się 
z ludźmi, którzy mogą wnieść afirmację w nasze 
życie, przyjąć nas i mobilizować do wzrostu. 

Osobą, która kocha Cię bezwarunkowo jest 
nasz Pan, Jezus Chrystus. On jest wciąż ten sam 
(por. Hbr 13,8), w nim „nie ma przemiany ani 
cienia zmienności” (Jk 1,17), On zawsze jest pełen 
miłości. 

Nasz kościół parafialny jest otwarty dla 
każdego, nie tylko w niedziele, ale każdego dnia, 
również w wakacje. ☺ Zapraszamy! Przyjdź, 
posłuchaj, pomódl się, wyznaj swoje grzechy 
w konfesjonale, zacznij nowe życie, wzrastaj, daj 
się ogarnąć Bożą miłością. Bóg zmienia nasze 
życie, czyni nas szczęśliwymi, gdy traktujemy Go 
na serio i żyjemy Jego Słowem. 

Czy jest w Twoim otoczeniu ktoś z kim dawno 
nie miałeś relacji? A może ktoś z kim chciałbyś 
nawiązać kontakt? Wspólne spędzanie czasu jest 
nam potrzebne, abyśmy zachęcali się, wzrastali, 
słuchali Boga i siebie nawzajem! 

Wznieśmy nasze serca w modlitwie: Panie, 
nasz Boże, Ojcze w niebie, poszerzaj nasze 
serca, stale kieruj nami i pomóż kochać innych 
tak, jak Ty kochasz nas, miłością bezwarun-
kową, ale zawsze w prawdzie. Pobudź nas do 
większej radości, pokoju w życiu poprzez dobre, 
umacniające relacje. Prosimy o to przez 
pośrednictwo Twojego Syna, Jezusa. Amen. 

Grzegorz Krawiec 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
Umocnieni błogosławieństwem i obietnicą Ojca 

Ostatnim gestem Jezusa na ziemi było 
błogosławienie. Chrystus żegna się z Apostołami: 
odchodzi, ale nie zostawia. Daje swoje 
błogosławieństwo na powierzoną misję – bycie 
Jego świadkami. I obiecuje, że niedługo pośle 
Tego, który przyoblecze ich w moc z wysoka. 

Jezus daje nam różne zadania – nigdy nie zostawia 
nas samych. Błogosławi i daje swojego Ducha. 

Jezu, który oczekujesz mnie w niebie, wstawiaj 
się za mną u Ojca, aby Jego obietnica dawała mi 
moc w drodze ku Tobie, w pełnieniu Twojej misji 
głoszenia nawrócenia na odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom.  

 



ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO                                                           5 
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
„Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania” (J 14, 15). Kocham Jezusa, 
zatem ufam Mu, że to, do czego mnie zaprasza, 
jest dobre dla mnie i innych. Najgorzej, gdy 
traktuję przykazania, Ewangelię, nauczanie 
Kościoła jako zewnętrznie narzucone prawo, które 
coś mi odbiera, nie widząc, że za tym wszystkim 
stoi Bóg, który mnie kocha. Zachowując wszystko, 
nawet gdy jest mi trudno lub czegoś nie rozumiem, 
okazuję zaufanie i miłość. 

Jezu Chryste, dziękuję Ci za dar Ducha 
Świętego dla Kościoła i dla mnie. Duchu Święty, 
napełniaj moje serce swoją obecnością i zapalaj 
w nim ogień Bożej miłości. 

„Wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, 
starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. 

Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach” (Jl 3, 1-2). 
Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 

On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14, 26). 
„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić językami,  

jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 4). 

Niech przeczuwany przez Pierwsze Przymierze, zapowiedziany przez proroków 
 i obiecany przez Jezusa uczniom Paraklet, który zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy,  

ożywia także naszą wiarę oraz kieruje czynami.  
Niech uzdalnia nas do wytrwałego podążania za Chrystusem ku pełni zbawienia. 

Jak poznać Boga? 
W Księdze Wyjścia (33,13) możemy znaleźć 

jedną z wielkich biblijnych modlitw, gdzie 
Mojżesz modli się: „daj mi poznać Twoje 
zamiary, abym poznał żeś mi łaskawy”. 
Ciekawe, że Mojżesz modli się tak po obejrzeniu 
ogromnych cudów. Morze Czerwone rozdzieliło 
się pod jego laską. Bóg zapewnił ludziom na 
pustyni wodę, mannę i przepiórki, zwycięstwo nad 
Amalekitami. A jednak Mojżesz jakby mówi: 
„Widzę Twoje potężne czyny, ale chcę wiedzieć, 
kim jesteś”. 

I to z wiedzy o Bogu przychodzą potężne 
czyny. Jak mówi prorok Daniel (11, 32): „ludzie, 
którzy znają swego Boga, wytrwają i będą 
działali”. 

