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Uroczystość Apostołów - Św. Piotra i Pawła
Dla Katedry Poznańskiej jest to
uroczystość odpustowa - w tym dniu
cały Poznań czci Patronów Miasta.
Św. Piotr - zastępca Chrystusa na
ziemi i Głowa Kościoła rzymsko katolickiego i św. Paweł - najpierw
prześladowca chrześcijan, a następnie
gorliwy Apostoł, któremu Jezus
objawił się w drodze do Damaszku
i sprawił, że Chrystus stał się
najważniejszy w jego życiu.
Obydwu
Apostołów
charakteryzuje
całkowite i bezkompromisowe poświęcenie
swojego życia dla głoszenia Dobrej Nowiny.
Dają nam przykład, jak powinniśmy troszczyć
się o innych, aby ich zbliżyć do Boga.

Prośmy św. Patronów dnia
dzisiejszego,
abyśmy
umieli
wykorzystać każdą nadarzającą się
sytuację, by głosić swoim życiem, że
jedynie Chrystus jest prawdziwym
Zbawieniem
ludzkości.
Kto
prawdziwie kocha Chrystusa odczuwa
potrzebę ukazywania Go innym.
Apostolstwo jest zadaniem radosnym,
chociaż wymaga ofiar.
Pamiętajmy też w naszych
modlitwach o misjonarzach, którzy idą na cały
świat, aby wszystkim narodom głosić Dobrą
Nowinę o Zbawieniu.
s. Barbara Drzewiecka - Szarytka

Jeden Pan, jedna wiara!
2 czerwca, godz. 17.00 - godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu
w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem na świecie
Zgodnie z zaaprobowanym przez papieża
Benedykta XVI kalendarzem wydarzeń
w Roku Wiary, w niedzielę 2 czerwca o godz.
17.00 Papież Franciszek przewodniczył
godzinnej adoracji eucharystycznej w Bazylice św. Piotra. W tym czasie w kościołach na
całym świecie prowadzona była również
adoracja Najświętszego Sakramentu również w naszej parafii. Modliliśmy się
w następujących intencjach, które podał
Papież Franciszek:
- Za Kościół na świecie - niech Pan uczyni
go zawsze posłusznym swojemu Słowu, aby
stawał przed światem „jako chwalebny, nie
mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany”
(Ef 5,27).
- Niech w Kościele, poprzez wierne
nauczanie, rozbrzmiewa Słowo, które zbawia
i przynosi miłosierdzie oraz sprawia, że
w odnowionej więzi miłości tenże Kościół
może nadać pełny sens cierpieniu i smutkowi
oraz przywrócić radość i spokój.
- Za tych wszystkich, którzy w różnych
miejscach świata doświadczają cierpień
związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa
oraz za ofiary wojen, handlu ludźmi, przemytu
narkotyków i pracy niewolniczej.

Za dzieci i kobiety doświadczających
wielorakich form przemocy. Niech ich
milczący krzyk o pomoc znajdzie Kościół
czuwający, aby mając wzrok utkwiony
w Chrystusie ukrzyżowanym, nie zapomniał
o tych braciach i siostrach, którzy wpadli
w ręce przemocy.
- Za tych wszystkich, którzy doświadczają
niepewności
ekonomicznej,
a
przede
wszystkim za bezrobotnych, za osoby starsze,
za emigrantów i bezdomnych, za więźniów
i w intencji tych wszystkich, którzy doświadczają zepchnięcia na margines społeczeństwa.
Modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność
niech staną się dla tych ludzi pocieszeniem
i wsparciem w nadziei oraz siłą i wytrwałością
ks. Krzysztof
w obronie godności ludzkiej.
-
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NOSTRA AETATE
W naszej epoce
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich

