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Boże Ciało
W czwartek, 11 dnia po Zesłaniu Ducha
Świętego, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwaną Bożym
Ciałem.
Uroczystość tą obchodzi Kościół Katolicki już
od roku 1264, kiedy to Papież Urban IV ustalił ją
jako zadośćuczynienie za znieważa-nie Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie.
W Polsce Boże Ciało świętowane od 1320
roku, początkowo w diecezji krakowskiej, a od
XV wieku w całym kraju.

W tym roku uroczystość ta przypada
19 czerwca.
Pamiętajmy
o
tym
Dniu.
Zamanifestujmy naszą wiarę w obecność Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, biorąc udział
w procesjach centralnej i parafialnych oraz
dekorując
okna,
kwiatami
i
flagami.
Przypomnijmy sobie słowa Chrystusa z Ewangelii
św. Mateusza: „Do każdego więc, który się
przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie”
(Mt 10,32).

Nie bójmy się świadczyć publicznie
czci dla Ciała Chrystusowego.
JT

Eucharystia - drogą do świętości
Aby podążać za Chrystusem z czystym sercem
i być apostołem w konkretnej sytuacji życiowej,
należy praktykować szereg cnót ludzkich
i nadprzyrodzonych, budowanych na łasce, której
nigdy nam nie zabraknie, jeśli zastosujemy
dostępne środki i będziemy się o nią z pokorą
modlić.
Do cnót ludzkich, które pomagają w podążaniu
za Chrystusem do świętości, można wymienić
pracowitość, odwagę i męstwo. Konieczna jest
również szczerość w patrzeniu w prawdzie na
swoje postępowanie. Najważniejszym jednak
środkiem w tej drodze jest modlitwa i Eucharystia.
Popatrzmy, jak święta Urszula Ledóchowska
pojmowała
kult
Eucharystii,
który
jest
podstawowym środkiem pomocy w drodze do
zjednoczenia z Bogiem.
Eucharystia, według pism św. Urszuli, stanowi
centrum życia naszego, wokoło którego obracać
się ma ono nieustannie, jest życiem życia naszego,
tchnieniem Bożym, wlewającym w to życie nasze
tętno nadprzyrodzone, ożywiające i pobudzające
do czynów świętych, do świętości (Matka Urszula
Ledóchowska Rekolekcje miesięczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, Pniewy 1994, s. 3).
Zdanie to jest jakby streszczeniem całej nauki m.
Urszuli
o
Przenajświętszym
Sakramencie.
Eucharystia wlewa w naszą duszę prawdziwe życie
Boże i niezwykle głęboko jednoczy nas
z Chrystusem, a tym samym Komunia święta jest
głównym źródłem tego zjednoczenia. Święta
uważała, że całe życie człowieka powinno być
nieustannym przeżywaniem tej wzniosłej chwili dziękczynieniem i tęsknotą za spotkaniem
z Chrystusem - Hostią.
Nie wynika z tego, że nasze życie ma być
pobożnym wzdychaniem, wręcz przeciwnie powinno być bardziej aktywne przez gorliwe
i sumiennie
wykonywanie
wszystkich
obowiązków. Zawierzenie Bogu - Chrystusowi

Hostii dodaje optymizmu, odwagi, pomaga
uwalniać się od różnych trosk, od zniechęcenia,
a tym samym pozwala w trudnych chwilach
zachować
spokój,
pogodę
ducha
oraz
koncentrować się na realizowaniu tego, czego Bóg
od nas żąda.