Jak więc możemy poznać Boga? 
Jednym z najlepszych sposobów jest spędzanie 

z Nim czasu sam na sam, każdego dnia. Czytaj 
Pismo Święte, a następnie proś Boga, aby dał Ci je 
zrozumieć. Jak wspaniale jest pomyśleć, że możesz 
poprosić Autora Biblii, aby przyszedł do Ciebie 
i wyjaśnił Swoje Słowo! Kiedy modlisz się 
i rozmyślasz nad Pismem Świętym, proś Boga 
o zrozumienie. Jak powiedział młody Samuel: 
„Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10). 

A Jezus obiecuje, co mamy na piśmie, 
w Ewangelii wg św. Jana 10,27: „Moje owce 
słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za 
Mną”. Kiedy otwierasz się na Boga, Bóg widzi 
Twoje starania. Nie ograniczaj swojego kontaktu 
z Bogiem z powodu zmęczenia, zdenerwowania 
lub rozczarowania. Jak Anna, matka Samuela, 
wylej tajemnice swojej duszy przed Panem. 
„Wylałam tylko duszę moją przed Panem” 
(1 Sm 1,15). A potem bądź pewien, że On jest 
w stanie zająć się Twoim całym życiem z właściwą 
sobie wielką życzliwością. 

Pan chce, żebyś został uzdrowiony. On chce, 
abyś miał pokój i radość. I chce abyś Go poznał, 
abyś żył. „Lud mój ginie, gdyż brak mu 
poznania” (Oz 4,6). Jezus Chrystus chce, by 
Twoje życie było obfite, pełne w Jego znajomość. 
„Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie 
i miały je w obfitości”  (J 10,10). 

Św. Hieronim zachęca nas: „Nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. 
Możesz Go poznać, zacznij czytać. Przyjdź na 
spotkanie biblijne w naszej parafii. Spotkania 
odbywają się w domu parafialnym, w każdą 
środę po wieczornej Mszy Świętej, około 18.40. 
W czasie spotkań czytamy fragmenty z Pisma 
Świętego wyznaczone w liturgii na najbliższą 
niedzielę.                               Grzegorz Krawiec 
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Historia domu zakonnego sióstr urszulanek SJK w Poznaniu 

Poznań bardzo mi się uśmiechał, wszak raz po raz interesy wymagały, aby tam być, 
a bez pied-á-terre (tłum. punktu oparcia) było to bardzo niewygodne. 

Św. Urszula Ledóchowska, „Historia Kongregacji” 
W czerwcu bieżącego roku minie sto lat 

pobytu sióstr urszulanek w Poznaniu przy ulicy 
Taczaka 7 (dawniej Skarbowa (1922-39), 
Luisenstrasse (1939-45), Chudoby (1950-92). 

Początki historii urszulańskiego domu wiążą 
się z księżną Marią Michałową Ogińską, która 
w maju 1922 roku złożyła Matce Urszuli 
Ledóchowskiej propozycję przejęcia istniejącego 
od 1909 roku Zakładu św. Jadwigi. Występował on 
pod nazwą Dom Dobroczynności „Caritas”, a do 
momentu przejęcia przez siostry urszulanki był 
własnością Stowarzyszenia św. Jadwigi, założo-
nego prze ziemianki wielkopolskie w 1897 r. 
W budynku trzypiętrowej kamienicy mieścił się 
internat dla niezamożnych dziewcząt pracujących 
lub przygotowujących się do zawodu, który siostry 
prowadziły do 1939 r. 

Organizowane też były spotkania różnych 
instytucji katolickich i stowarzyszeń religijnych. 
Na terenie domu była prowadzona administracja 
Orędowniczka Eucharystycznego.  

W początkowej fazie II wojny światowej 
siostry pracowały w Kuchni Ludowej. Część 
lokalu została zajęta przez dyrekcję kolei, 
a pozostała część przez Niemki wysiedlone 
z Łotwy. W 1942 r. władze niemieckie zdecydo-
wały, że dom urszulański przechodzi pod zarząd 
Opieki Społecznej, a siostry doświadczyły represji 
ze strony okupanta: część aresztowano, część 
wysłano do prac w domach prywatnych, 
w zakładach niemieckich, a nawet w pobliskim 
zarządzie Gestapo, część sióstr znalazła się 
w obozie w Bojanowie. 
Pozostałe w domu 
siostry zostały zmuszone 
do jego opuszczenia 
w roku 1943 r. i wróciły 
dopiero w 1945 r. Dom 
przy ul. Skarbowej był 
miejscem, gdzie po 
wojnie, jak wspomina 
jedna z sióstr, ludzie 
przychodzili, by dowia-
dywać się o losach 
swoich bliskich i natych-
miast podjęły pracę 
związaną z żywieniem 
osób potrzebujących 
w tzw. Kuchni RGO. Już 
jesienią ruszyła na nowo 
działalność internatu dla 
dziewcząt. Później dom 
przy ul. Skarbowej był 

zaangażowany w prowadzenie jadłodajni „Caritas 
Academica” i „Caritas”.W 1954r. upaństwowiono 
internat przy ul. Chudoby, by umieścić tam 
lokatorów. Prawo do ponownego użytkowania 
zwrócono w 1976 roku. W latach sześćdziesiątych 
siostry podjęły również pracę w kuchni 
oo. dominikanów i służyły tam do 2002 r. W tym 
czasie ojcowie dominikanie zaczęli przychodzić do 
kaplicy urszulańskiej, by tu sprawować 
Eucharystię. 