Deklaracja
„Nostra
aetate” stanowi objętościowo najmniejszy
dokument Soboru Watykańskiego II - składa
się tylko z pięciu punktów. Punkt pierwszy
przedstawia współczesną sytuację świata
(„naszą epokę”), kiedy to ludzkość zbliża się
do siebie, a kraje świata coraz bardziej od
siebie zależą. Sytuacja ta skłania Kościół do
rozważenia jego stosunku do innych religii.
Punkt drugi został poświęcony hinduizmowi i buddyzmowi oraz „innym, istniejącym
na świecie religiom”. Kościół wzywa
chrześcijan do współpracy i dialogu
z wyznawcami innych religii i wspierania
znajdujących się w nich wartości. Kolejny
punkt został poświęcony stosunkowi Kościoła
do islamu.
Punkt czwarty dotyczy relacji Kościoła do
judaizmu i porusza wiele istotnych zagadnień
teologicznych, żywo dyskutowanych w historii
chrześcijaństwa, np. trwałość przymierza Boga
z Izraelem (deklaracja stwierdza, że nigdy nie
zostało ono zerwane). W deklaracji czytamy:
„Zgłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór
pamięta o więzi, którą lud Nowego Testamentu
zespolony jest duchowo z plemieniem
Abrahama. (…)

Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym,
że za pośrednictwem owego ludu,(…) otrzymał
objawienie Starego Testamentu i karmi się
korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione
zostały gałązki dziczki oliwnej narodów.
Wierzy bowiem Kościół, że Chrystus, Pokój
nasz, przez krzyż pojednał Żydów i narody
i w sobie uczynił je jednością.(…)
Skoro, więc tak wielkie jest dziedzictwo
duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom,
święty Sobór pragnie ożywić i zalecić
obustronne poznanie się i poszanowanie, które
osiągnąć można zwłaszcza przez studia
biblijne i teologiczne oraz przez braterskie
rozmowy.”
Według Świętego Pawła Apostoła, Żydzi
ze względu na praojców pozostają ciągle
umiłowanymi przez Boga, ponieważ dary łaski
i wybranie Boże są nieodwołalne.
Na końcu Kościół w deklaracji NOSTRA
AETATE wzywa do braterstwa między ludźmi
i sprzeciwieniu się wszelkim formom
dyskryminacji i prześladowań religijnych.
ks. Krzysztof
PS. W tekście wykorzystałem materiały
z katechezy Drogi Neokatechumenalnej nt. Soboru
Watykańskiego II.

Nowa Ewangelizacja
Patrząc na twarze ludzi uczestniczących
we Mszy św. zastanawiam się, czy mają oni
świadomość tego, co się dzieje. Czy wiedzą,
że nieskończony Bóg właśnie staje się
wyjątkowo bliskim specjalnie dla nich? Taka
świadomość dużo zmienia w przeżywaniu
Eucharystii. Sondaże pokazują, że z roku na
rok coraz mniej ludzi chodzi do Kościoła.
Wdarło się w nasz język to bezsensowne
stwierdzenie: „niepraktykujący katolik”. Coraz
bardziej zaczynamy wierzyć, że katolikiem
można zostać na poziomie papierka od chrztu.
Kościół jednak, wbrew obiegowej opinii,
nie pozostaje głuchy na pogłoski o malejącej
liczbie świadomych katolików. Coraz częściej
możemy usłyszeć o czymś, co nazywa się
„Nową Ewangelizacją”. Jest to konkretne