Innym źródłem zjednoczenia z Chrystusem jest
adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Wszystko
tam skupione w tych przepysznych kościołach,
około tej samej białej Hostii, którą my w naszych
biednych kapliczkach adorujemy. I tu i tam
początkiem i końcem każdego życia nadnaturalnego i osią tegoż ta mała biała Hostia, pod
postacią której kryje się Boże Dziecię, Bóg wielki,
wszechmocny, dla którego żyjemy, pracujemy,
jesteśmy (M. Urszula Ledóchowska Listy Rzym,
XII 1927, s.135). Matka uważała, że adoracja nie
tylko jednoczy z Bogiem, ale również powoduje
zjednoczenie ludzi między sobą. Jej zdaniem, nie
ma granicy przestrzennej dla ludzi zanurzonych
w adoracji Jezusa w Eucharystii. Chodzi o zjednoczenie duchowe, mimo odległości fizycznej, bo
sama adoracja jest duchową akcją. Wszyscy
jednoczą się nie tyle wokół Hostii materialnej, co
wokół Jezusa ukrytego w tej Hostii. On też jest
początkiem i końcem naszego życia wewnętrznego
i wokół Niego to życie ma się rozwijać.
Święty Jan Paweł II powiedział podczas
kanonizacji
matki
Urszuli
Ledóchowskiej
następujące słowa: Matka Urszula czerpała
natchnienie i siłę do wielkiego dzieła apostolstwa
z umiłowania Eucharystii. Pisała: Mam miłować
bliźnich, jak Jezus mnie umiłował. Bierzcie
i jedzcie me siły, bo one są do waszej dyspozycji
(…), bierzcie i jedzcie moje zdolności (…), me
serce - niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia
życie wasze (…), bierzcie i jedzcie mój czas - niech
on będzie do waszej dyspozycji. Jam wasza, jak
Jezus jest mój! (Rozmyślania Zgromadzenia Sióstr
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Urszulanek SJK, czerwiec nr 14). (Św. Jan Paweł
II do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK , s.73).
A teraz pomyśl, czy jesteś gotowa(-y)
i zdolna(-y) oddać swoje siły i czas innemu
człowiekowi? Czy umiesz dawać siebie innym,
tak, jak Jezus w Eucharystii daje się nieustannie
nam ?
Pomyśl, czy umiesz pomóc swojemu dziecku
w przygotowaniu do następnego dnia szkolnego,
by było dobre, radosne i spokojne? Zapytaj
siebie, czy twoje zdolności służą budowaniu
i rozwojowi jego charakteru? Czy harmonijny
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rozwój twego dziecka prowadzi do pogłębienia
jego życia wewnętrznego?
Czy masz tyle zapału, by okazać serdeczną
pamięć chorej matce, miłością rozgrzać
i rozjaśnić jej samotne życie?
Dla
współczesnego
człowieka
nauka
o Eucharystii jest żywym przykładem możliwości
osiągnięcia świętości w XXI wieku.
Prośmy św. Patronkę, by nam w tej drodze
pomagała, szczególnie teraz, kiedy 29 maja minęło
75 lat od odejścia św. Urszuli do Domu Ojca.

s. Julia USJK

Pochylenie się Chrystusa nad cierpiącymi i ubogimi
Na wielu stronicach Pisma Św. możemy
znaleźć przykłady na pochylenie się Chrystusa nad
cierpiącymi - nie sposób wymienić wszystkich.
W Ewangelii Łukasza (10, 33-35), na zakończenie
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, Jezus
mówi: „Idź i ty czyń podobnie”. Tymi słowami
zwraca się również do nas. Katechizm Kościoła
Katolickiego poucza nas: „W jedności tego Ciała
istnieje różnorodność członków i funkcji.
Wszystkie członki są złączone jedne z drugimi,
a szczególnie z tymi ludźmi, którzy cierpią, są
ubodzy i prześladowani.
W Konstytucji Lumen Gentium SWII czytamy:
„Kościół darzy miłością wszystkich dotkniętych
słabością ludzką, co więcej, w ubogich i cierpiących odnajduje wizerunek swego ubogiego
i cierpiącego Zbawiciela, im stara się służyć
w niedoli i w nich usiłuje służyć Chrystusowi.