Siostry angażowały się w pracę wychowawczą 
i edukacyjną: prowadziły przedszkole (do 1962 r.), 
internat dla dziewcząt, uczyły w szkołach, 
katechizowały, udzielały korepetycji, jedna z sióstr 
była nauczycielką w Niższym Seminarium księży 
zmartwychwstańców (1970-82). 

Obecnie w domu poznańskim prowadzona jest 
Kuchnia Społeczna. Można zaznaczyć, że jest 
prowadzone tutaj swoiste duszpasterstwo dla osób 
potrzebujących. Oprócz wydawanego codziennie 
posiłku są organizowane pielgrzymki, rekolekcje, 
założona też została z ich udziałem teatralna 
Grupa Radykalnej Nadziei. Siostry obejmują 
opieką osoby bezdomne,  ubogie, starsze 
i samotne, rodziny wielodzietne. 

Nadal siostry są zaangażowane w pracę 
wychowawczo-edukacyjną: praca w szkole - 
katechizacja, prowadzenie świetlic socjoterapeu-
tycznych „Tęcza” i „Metanoia” a także w parafii 
św. Marcina grupy Eucharystycznego Ruchu 
Młodych. W domu przy ul. Taczaka mieści się się 
też obecnie sekretariat ERM i mały akademik. 



 

W kaplicy urszulańskiej odbywały b
odbywają się spotkania różnych grup modlitew
nych (np. Matki w modlitwie, grupa 
instytutu Matki Boskiej Bolesnej, która swoje 
spotkania ma już od lat osiemdziesią
wieku) i rekolekcyjnych, w tym skupienia dla 
studentów, którzy mieszkają przy ul. Taczaka. 
Siostry też posługują Kurii Metropolitalnej (od lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku), w
parafialnej, w zakrystii u ojców dominikanów, 
w szpitalu w oddziale dziecięcym. 

W domu przy ul. Taczaka 7 jest stale 
realizowana pierwotna myśl świętej Urszuli, by był 
on punktem zatrzymania dla sióstr przyje
jących do Poznania, by załatwiać róż

26 maja 

Dziękując naszym Mamom 

Czy nikt nie uczył was

Jako matka 
wiem co to jest życie

nosiłam je pod sercem
czułam jak rośnie 

i rozwija się we mnie
byłam jego ziemią 

deszczem 
rosą poranną 

kołyską i schronieniem
chlebem powszednim i ukojeniem

nie mówcie mi 
że dziecko przeszkadza

że zagraża 
odbiera wolność i czas
czy nikt nie uczył was

że Bóg stał się człowiekiem
i w matce znalazł urodzajną ziemię

zanim pojawił się w stajence

jako matka 
wiem co to jest życie

szczęśliwie urodziłam sześcioro dzieci
kolejnego – nie zdążyłam …

śmierć 
przyszła za wcześnie

 

(…) Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie
Jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie
Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie

A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć
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ńskiej odbywały bądź 
żnych grup modlitew-

nych (np. Matki w modlitwie, grupa świeckiego 
instytutu Matki Boskiej Bolesnej, która swoje 

od lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku) i rekolekcyjnych, w tym skupienia dla 

ą przy ul. Taczaka. 
 Kurii Metropolitalnej (od lat 

tych ubiegłego wieku), w kancelarii 
w dominikanów, 

W domu przy ul. Taczaka 7 jest stale 
ś ś ętej Urszuli, by był 

on punktem zatrzymania dla sióstr przyjeżdża-
ć różne sprawy. 

Każdego dnia siostry niestr
Bogu i ludziom. Realizują
świętej Założycielki: „Aby innym da

Stuletnia historia urszula
w Poznaniu zobowiązuje do kultywowania 
i szanowania tradycji poprzednich pokole
w szarych habitach, ale te
z nadzieją w przyszłość
w Bożej Opatrzności za wstawiennictwem 
Urszuli Ledóchowskiej i
urszulanek.                         

Uroczysta Msza św. 12  czerwca godz. 12. 3o
Przewodniczyć będzie Ks. Abp Stanisław 

Gądecki Metropolita Poznański

ZAPRASZAMY

 

26 maja - Dzień Matki 

naszym Mamom za dar życia i trud wychowania pamiętajmy o modlitwie.