działanie Kościoła Katolickiego, który chce
dotrzeć z Dobrą Nowiną do ludzi
ochrzczonych, którzy zatracili Boga w swojej
religijności. Zbliża się sezon wakacyjny, a tam
takich „akcji” ewangelizacyjnych bez liku.
Pozwolę sobie opisać dwie.
Przystanek
Jezus
ogólnopolska
inicjatywa ewangelizacyjna na Przystanku
Woodstock. W trakcie 3-dniowego festiwalu
rockowego w Kostrzynie nad Odrą gromadzą
się tysiące ludzi (w 2011 podczas koncertu
finałowego
był
równy
MILION).
W większości są to ludzie młodzi lecz nie
tylko. Ludzie przyjeżdżają z całym bagażem
trudnych doświadczeń i zranień, starając się
zatopić je w alkoholu lub ulotnić w raz
z dymem marihuany lub wciągnąć z jakimś
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innym narkotykiem. Wbrew pozorom,
Przystanek Woodstock jest idealnym miejscem
dla ewangelizatorów. W ten obraz śmierci
i zniszczenia idealnie pasuje Jezus, Zbawca,
przyjaciel człowieka, który kocha każdego.
Ludzie tam, jakby czekali na to aż opowiemy
im o Bogu, który jest kochającym Tatą,
naszym Tatą. Od wtorku przed festiwalem
czekają już ewangelizatorzy (ok. 1000 osób
z pragnieniem opowiedzenia tym ludziom
o Jezusie).
Przystań z Jezusem - nazwa i cel
podobny do tego powyżej, ale warunki troszkę
inne. Tym razem ewangelizatorzy wychodzą
do ludzi zgromadzonym na ogólnopolskim
festiwalu Sunrise (festiwal muzyki techno).
Strasznie, strasznie głośna muzyka, znów
alkohol i znów narkotyki. Na wszystkie
możliwe sposoby ewangelizatorzy starają się
przypomnieć i uświadomić uczestnikom jedną
rzecz - jesteś wyczekiwanym i ukochanym
dzieckiem Boga.

W trakcie całych wakacji jest jeszcze
mnóstwo innych akcji ewangelizacyjnych,
dziejących się może z troszkę mniejszym
rozmachem, ale z równie wielką mocą
i zapałem.
Kościół wychodzi do ludzi nie tyko
w wakacje. W samym np. Poznaniu jest
Wspólnota św. Jacka, która przez cały rok co
wtorek wychodzi na ulicę i mówi ludziom
o Bogu.
Kościół nie śpi i walczy o każdego
człowieka, przede wszystkim dlatego, że
każdy człowiek jest dzieckiem Boga, za
każdego Jezus oddał życie, i na każdym z nas
Bogu zależy.
Warto więc być w TAKIM KOŚCIELE.
„Bo znać Ciebie, to chcieć mówić o Tobie
w koło” (Casting Crowns, To known you).
Módlmy się także w intencji nowej
ewangelizacji i wykorzystujmy każdą chwilę
by przybliżyć się do Chrystusa, aby nasze
świadectwo było autentyczne.
Jakub ze wspólnoty św. Jacka

Poznański Czerwiec - pamiętajmy!
28 czerwca 1956 roku to pierwszy dzień,
wydarzeń w Poznaniu, które historia Polski
wspomina jako „Poznański Czerwiec”. W tym
właśnie dniu poznaniacy w sposób szczególny
pragną pamiętać o tych, którzy demonstrowali
pod hasłem „Chleba i wolności”. Było ich
około 100 tysięcy osób.
Kiedy władza PRL wycofała się
z wcześniej przyjętych zobowiązań, wybuchł
strajk w największych zakładach miejskich
(podkreśla się szczególną rolę Zakładów im.
Hipolita Cegielskiego). Strajkujący następnie
wyszli na ulice formując pochód. Zajmowali
gmachy publiczne oraz podjęli próbę
opanowania siedziby Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego - właśnie tam
użyto broni.
Kiedy
Biuro
Polityczne
Komitetu
Centralnego
PZPR
dowiedziało
się
o rozruchach, postanowiło stłumić wystąpienia
siłą. Do miasta wkroczył więc ponad 10tysięczny oddział wojskowy, któremu
dowodził generał Stanisław Popławski.
Wymiana ognia trwała w różnych punktach
Poznania do 30 czerwca. Oficjalna liczba ofiar
tych wydarzeń to 58 osób.