Papież Benedykt XVI w Encyklice Deus
Caritatis Est pisze: „Działanie praktyczne
pozostaje niewystarczające, jeżeli nie jest w nim
uchwytna miłość do człowieka, miłość, która
karmi się spotkaniem z Chrystusem. Głęboki,
osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego
staje się w ten sposób dawaniem samego siebie,
aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie
tylko coś mojego, ale siebie samego, muszę być
obecny w darze jako osoba.
W Liście Apostolskim JPII Dies Domini pisze:
„Msza św. niedzielna wzbudza falę miłosierdzia,
która ma przeniknąć całe życie wiernych, przede
wszystkim zaś kształtować sam sposób przeżywa-nia pozostałej części niedzieli. Skoro jest to dzień
radości, to chrześcijanin musi ukazywać przez
konkretne postępowanie, że nie można być
szczęśliwym bez innych. Niech rozejrzy się
dokoła, aby odszukać ludzi, którzy mogą
potrzebować jego solidarności. Może się zdarzyć,
że w jego najbliższym sąsiedztwie, albo w kręgu
znajomych są ludzie chorzy, starzy, dzieci,
imigranci, którzy właśnie w niedzielę szczególnie
boleśnie odczuwają swoją samotność, ubóstwo

i cierpienie.” Jezus dostrzega każdego człowieka
i zwraca uwagę na jego cierpienie i dolegliwości.
Troszczy się o dzieci, bierze w opiekę wydziedziczonych i cierpiących z powodu pogardy, jakiej
doznają. Chrystus jest blisko każdego potrzebującego, zwłaszcza ubogiego, który bywa często
wyrzucany na margines życia społecznego. Swoją
troskę Jezus kontynuuje i pragnie nadal kontynuować w swoim Kościele, poprzez posługę
kapłanów, sióstr zakonnych i ofiarną miłość
wszystkich ochrzczonych. Czyni to zwłaszcza
przez
zaangażowanych
członków
Akcji
Katolickiej, zachęcając do pochylenia się nad
ranami ciała i duszy, tak wielu braci i sióstr,
których spotykamy na drogach naszego życia.
Spoglądając na dzieje Kościoła, widzimy bez
większej trudności, że od czasów apostolskich
ubodzy byli przedmiotem szczególnej troski
wspólnot chrześcijańskich. Papież św. Jan XXIII
stwierdził, że „Kościół dzięki Soborowi odkryje, iż
jest w szczególny sposób Kościołem ubogich”. Tę
myśl Jana XXIII, podejmuje dziś i stara się
praktycznie realizować Ojciec Św. Franciszek. Na
początku pontyfikatu powiedział: „Nigdy nie
zapominajmy, że prawdziwą władzą jest służba
i że, także Papież , by wypełniać władzę, musi
coraz bardziej wchodzić w tę posługę, która ma
swój świetlisty szczyt na krzyżu, musi spoglądać
na pokorną, konkretną, pełną wiary posługę
św. Józefa i tak , jak On otwierać ramiona, aby
strzec całego Ludu Bożego i przyjąć z miłością
i czułością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych,
najsłabszych i najmniejszych.”
Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie
gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka.
Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje
pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność,
zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby,
w których konieczna jest pomoc w duchu
konkretnej miłości bliźniego.
Ciąg dalszy na str. 11
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Świętomarcińska Droga Powołania
Moja przygoda ze „św. Marcinem”
rozpoczęła się bardzo wcześnie, bo
w dzieciństwie. Jeszcze przed I komunią św.
zostałem ministrantem. Zapisując się do
służby ministranckiej wszedłem do dużej
grupy chłopaków, młodzieńców i seniorów.
Pod koniec lat 60-tych parafia św. Marcina
była rozległa i duża. Odwiedziny duszpasterskie odbywały się co dwa lata, bo trzech
wikariuszy i Proboszcz ks. kan. Marian Peik
nie byli w stanie obejść całej parafii w ciągu
jednego roku. Centrum Poznania było mocno
zaludnione, a szkoły pełne dzieci i młodzieży.