Czy nikt nie uczył was 

wiem co to jest życie 
nosiłam je pod sercem 

 
i rozwija się we mnie 

 

kołyską i schronieniem 
ukojeniem 

że dziecko przeszkadza 

odbiera wolność i czas 
czy nikt nie uczył was 

że Bóg stał się człowiekiem 
i w matce znalazł urodzajną ziemię 

zanim pojawił się w stajence 

wiem co to jest życie 
ioro dzieci 

nie zdążyłam … 

przyszła za wcześnie 

Dar nieba

Maryjo
w Twoje dobre dłonie

składam matczyną troskę
o dzieci – dar nieba
co zaistniał na ziemi
i samotność domu

w oazę życia zamienił
przybyło pracy

przybyło miłości
i szczęścia przybyło
i trudu formacji …

Nazaret i Markowa
pozwalają wzrastać
w latach i mądrości

w nich jawi się
najpiękniejsza szkoła życia

rodzina pełna miłości

 

(75 rocznica tragicznej śmierci Rodziny Ulmów) 
Maria El

(…) Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie 
edynie serce Matki o wszystkim dobrze wie 

Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie 
gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć …
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dego dnia siostry niestrudzenie służą Panu 
Bogu i ludziom. Realizują wiernie charyzmat 

„Aby innym da ć Boga…”. 
Stuletnia historia urszulańskiego domu 

ązuje do kultywowania 
szanowania tradycji poprzednich pokoleń sióstr 

le też pozwala patrzeć 
 w przyszłość, pokładając ufność 

ści za wstawiennictwem świętej 
Urszuli Ledóchowskiej i wszystkich świętych 

                         Siostra H. Tuchołka 

Msza św. 12  czerwca godz. 12. 3o. 
Przewodniczyć będzie Ks. Abp Stanisław 

Gądecki Metropolita Poznański 

ZAPRASZAMY 

pamiętajmy o modlitwie. 

 
Dar nieba 

Maryjo 
w Twoje dobre dłonie 

składam matczyną troskę 
dar nieba 

co zaistniał na ziemi 
i samotność domu 

w oazę życia zamienił 
przybyło pracy 

przybyło miłości 
przybyło 

i trudu formacji … 

Nazaret i Markowa 
pozwalają wzrastać 
w latach i mądrości 

w nich jawi się 
najpiękniejsza szkoła życia 

rodzina pełna miłości 

 

 „Róże nad grobem” 
(75 rocznica tragicznej śmierci Rodziny Ulmów) 

Maria Elżbieta Szulikowska 
 

 

… 
(słowa: Ludwik Szmaragd) 
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Wspomnienie Grupy Charytatywnej im. Siostry Gabrieli 

w Jej 30. rocznicę śmierci

oraz 60. rocznicę powstania Grupy Caritas

Grupa charytatywna w naszej Parafii działała 
we współpracy z siostrami Miłosierdzia 
św. Wincentego a’Paulo jako Stowarzyszenie Pa
Miłosierdzia, bowiem przy parafii pracowały 
Siostry Zgromadzenia ss. Miłosierdzia. Widziane 
były nie tylko w pracy charytatywnej, ale 
w Biurze Parafialnym i Zakrystii. 

Miałam łaskę u Boga obserwowa
pracę sióstr, szczególnie od najmłodszych lat 
tj. 1962 r. Bóg pozwolił mi współpracowa
śp. s. Gabrielą, a wcześniej ze śp. s. Cecyli
S. Gabriela była dla mnie animatork
życia duchowego (uczestniczyłam 
razy – w rekolekcjach powołaniowych w domu 
ss. Miłosierdzia w Chełmnie nad Wisł
i w pracy w Parafialnym Zespole Charytatywnym.
Po odejściu siostry Gabrieli do Pana 11 czerwca 
1992 roku, idąc Jej śladami zdecydowałam si
kierować. Nasz parafianin, pan Janusz Krzy
określił siostrę Gabrielę mianem ówczesnej Matki 
Teresy, ponieważ docierała szczególnie do tych, 
którzy krępowali się wyciągnąć rę ę
Z Jego też inicjatywy, Parafialna Grupa 
Charytatywna w I rocznicę odejś
tj. 11 VI 1993 r. została nazwana 
Charytatywne im. Siostry Gabrieli. W diecezji ju
nie działało Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, cała 
działalność została włączona w reaktywowan
Caritas. Zostaliśmy nazwani 
Zespołem „Caritas” Archidiecezji Pozna

Nieważna jest nazwa, ważny jest motyw 
działalności, a motywem działania członków grupy 
było działanie z miłości do Boga i ludzi. Maj
uwadze życie patrona naszej Parafii 
– św. Marcina, który podzielił się
swoim płaszczem z ubogim 
żebrakiem, jednym z celów naszej 
działalności było dzielenie się
odzieżą z osobami bezdomnymi, 
czasem o odrażającym wyglądzie. 
Odzież pochodziła z darów od 
parafian i ludzi dobrego serca, ale też
częściowo z zagranicy. Bardzo 
często potrzebujący zostali ubrani 
w czystą odzież jak mówi przysłowie 
od stóp do głów, to jest w buty, 
skarpety, bieliznę i kończąc na 
czapce na głowie. 