Rok 1956 był przełomowy jeśli chodzi
o układ sił między władzą a społeczeństwem,
a to, co działo się w Poznaniu, przyspieszyło
proces demokratyzacji Polski.
W 2006 roku, na mocy uchwały Sejmu,
ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci
Poznańskiego Czerwca 1956 - obchodzi się
go w rocznicę wybuchu wydarzeń. Na co
dzień o tym czasie poznaniakom przypominają: Pomnik na Placu im. Adama
Mickiewicza, nazwy ulic: 28 Czerwca, Romka
Strzałkowskiego (13-letniej ofiary), Pomnik
ofiar przy ulicy Gajowej, Pomnik Dzieci
Czerwca 1956 przy ulicy Młyńskiej oraz
Pomnik Adwokatów Czerwca przy ulicy
Hejmowskiego.
Teraz, gdy zbliża się kolejna rocznica tych
wydarzeń warto odwiedzić miejsca pamięci
ich ofiar, by pomodlić się w ich intencji,
złożyć kwiaty. Niech dzięki temu utrzyma się
pamięć o tych, którzy stracili życie w obronie
wyższych wartości.
IS
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„Pośrodku najstarszej z Ziem Piastowskich”
Przed trzydziestoma laty w Roku Odkupienia
i Roku 600-lecia Matki Bożej Jasnogórskiej, na
poznańskiej ziemi stanął Papież Jan Paweł II, aby
beatyfikować służebnicę Bożą matkę Urszulę
Ledóchowską, (od 2003 r. świętą) założycielkę
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego. Dom Macierzysty zgromadzenia
umiejscowiony jest w Pniewach. W czasie Mszy
św. 20 czerwca 1983 r. na Łęgach Dębińskich,
w pierwszej
części
przemówienia
Papież
powiedział: „Cieszę się, że mogę stanąć na tym
miejscu,
w pośrodku
najstarszej
z
ziem
piastowskich, gdzie przed tysiącem z górą lat
zaczęły się dzieje Narodu, Państwa i
Kościoła.…Katedra
pod wezwaniem świętych
Apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od
początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej
Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem - nie tylko
jako stolicą Piotra, ale także – jako ośrodkiem
kultury. Stąd też kultura Polska posiada znamiona
nade wszystko zachodnio-europejskie.”
W dalszej części swojego przemówienia Jan
Paweł II odniósł się do zauważalnej dysproporcji
w poziomie życia i dostępie do kultury ludzi
pracujących na roli, wobec innych grup
społecznych. Zacytował wtedy słowa z encyklik:
Leona III /Rerum novarum/ i Jana XXIII /Mater et
magistra/ oraz Prymasa Tysiąclecia /przemówienie
z 1981r. do przedstawicieli „Solidarności
wiejskiej”/.
W części poświęconej „córce znanego
polskiego rodu”,
błogosławił Pana słowami
z Ps 34, wyrażając radość że w tak bogatym
jubileuszami roku dane Mu jest wyniesienie na
ołtarze Matki Urszuli. Wspominał bł. Marię Teresę
Ledóchowską, znaną jako „matka Czarnej Afryki”
i założycielkę „Klawerianek”, oraz Kardynała
Mieczysława Ledóchowskiego, który jako
Arcybiskup gnieźnieńsko-poznański i Prymas
Polski walczył z polityką pruskiego kulturkampfu
o zachowanie wiary, polskości i autonomii
Kościoła. Przedstawił też pokrótce drogę
powołania zakonnego Matki Urszuli zaznaczając,
że „powołaniem Urszuli była młodzież i jej
wychowanie, poza tym wieloraka pomoc
w duszpasterstwie Kościoła… Wpisując Matkę
Urszulę Ledóchowską w poczet błogosławionych,
pozostawiamy Ją Kościołowi w Polsce i Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek, na chwałę Bożą, ku
podniesieniu dusz ludzkich i wiecznemu ich
zbawieniu.