Obok kościoła stały przecież domy wypełnione mieszkańcami, a nie tak jak dzisiaj duży
parking i naprzeciw duża galeria handlowa.
W ramach naszej wspólnoty ministranckiej
były nie tylko wyznaczone dyżury służenia
przy ołtarzu w dni powszednie oraz
w niedziele i święta, ale także regularne
zbiórki czy też wycieczki. Ponieważ piszę
o okresie ok. 10 lat ministrantury, w tym
czasie oczywiście zmieniali się księża
wikariusze, opiekunowie ministrantów, ale
jako służba liturgiczna ołtarza mieliśmy stałą
formację. Można było awansować na lektora
lub kantora w parafii czy świeckiego opiekuna
ministrantów.
Dla mnie ważnym etapem formacji
ministranckiej był wyjazd na tzw. „rekolekcje
oazowe”. One rozpoczęły u mnie i u kilku
jeszcze osób stałą formację duchową. Nasza
grupa miała swoje regularne spotkania
u ówczesnego ks. Z. Fortuniaka kapelana
Sióstr Miłosierdzia na ul. Szymańskiego. Dla
mnie był to okres szkoły średniej. Po maturze
rozpocząłem dwuletnie studium zawodowe,
uczęszczając w tym czasie także do
duszpasterstwa akademickiego przy naszej
parafii. Była to niewielka grupa osób
mieszcząca się w jednym małym pokoju
ks. W. Ławniczaka. Jakże wielu wcześniej
chodziło na lekcje religii do salki, ale wraz
z latami grupa kurczyła się aż doszła do kilku
osób. Po studium zawodowym zacząłem
pracować w Zakładach H. Cegielskiego, choć
wcześniej dodatkowo pracowałem też już, jako
organista m.in. w naszej parafii.
Zastanawiałem się wówczas, co robić
dalej, bo to co jest moim aktualnym zajęciem

nie w pełni mnie zadowala.
Angażując się w pracę
oazową poznałem także
kleryków
z
Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. To
seminarium w przeciwieństwie do seminarium
archidiecezjalnego,
miało
przydomek
”zagraniczne” określający bardzo zwięźle
przyszłą pracę studiujących tam kleryków,
będących jednocześnie wspólnotą zakonną.
Bezpośredni kontakt z klerykami, jak i moje
odwiedziny w księgarni u chrystusowców
zaowocowały powołaniem do tej wspólnoty.
Wstąpiłem
do
Zgromadzenia
Księży
Chrystusowców w 1982 roku - w roku złotego
jubileuszu jego istnienia. Towarzystwo
Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
powstało w 1932 r i zostało założone przez
Sługę Bożego ks. kard. A. Hlonda Prymasa
Polski. Wykonawcą Jego woli, jak i organizatorem nowego zgromadzenia zakonnego był
też Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy. Jego
doczesne szczątki znajdują się w naszym
Domu Głównym w dolnej kaplicy w Poznaniu.
W sposób szczególny poczułem chęć
wstąpienia do tego Zgromadzenia, bo takie
powołanie otrzymałem od Boga. Mogłoby się
wydawać, że to może jakaś moja prywatna
zachcianka? Niestety, nie. Przełożeni zakonni
wielokrotnie podczas siedmioletniej formacji
i edukacji potwierdzali, że mój wybór jest
słuszny. Po rocznym nowicjacie jeszcze
w Kiekrzu złożyłem śluby zakonne, a później
podczas studiów seminaryjnych śluby te były
odnawiane, a na piątym roku seminarium wraz
z moimi współbraćmi z całej Polski złożyłem
śluby wieczyste, po których otrzymałem
święcenia diakonatu. Rok później, czyli
16 maja 1989 w archikatedrze poznańskiej
otrzymałem święcenia prezbiteratu.
Po święceniach kapłańskich zostałem
wysłany do naszego nowicjatu do Mórkowa
koło Leszna Wlkp., aby tam pomagać
w wychowaniu nowych kandydatów do
kapłaństwa przed ich studiami w Poznaniu.