W grupie działały osoby starsze
emerytki, które nigdy nie czuły się
zniechęcone, wręcz przeciwnie 
ochoczo podejmowały dyżury
natomiast nie było napływu nowych 
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Wspomnienie Grupy Charytatywnej im. Siostry Gabrieli 

w Jej 30. rocznicę śmierci 

oraz 60. rocznicę powstania Grupy Caritas 

Grupa charytatywna w naszej Parafii działała 
we współpracy z siostrami Miłosierdzia 

Wincentego a’Paulo jako Stowarzyszenie Pań 
Miłosierdzia, bowiem przy parafii pracowały 

łosierdzia. Widziane 
były nie tylko w pracy charytatywnej, ale również 

 u Boga obserwować gorliwą 
 sióstr, szczególnie od najmłodszych lat 

1962 r. Bóg pozwolił mi współpracować ze 
śp. s. Cecylią. 

Gabriela była dla mnie animatorką zarówno 
(uczestniczyłam - nie zliczę ile 

rekolekcjach powołaniowych w domu 
Miłosierdzia w Chełmnie nad Wisłą), jak 

ialnym Zespole Charytatywnym. 
do Pana 11 czerwca 

ladami zdecydowałam się nim 
. Nasz parafianin, pan Janusz Krzyżaniak 

 mianem ówczesnej Matki 
 docierała szczególnie do tych, 

ą ąć rękę o pomoc. 
Parafialna Grupa 

ę odejścia do Pana 
VI 1993 r. została nazwana Centrum 

. W diecezji już 
ń Miłosierdzia, cała 

czona w reaktywowaną 
 Parafialnym 

Zespołem „Caritas” Archidiecezji Poznańskiej.  
żny jest motyw 

tywem działania członków grupy 
ci do Boga i ludzi. Mając na 

ycie patrona naszej Parafii 
w. Marcina, który podzielił się 

swoim płaszczem z ubogim 
ebrakiem, jednym z celów naszej 

ci było dzielenie się 
bami bezdomnymi, 

ądzie. 
darów od 

parafian i ludzi dobrego serca, ale też 
ciowo z zagranicy. Bardzo 

cy zostali ubrani 
 jak mówi przysłowie 

to jest w buty, 
ń ąc na 

grupie działały osoby starsze - 
nigdy nie czuły się 

przeciwnie 
żury, 

nie było napływu nowych 

chętnych do pracy 
w wolontariacie charyta-
tywnym. Bezdomnych 
obdarowywałyśmy nie 
tylko odzieżą, ale dobrą
radą i uśmiechem, za co od 
obdarowanych słowo dziękuj
radością. Poza tym w ramach działania grupy 
wykonywałyśmy i nadal to podtrzymujemy 
wiązanki palemek na Niedziel
zboża, ziół i kwiatów na 15 
(Wniebowzięcie NMP). Fundusze z 
przeznaczone są na po
w różnym wymiarze. Organizowali
Dzień Chorych połączony z 
parafialnej. Służba bliźniemu jest łask
rozwoju duchowego i religijnego. Nie mo
filantropią, bo filantropia to czynienie dobra ze 
względu na człowieka. Poniewa
wywodziła się ze Stowarzyszenia Pa
dzia, a więc Miłosierdzie jest czynem dobrym dla 
człowieka ze względu na Pana Boga. 
prowadząca do Boga przez bli
w tym miejscu słowa Jezusa zapi
św. Marka (14, 7) Ubogich 
i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czyni
Oby te słowa dotarły do młodych pokole
i rozbudziły chęć działania w
dobroczynnym w trosce o
uczynione bliźniemu uczy
i oceniać własne sprawy we wła
wymiarach. Życie wtedy zyskuje gł

Spotkanie Grupy Charytatywnej z Duszpasterzami:
 Ks. Prob. Marianem Peikiem i wikariuszem ks.

rok 1969 

Wspomnienie Grupy Charytatywnej im. Siostry Gabrieli 

tnych do pracy 
-

tywnym. Bezdomnych 
my nie 

, ale dobrą 
miechem, za co od 

dziękuję było dla nas wielką 
ramach działania grupy 

my i nadal to podtrzymujemy 
zanki palemek na Niedzielę Palmową, bukiety 
a, ziół i kwiatów na 15 sierpnia 

cie NMP). Fundusze z tego działania 
ą na pomoc potrzebującym 

nym wymiarze. Organizowaliśmy również 
ączony z agapą w salce 
źniemu jest łaską i szansą do 

rozwoju duchowego i religijnego. Nie może być 
, bo filantropia to czynienie dobra ze 

u na człowieka. Ponieważ nasza grupa 
 ze Stowarzyszenia Pań Miłosier-

c Miłosierdzie jest czynem dobrym dla 
ędu na Pana Boga. Jest to droga 

ca do Boga przez bliźnich. Przytoczę 
tym miejscu słowa Jezusa zapisane w Ewangelii 

Ubogich zawsze macie u siebie 
żecie im dobrze czynić.  