Dokładnie w tę 30-stą rocznicę tego wydarzenia,
na Łęgach Dębińskich, pod Krzyżem Papieskim
o godz. 21.00 odbył się uroczysty Apel Maryjny,
któremu przewodniczył Bp Grzegorz Balcerek
i ks. kanonik Tadeusz Magas. Zakończył się
śpiewem : „Najświętsze Serce Boże poświęcamy
Ci: nasze rodziny, naszą ojczyznę i nas samych”.
KDM

Po cóż żyjemy na ziemi?… Wiemy z katechizmu, że dla Boga żyjemy, od Niego wyszliśmy,
do Niego musimy wrócić - w tym cel naszego życia. Jeżeli do Boga nie trafimy, chybimy celu.
Wiemy zasadniczo, jaki nasz cel, ale czy życie nasze temu celowi odpowiada?
Św. Urszula Ledóchowska
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Jubileusz Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego
18 maja br. w naszym kościele
odprawił Mszę św. dla najbliższych
ks. Kardynał Zenon Grocholewski
z okazji 50 - lecia Święceń
Kapłańskich. Dostojny jubilat
dziękował Bogu za łaskę życia, wiary,
powołania i udziału w sakramentalnym
kapłaństwie Jedynego Kapłana Jezusa
Chrystusa. W swojej homilii, która
zawierała
osobiste
wyznania,
dziękował również za życzliwość
i przyjaźń ludzi, których Pan postawił
na drodze jego życia. Ks. Kardynał
Zenon Grocholewski jest aktualnie
prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

40 - lecie Kapłaństwa Pallotyna Ks. Ryszarda Domańskiego

2 czerwca o godz. 18.00 z okazji 40 - lecia
Kapłaństwa odprawił Mszę św. dziękczynną
ks. Ryszard Domański - nasz Parafianin,

w koncelebrze
z
ks.
Janem
Szczepaniakem,
który
wygłosił
homilię.
Po przyjęciu Święceń Kapłańskich
o. Ryszard - wyjechał na misje do
Rwandy, gdzie przebywał 22 lata
i realizował słowa wypisane na swoim
obrazku prymicyjnym: z Psalmu 56:
„Sławić Cię będę wpośród narodów”
oraz słowa św. Teresy od Dzieciątka
Jezus: „Pracujmy razem dla zbawienia
dusz, aby w ten sposób dawać
Zbawicielowi dowody naszej miłości”.
Księdzu Ryszardowi życzymy dużo
zdrowia. Niech Bóg wspiera swoją
mocą i potrzebne zsyła łaski,
a Najświętsza Panna Maryja Królowa
Apostołów
niech
będzie
nieustającą
Orędowniczką. Niech wiara, nadzieja i miłość nie
opuszczą przez całe życie.

Prymicje Neoprezbitera Piotra Szkudlarka
2 czerwca o godz. 12.30 przeżyliśmy
radość z uczestniczenia we Mszy św.
Prymicyjnej Neoprezbitera Piotra Szkudlarka.
Otrzymaliśmy
także
błogosławieństwo
prymicyjne. Ks. Piotr odbył w naszej Parafii
praktykę diakońską - służył nam posługą
Diakona; przybliżał nam życie - czas formacji
kapłańskiej w Arcybiskupim Seminarium
Duchownym w Poznaniu.
Wdzięczni
za
życzymy
Księdzu

wszelką
Piotrowi

posługę,
trwania

w głębokiej wierze i powołaniu, gorliwości
w
prowadzeniu
wiernych
drogą
z Jezusem; jednocześnie radości z posługi
kapłańskiej, a Maryja Matka wszystkich
Kapłanów, niech będzie zawsze blisko
Księdza
przez
wszystkie
lata
duszpasterskiej posługi.
Zapewniamy o szacunku, przyjaźni
i pamięci w modlitwie

Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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Być Ministrantem

W naszej parafii jest wielu ministrantów,
jednak niewielu jest naprawdę gorliwych.
Dla naszego pisma „Świętomarcińskie Słowo”