Nowicjat trwa rok czasu, a ja jako tzw. socjusz
nowicjatu pracowałem tam trzy lata. Po tym
czasie zostałem wysłany na naszą parafię
Najświętszego
Serca
Pana
Jezusa
w Szczecinie. Jest to bardzo duża parafia,
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centralnie położona w mieście. Jest tam,
podobnie jak w Farze poznańskiej, wieczysty
konfesjonał
i
całodzienna
adoracja
Najświętszego Sakramentu. W niedzielę
odprawianych jest 14 Mszy św. Pracowałem
tam przez dwa lata i zostałem przeniesiony do
naszej macierzystej placówki do Potulic koło
Nakła. Jest to miejsce związane z początkami
naszego Zgromadzenia zakonnego.
W 1932 r., kiedy nasze zgromadzenie
zaczęło się organizować praktycznie od zera,
właścicielka Potulic - hrabina Potulicka
podarowała nam swój pałac na pierwsze
lokum dla nowego zgromadzenia, mającego
pracować wśród polskich wychodźców.
Wkrótce po rozpoczęciu naszej działalności,
hrabina umiera. Jej dom jest do naszego
użytku, ale tylko pierwsze siedem lat, bo w
1939 r. wybucha II wojna światowa, która
zabiera i niszczy to wszystko, co dotychczas
zbudowaliśmy. W czasie wojny był tam obóz
jeniecki, a po wojnie komuniści zrobili
w Potulicach więzienie, które jest do dzisiaj.
Oprócz niego są mieszkańcy oraz parafia. Po
wielu latach i licznych staraniach w latach 90tych ubiegłego stulecia otrzymaliśmy zgodę na
prowadzenie tam parafii. Oczywiście żadnego
zwrotu majątku po hrabinie nie otrzymaliśmy.
Zresztą po tylu latach dewastacji nie było, o co
prosić. Zostałem tam wysłany jako wikariusz
parafii.
Po ok. 1.5 roku pracy Przełożeni wysyłają
mnie do RPA. Kraj daleki, nieznany, ale
piękny. Po prawie 7 latach pracy w Polsce
zgodnie z naszym charyzmatem jadę do
południowej Afryki, aby tam pracować wśród
Polaków. Pracowałem w miejscowości
Vanderbijlpark, jednocześnie dojeżdżając do
innych ośrodków, w których gromadzili się
Polacy. W latach 90-tych w RPA było ok.
10.000 Polaków rozrzuconych po całym kraju.
Trzeba zaznaczyć, że RPA jest ok. 4 razy
większe od Polski. Polacy byli porozrzucani
po całym kraju, a pracowało nas siedmiu
Chrystusowców. W większości Polacy to
osoby wykształcone: lekarze, inżynierowie,
technicy górnictwa. RPA w pewnym okresie
takich ludzi bardzo potrzebowało a u nas był
stan wojenny. Życie w RPA początkowo było
bardzo korzystne dla naszych rodaków- była
praca i dobre zarobki. Jednak to się skończyło.
Wraz z upadkiem tzw. apartheidu dla czarnych

5

rozpoczął się okres odwrotny- apartheid dla
białych. Oznacza to zwolnienia z pracy
białych i zatrudnianie czarnych. Biali nie mają
za co żyć, a dzieci i młodzież żadnej dobrej
perspektywy. Stąd wielu Polaków po wyborze
prezydenta Mandeli i Jego następców, zaczęło
wyjeżdżać z tego pięknego, ale niestety bardzo
niebezpiecznego kraju. Liczba pracujących
Chrystusowców w RPA zmniejszyła się
z siedmiu do aktualnie dwóch.
Po 1,5 roku pracy w RPA zostałem
przeniesiony w ramach istniejącej prowincji
zakonnej do Anglii. W Anglii pracowałem
także dla Polaków w takich miejscowościach
jak Manchester, Liverpool, Scunthorpe,
Southampton,
Peterborough.