Oby te słowa dotarły do młodych pokoleń 
ęć działania w wolontariacie 

trosce o dobro, które 
niemu uczy zawsze dostrzegać 

 własne sprawy we właściwych 
ycie wtedy zyskuje głębszy sens. 

Elżbieta Sieradzka 

Spotkanie Grupy Charytatywnej z Duszpasterzami: 
Ks. Prob. Marianem Peikiem i wikariuszem ks. Zdzisławem Sobierajskim, 
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Apostolskie Błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla członków Parafialnego Oddziału Caritas  
przy parafii św. Marcina w Poznaniu w Roku Jubileuszowym 

 

Możliwości są praktycznie 

nieograniczone 
Co wspólnego z chrześcijaństwem ma rak, 

a właściwie langusta mieszkająca na palmie, 
przedstawiona na ilustracji? ► 

Wizerunek langusty mieszkającej wśród 
gałęzi drzewa palmowego stanowi część 
pięknej mozaiki z IV wieku zdobiącej 
Bazylikę Matki Bożej Wniebowziętej (Basilica 
di Santa Maria Assunta), we włoskiej 
miejscowości Akwilea (Aquileia). Niegdyś 
Akwilea była ważnym adriatyckim portem 
morskim w Imperium Rzymskim, z którego 
prowadziła za Alpy jedna z nitek słynnego 
Szlaku Bursztynowego. Dzisiaj leży 
10 kilometrów od morza i jest niewielkim 
miasteczkiem liczącym około trzech tysięcy 
mieszkańców. Miasto słynie z antycznych 
zabytków, a przede wszystkim z niezwykłych 
mozaik w bazylice. Wróćmy jednak do 
langusty. 

Czy widział ktoś langustę, morskiego 
skorupiaka, (który żyje na dnie, w ciemności 
i chłodzie) siedzącego na palmie, gdzie mogą 
się dostać wyłącznie owady czy ptaki? – Nie 
jest to możliwe. 

Sens tego obrazu wyjaśnia pośrednio tekst 
z Pisma Świętego, w Księdze Mądrości: 
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„Ziemne stworzenia zamieniały się w wodne, 
a wodne na ląd wychodziły” (Mdr 19,19). 
Fragment ten odnosi się do Bożych dzieł, 
których świadkami byli Izraelici wychodzący 
z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza. 
Wodne stworzenia (żaby) wyszły na ląd, by 
stać się jedną z plag, jakie Bóg zesłał na 
Egipcjan, gdy nie chcieli wypuścić Izraelitów 
ze swego kraju, a ziemne zwierzęta (czyli 
bydło, trzody i konie) zamieniły się jakby 
w wodne, gdy przechodziły przez wody Morza 
Czerwonego, które Bóg otworzył przed swoim 
ludem. Możemy o tym przeczytać przede 
wszystkim w biblijnej Księdze Wyjścia, 
nazywanej również Exodus. 

Odniesienie do Nowego Testamentu 
W Nowym Testamencie czytamy, że wiara 

czyni możliwym to co wydaje się niemożliwe, 
wiara wszystko zwycięża. Pan Jezus: 

„«Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami 
i pomóż nam!». Jezus mu odrzekł: «Jeśli 
możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto 
wierzy». Natychmiast ojciec chłopca zawołał: 
«Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»”  
(Mk 9, 22-24). 
Święty Jan Apostoł zapewnia: „Wszystko 

bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 
świat; tym właśnie zwycięstwem, które 
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto 
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że 
Jezus jest Synem Bożym?”  (1 J 5,4-5). 

Człowiek bez wiary, żyjący w cieniu 
własnego lęku i duszący się w wodach śmierci 
może rozkwitnąć jak palma i zwrócić się ku 
słońcu, którym jest Chrystus. Wierzący nie 
tylko przejrzy na oczy i widzi świat inaczej, 
ale już nie umiera, bo przestaje być 
niewolnikiem grzechu. Zostaje wyniesiony ku 
górze, ku szczęściu, ciepłu, w zupełnie inny 
świat, z morskiego dna na szczyt światłości, 
ku Bogu. 

Warto wiedzieć, że woda symbolizuje 
w Biblii śmierć. Czy pamiętasz jak Jezus 
chodził po wodzie? (zobacz: Mt 14,25; Mk 
6,48; J 6,19). To znaczy, że Jezus Chrystus 
panuje nad śmiercią, zmartwychwstając 
pokonał ją i daje nam życie wieczne. 