Msza św. Neoprezbitera Piotra Szkudlarka
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wywiadu
udzieliło
czterech
najgorliwszych
ministrantów Filip Krawczak, Krzysztof Kochner,
Adam Zemler i Łukasz Toczydłowski (na zdjęciu).
ks. Krzysztof: Kim jest ministrant?
Krzysztof: Ministrant to pomocnik księdza.
Łukasz: Ministrant poświęca czas Bogu, pomaga przy
Mszy, poznaje liturgię.
ks. Krzysztof: Co jest najważniejsze w byciu
ministrantem?
Filip: Służba Bogu.
ks. Krzysztof Co robi ministrant w czasie wolnym?
Łukasz: Spotykam się z Adamem żeby pograć w piłkę,
albo gdzieś razem pójść.
Adam: Mogę się pod tym podpisać :-)
Krzysztof: Zajmuję się bratem, bawię się z nim.
Filip: Ja odpoczywam po przyjściu ze szkoły - leżę :-),
spędzam czas z rodzicami, a jak przychodzi siostra, to
często gramy w jakieś gry.
ks. Krzysztof: Co trzeba zrobić, żeby zostać
ministrantem?
Krzysztof: Przyjść do księdza.
Adam: Trzeba przychodzić na zbiórki dla kandydatów,
trzeba mieć chęć służenia.
Filip: I trzeba mieć wytrwałość.
Adam: I trzeba mieć powołanie...
ks. Krzysztof: Czy jest jakiś sposób, żeby nie tracić
gorliwości?
Krzysztof: Trudne pytanie...
Łukasz: Po prostu czuję, że mam iść.
Adam: Z miłości do Boga idę nawet, gdy mi się nie
chce. Samo przychodzi.
ks. Krzysztof: A może gorliwość jest darem od Boga?
Wszyscy: Tak!
ks. Krzysztof: Dziękuję Wam za rozmowę i życzę
rozwoju tej gorliwości ministranckiej. Myślę, że
możemy się modlić o ten dar dla wszystkich ministrantów, ale i o odwagę dla tych którzy nimi chcą zostać.

Błogosławieństwo Prymicyjne

W maju i czerwcu
2013 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800
Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100
Nabożeństwo do Św. Antoniego
wtorek 830
Nabożeństwo maryjne
sobota 830
pierwsza sobota miesiąca 900
Nabożeństwo Wynagradzające
Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Kancelaria parafialna
poniedziałek - piątek: 900 - 1100
czwartek: 1700 - 1800

Michał Karol Długaj
Zofia Maria Krieger
Stanisław Firsowicz
Lilianna Szulc
Władysław Andrzej Manicki
Amelia Julia Siodła
Victoria Izabela Paszkiewicz
Maksymilian Scott Ludziejewski
Hanna Agata Kozłowska
Sakrament małżeństwa
zawarli

1. Marek Mateusz Kozłowski ♥Agata Joanna
Pieczyńska

Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700

Odeszli do Pana

Poradnia małżeńska
II i IV poniedziałek miesiąca: 1800
Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
drugi poniedziałek 1700 - 1830
Eucharystyczny Ruch Młodych
sobota 1100
Grupa Biblijna
drugi wtorek 1830
Al. Anon
poniedziałek 900-1100
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

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

Bożena Gąsior
Mieczysław Loreth
Stanisław Adamski
Stefania Sikorska
Zdzisław Heimrath
Marianna Pawlak
Andrzej Zalewski

lat 82
lat 92
lat 72
lat 72
lat 78
lat 65
lat 56

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
Słowa Papieża Franciszka

„Konfesjonał nie jest ani pralnią, która wywabia
plamy, ani salą tortur, gdzie człowiek jest
maltretowany. Spowiedź jest w istocie spotkaniem
z Jezusem, w którym człowiek doznaje Jego
łagodności. Trzeba jednak przystępować do tego
sakramentu bez oszustw i półprawd, z pokorą
i radością, ufni i uzbrojeni w ów „błogosławiony
wstyd”, cechę pokornych, który pozwala nam uznać,
że jesteśmy grzesznikami”
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