Do
tego
dochodziły liczne filie, do których trzeba było
daleko dojeżdżać i sprawować Mszę św.
niedzielną i świąteczną plus sprawowanie
sakramentów świętych.
Sytuacja Polonii w Anglii w ciągu
ostatnich lat bardzo się zmieniła. Wcześniej,
przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
polskie placówki polonijne wymierały.
Myślano o zamykaniu polskich ośrodków
duszpasterskich z racji wymierania Polaków.
Ich dzieci urodzone już tam, jak i wnuki nie
odczuwają takiej potrzeby kontaktu z polskim
kościołem, o ile są praktykującymi katolikami.
Sytuacja diametralnie zmieniła się po wejściu
Polski do Unii Europejskiej i możliwości
legalnej pracy na Wyspach Brytyjskich. Dziś
trzeba liczyć skromnie ok. 1 mln. Polaków
emigrantów przebywa na wyspach i sytuacja
ciągle się zmienia. Spośród tej wielkiej rzeszy
emigrantów tylko ok. 5-10% uczęszcza do
kościoła. Większość Polaków w Wielkiej
Brytanii to osoby niepraktykujące lub praktykujące z powodu religijnych uroczystości np.
święconka, pogrzeb, chrzest itd. 80%
dzisiejszych emigrantów to ludzie bardzo
młodzi od 20-35 lat szukający pracy oraz
szczęścia. Nie dla wszystkich to starcza. Zbyt
dużo marzeń, a rzeczywistość jest bardzo
trudna, ale to już inny temat.
Po prawie 10 latach pracy w Anglii
wróciłem do Polski. Tu w kraju też mamy
parafie i różnorodną pracę. Większość naszych
parafii znajduje się na Pomorzu ZachodnimSzczecin, Stargard Szczeciński, Pyrzyce,
Goleniów itd. Tak w telegraficznym skrócie
opisałem
cząstkę
mojego
wzrastania
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kapłańskiego, którego początek bierze
się ze wspólnoty parafialnej św.
Marcina w Poznaniu. W tym roku
przypadł mi srebrny jubileusz
kapłaństwa. Droga długa i ciekawa,
bogata w wydarzenia zewnętrzne
i duchowe. Przeróżne spotkania
z Polonusami na różnych kontynentach. Za wszelkie dobro Bogu niech
będą dzięki!

Pamiętajcie o Polakach rozsianych
po całym świecie i trzeba się modlić,
aby nie stracili wiary i Boga. Oni
potrzebują mocnych moralnych fundamentów i poczucia, że ich życie ma
sens i wartość. Dlatego w naszych
osobistych modlitwach prośmy o nowe
powołania kapłańskie i zakonne, aby
naszym braciom za granicą nie zabrakło
dobrych pasterzy gotowych nieustannie
szukać zaginionych owiec. Powołań jest
coraz mniej, a przecież księża umierają,
chorują, odchodzą. Prośmy także
o wierność i zdrowie dla tych, co się
trudzą na różnych kontynentach świata,
aby nie ustawali i nie poddawali się
różnym trudnościom. Niech Dobra
Nowina Jezusa dalej rozszerza się
i obyśmy wszyscy spotkali się w domu
Ojca.

Szczęść Boże!
Ks. Andrzej Szczepaniak TChr
18 maja ks. Andrzej TChr - nasz
parafianin odprawiał w naszym kościele
Eucharystię z okazji 25 - lecia
Kapłaństwa.
Z tej okazji życzymy Księdzu
Andrzejowi błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Bożej Matki Kapłanów
oraz entuzjazmu wiary - jej przekazu,
radości z posługi kapłańskiej.