Langusta mieszkająca na palmie - to obraz, 
symbol rzeczy po ludzku niemożliwych czy 
też niezwykle trudnych, ale realnych dzięki 
wierze, która uzdalnia do życia w sposób 
nowy, przemieniony, daje moc, by kochać 
nieprzyjaciół, przebaczać wrogom, służyć 

innym mimo obelg i niezauważenia, są to 
postawy, do jakich uzdalnia wierzących Jezus 
Chrystus. 

A co znaczy walka koguta z żółwiem? ▲ 
Walka koguta z żółwiem to starochrześ-

cijańskie wyobrażenie radykalizmu wiary. 
Kogut, uosabiający światłość, walczy 
z żółwiem, symbolizującym ciemność. 

W innej interpretacji kogut to symbol 
witalności, budzący siebie i innych o poranku. 
Żółw zaś jest powolny i zamknięty w skorupie. 
Przed takim dylematem staje człowiek. 
Co wybrać? Życie, wstawanie o świcie, pracę, 
codzienne liczne obowiązki, życie w wierności 
Ewangelii, w zaufaniu Bogu, czy bezpieczne 
trwanie w swoich czterech ścianach, 
zamknięcie w skorupie przyzwyczajeń 
i grzechu? 

Zachęta 
Autor listu do Hebrajczyków zapewnia 

i zachęca nas: „odłożywszy wszelki ciężar, 
[a przede wszystkim] grzech, który nas 
łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec 
w wyznaczonych nam zawodach” (Hbr 12,1). 
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 
także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym 
i obcym naukom, dobrze bowiem jest 
wzmacniać serce łaską” (Hbr 13,8 i 9). 

Jezus Chrystus jest wciąż tym samym 
Bogiem, tak samo jak kiedyś, również dziś jest 
pełen miłości i przebaczenia, ponadto tak 
samo gotowy nam pomagać. Odrzućmy 
wszelki ciężar grzechu, co ciągnie na dno…, i 
wzmacniajmy się łaską sakramentów i dopiero 
tak możemy w sposób skutecznym służyć 
naszym bliskim. To co po ludzku niemożliwe, 
z Bożą łaską naprawdę jest możliwe, jak 
langusta na palmie… 

Grzegorz Krawiec 
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Spotkania ze świętymi - 

Św. Rita z Cascci 
22 maja Kościół wspomina św. Ritę z Cascii, 

nazywaną świętą od róż, świętą od spraw 
beznadziejnych oraz świętą od rzeczy niemożli-
wych. Rita urodziła się ok. 1380 r. w ubogiej 
rodzinie górali, niedaleko Cascii (Umbrii). 
Zrealizowała wszystkie powołania stojące przed 
kobietą: była żoną i matką, wdową, siostrą 
zakonną, mistyczką. Choć od dzieciństwa pragnęła 
poświęcić swoje życie Bogu w życiu zakonnym, 
to  zgodnie z wolą rodziców obrała małżeństwo. 
W wieku 16 lat poślubiła Pawła Mancini, młodego, 
szlachetnego człowieka pochodzącego z dobrej 
rodziny. Związek okazał się nieudanym, bowiem 
obdarzony niespokojną naturą, niestroniący od 
uciech życia ów poślubiony młodzieniec stał się 
powodem wielu ogromnych cierpień, które znosiła 
z anielską cierpliwością. Urodziła mu bliźnięta, 
a w intencji jego nawrócenia ofiarowała wiele 
umartwień. Mąż Rity zginął w porachunkach 
zwaśnionych rodów, na łożu śmierci wybaczając 
zabójcy pojednawszy się ze Stwórcą. Synowie 
sprawiali wielkie kłopoty wychowawcze, Rita 
usilnie prosiła Boga, aby zabrał ich ze świata niż 
mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej 
prośby. Obaj młodzieńcy zmarli podczas epidemii. 

Wolna od zobowiązań świata pragnęła 
zrealizować marzenie o życiu zakonnym. Niestety 
kilkakrotnie odmówiono jej wstąpienia do zakonu 
z obawy przed toczącym się konfliktem między 
rodziną zmarłego męża a rodziną jego zabójców. 
Rita nosząc płomienną miłość do Chrystusa 
pojednała zwaśnione rodziny i jako trzydziesto-
kilkuletnia wdowa wstąpiła do klasztoru Sióstr 
Augustianek w Cascii. Służyła Bogu zamknięta 
w klasztornych murach, pozostając jednocześnie 
otwartą na sprawy i problemy współczesnego 
świata i Kościoła. Święta Rita miała wielkie 
nabożeństwo do Męki Pańskiej wypraszając sobie 
dar stygmatów. Na swojej głowie odczuwała ranę 
po jednym cierniu z korony Jezusa, który 
przypominał jej o Męce Zbawiciela. Trwało to 15 
lat. Rita prosiła też Boga, by rana ta nie była 
widoczna dla otoczenia i została wysłuchana. 
Święta odznaczała się posłuszeństwem, duchem 
modlitwy i cierpliwości, osiągając szczyty 
kontemplacji. Zmarła w Casciii na gruźlicę w roku 
1457. 