Redakcja
„Świętomarcińskiego Słowa”
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Święcenia Prezbiteratu
W maju, najpiękniejszym miesiącu,
w którym Maryja ma codziennie imieniny
i każdego dnia śpiewamy na Jej cześć Litanię,
Matka
Kościoła
patronuje
doniosłej
uroczystości - święceniom kapłańskim. Tego
roku, 22 maja do godności prezbiteratu
wyświęconych
zostało
11
diakonów
Archidiecezji Poznańskiej i 1 diakon
ze Zgromadzenia Św. Filipa Neri.
O godzinie 16-tej, przy dźwięku bijących
dzwonów, w uroczystej procesji z rezydencji
arcybiskupów poznańskich zostali wprowadzeni do Katedry. W prezbiterium oczekiwały
ich przygotowane miejsca a obok leżały
złożone szaty liturgiczne - ornaty. Cały
Kościół oczekiwał tych, których Pan sam
wybrał i w ciszy ich serc wypowiedział słowa
„Pójdź za Mną”. Wszyscy obecni w katedrze
modlili się za diakonów, którzy zostaną
wyświęceni na kapłanów, aby wytrwale pełnili
wolę Boga i swoją posługą i życiem pomnażali
chwałę Chrystusa.
Rozpoczęła się uroczysta Eucharystia
z udzieleniem święceń prezbiteratu pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Stanisława
Gądeckiego.
Po
Ewangelii
nastąpiło
przedstawienie
kandydatów
do
stanu
kapłańskiego przez głośne wezwanie z imienia
i nazwiska, a każdy z nich odpowiadał
„Jestem” na znak poddania się woli Bożej, po
czym podchodził do biskupa i składał mu
ukłon. A następnie na zapytanie biskupa,
wobec ludu wyrażał wolę przyjęcia święceń
prezbiteriatu. Na zakończenie wybrani składali
swoje złożone dłonie w ręce biskupa
przyrzekając cześć i posłuszeństwo. Po
przyrzeczeniach odśpiewano litanię błagalną
do Wszystkich Świętych, w czasie której
diakoni padli na twarz, prosząc o błogosławwieństwo Ducha Świętego. Następnie biskup
nałożył im ręce na głowy a później ten gest
powtórzyli wszyscy obecni kapłani. Nastał
uroczysty moment, gdy nad klęczącymi
wybranymi, Arcybiskup wygłosił modlitwę
święceń, w której doniośle zabrzmiały słowa:
”Proszę Cię, Ojcze Wszechmogący daj tym
swoim sługom godność prezbiteratu; odnów
w ich sercach Ducha świętości; niech wiernie
pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd
posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia
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i przykładem swojego życia pociągają innych
do poprawy obyczajów.” Nowo wyświęconym
kapłanom zostały nałożone stuły, w sposób
właściwy prezbiterom, i ornaty, a biskup
namaścił im dłonie krzyżmem świętym oraz
wręczył patenę z chlebem i kielich z winem,
a później każdemu udzielił pocałunku pokoju.
Ten sam znak pokoju otrzymali od wszystkich
kapłanów.
Po obrzędach święceń rozpoczęła się
liturgia eucharystyczna, którą Neoprezbiterzy
sprawowali razem z Arcybiskupem. Był to
moment uroczysty, sedno życia i laur
sześcioletniej formacji seminaryjnej. Wielkie
przejęcie pojawiło się na twarzach nowych
księży i wiele łez szczęścia i wzruszenia
w oczach ich Rodziców, Rodzin i Przyjaciół.
Wśród neoprezbiterów był również ksiądz
Artur Wojczyński, który odbywał w naszej
parafii pw. Św. Marcina praktykę diakońską.
Zapytany o przeżycia z tego dnia tak
odpowiedział: „Odczucia nie do opisania,
mieszał się lęk z radością i szczęściem.
Starałem się bardzo skupić na modlitwie,
dlatego przeżywałem święcenia z wielkim
pokojem w sercu. Wzruszający był dla mnie
moment nałożenia rąk i znaku pokoju
przekazywanego przez wszystkich kapłanów.