Święta Rita żyjąc duchowością św. Augustyna 
stała się uczennicą Ukrzyżowanego. Zachwycił ją 
Chrystus, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać Sługi (Flp 2, 7), obdarty z szat, 
wyszydzany, ukrzyżowany. Jej miłość zakorze-
niona w Chrystusie stała się niezachwianą mocą 
w wierze, dzięki której w każdej sytuacji była 

kobietą pokoju. Św. Rita jest dla mnie każdego 
dnia przewodniczką na drodze walki o miłość 
i świętość. Uczy wytrwałej modlitwy, pokory, 
posłuszeństwa, aby każdego dnia coraz bardziej 
upodabniać się do Jezusa. Dzisiaj w sposób 
szczególny doświadczam jej pomocy w trudnych 
egzaminach na uczelni. 

Modlitwa do św. Rity 

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, 
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, 
cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, 

zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, 
lekarko chorych, pociecho strapionych,  

wzorze prawdziwej świętości, 
ukochana Oblubienico Chrystusa Pana 

naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. 
Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam  

módl się za mną, o uległość woli Bożej 
we wszystkich przeciwnościach mojego życia. 
Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, 

abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy 
moje u tronu Bożego stały się skuteczne. 

Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, 
szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki 

Bożej oraz łaskę ... 
I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie 

przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba 
i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się 

towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Amen. 

(Święta Rita, Modlitewnik, wyd. WAM) 
Monika Jasińska 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 11, 1230 i 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600.- 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 i środa, 900 - 1100,1630 - 1730 

I piątek miesi ąca  
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu 

1500 - 1800 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 i adoracja w ciszy 
Możliwość Sakramentu Pojednania 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Komentarz do Słowa Bo żego na niedziel ę 
każda środa po Mszy św. o godz. 1800 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

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

 

OKŁADKA – „Nawiedzenie Najświętszej Maryi 
Panny”, ok. 1435 rok, tempera na desce 
 w Kościele San Michele w Carmignano.   

Obraz namalowany przez Rogera de la Pasture,, 
którego nazwisko po osiedleniu w Brukseli 

przybierze flamandzką formę 
Rogiera van der Weydena. 

 
Modlitwa za Ojczyznę 

ks. kard. Augusta Hlonda 

O Duchu Święty, swe dary spuść na tych, 
którzy kierują losami Polski, i na cały Naród, 
abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu 
prywatnym i publicznym, żyli świętym prawem 
Bożym. Amen.  

W kwietniu i maju 2022 roku 
 

 
Włączeni do wspólnoty przez 

sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Mikołaj Hołosiewicz 
2. Marcel Mikołaj Huku 
4. Leon Gisztew 
 

 
 

Odeszli do Pana 
 

1. Jerzy Jaworski 
2. Janina Rosiejko 
3. Paweł Śródecki 
4. Zdzisława Helena Rój 
5. Agnieszka Gorzan 
6. Agnieszka Chojnacka 
7. Krystyna Maria Małecka 

 

lat 60 
lat 88 
lat 58 
lat 75 
lat 43 
lat 95 
lat 86 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

a światło ść wiekuista niechaj im świeci. 
 
 

Maryja „poszła z pośpiechem”. Ona zawsze się 
śpieszy czynić dobro. 

„W niebie jest teraz obecna ludzka natura, taka 
jak nasza – obietnica tego, czym stanie się pewnego 
dnia nasza natura, jeśli będziemy iść Jego drogą. 
Dzięki tej ludzkiej naturze On zawsze będzie 
odczuwał wobec nas głęboką solidarność. Obecnie 
możemy do Niego wstąpić tylko w naszych 
umysłach i sercach, nasze ciała podążą za nimi po 
sądzie ostatecznym.” 

„Czy zdarzyło ci się zauważyć, że kiedy 
pragniesz się nad czymś głębiej zastanowić, 
zamykasz oczy i zatykasz uszy na turkot obracającej 
się Ziemi? A im bardziej odcinasz się od spraw 
ziemskich, tym głośniej przemawia do ciebie Duch 
Boży? Więcej nauczysz się od Ducha niż z książek, 
tak jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy dowie-
dzieli się więcej o życiu Chrystusa, niż przebywając 
u Jego boku przez trzy lata.” 

„Bóg nie aniołów wybrał, aby byli kapłanami – 
On powołał ludzi. Nie ze złota, lecz z gliny wykonał 
naczynie, w którym ma być przechowywany Jego 
skarb. Różnorodna grupa apostołów , których Jezus 
zebrał wokół siebie, stała się tego godna dzięki 
Bożemu Miłosierdziu.” 

Abp Fulton Sheen 
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