Dało się odczuć niesamowite ciepło, serdeczne
i otwarte przyjęcie. Nie robiło różnicy to, że
niektórzy kapłani mieli rok kapłaństwa a inni
przyjęli święcenia ponad pół wieku temu.
Wzruszające były pozdrowienia starszych
księży ''witaj bracie ''. ”
Po zakończeniu uroczystości w Katedrze
zostało już tylko złożyć życzenia Księżom
Neoprezbiterom aby kroczyli zawsze po Bożej
drodze i prowadzili nią tych, do których Pan
ich pośle, by wspierani byli darami Ducha
Świętego w codziennej posłudze, a Matka
Najświętsza była im Opiekunką i WspomożyRenata Ereńska
cielką.
1 czerwca o godz. 12.30 przeżyliśmy
radość z uczestniczenia w naszym kościele,
we Mszy św. Prymicyjnej Neoprezbitera
Artura Wojczyńskiego. Wdzięczni za wszelką
posługę,
życzymy
Księdzu
Arturowi
błogosławieństwa
Bożego,
gorliwości
w prowadzeniu wiernych drogą z Jezusem
i jednocześnie radości z posługi kapłańskiej.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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Wprowadzenie Księdza Neoprezbitera Artura Wojczyńskiego do kościoła, Msza św.,
Błogosławieństwo prymicyjne
Księdzu Neoprezbiterowi życzymy niegasnącej wiary i gorliwości
oraz by w trudnościach życia kapłańskiego zawsze był blisko Chrystusa.
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Opiekun dzieci, ubogich i chorych
Niedaleko od Poznania w Luboniu (Żabikowo),
w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Marii Panny (Wielkopolskich)
znajduje się Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego
z Jego grobem i relikwiami.
Błogosławiony, przez całe swoje życie związany był
z Wielkopolską, ale Jego dzieła rozprzestrzeniły się na
całą Polskę i poza jej granice.
Urodzony 14.11.1814 r. w Grabonogu, jako 4-letnie
dziecko ciężko zachorował, ale dzięki modlitwie swojej
matki został cudownie uzdrowiony. Srebrne wotum Oko
Opatrzności Bożej, podarowane przez matkę znajduje się
w Bazylice Świętogórskiej w Gostyniu. Rodzice
wszczepili Mu umiłowanie Boga i Ojczyzny.
Z uwagi na słabe zdrowie uczył się początkowo
prywatnie w domu, następnie we Wrocławiu, gdzie
ukończył wykształcenie średnie i rozpoczął studia na
Wydziale filozofii. Kontynuował je następnie w Berlinie.
Zdrowie jednak nie pozwoliło mu na ich ukończenie.
Po powrocie do Grabonogu włączył się w prace
w Kasynie Gostyńskim, gdzie zakładał m.in. czytelnie
ludowe, zbierał pieśni przysłowia ludowe. Był wydawcą
czasopisma „Pokłosie” i „Rok Wiejski”. Założył Instytut
Gostyński, w którym mieścił się szpital dla ubogich
i sierociniec dla ubogich dzieci.
Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr
Zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej
Służebniczek Najświętszej Marii Panny, z którego
i pochowany w Jaszkowie. Został beatyfikowany
wyłoniły się cztery odrębne Zgromadzenia:
przez papieża Jana Pawła II dnia 13 czerwca
Służebniczek Wielkopolskich, Starowiejskich
1999 r. w Warszawie.
Śląskich i Dębickich, obecnie stanowią one
W listopadzie bieżącego roku minie 200
federację skupiającą pond 3 tys. sióstr pracujących
rocznica Jego urodzin. Dla jej upamiętnienia
w wielu krajach świata. Działał w obronie praw
planowana jest budowa „Ławeczki bł. Edmunda
narodowych i społecznych w Lidze Polskiej oraz
Bojanowskiego” z Jego postacią i dziećmi
wspomnianym wyżej Kasynie Gostyńskim.
w Luboniu na Placu E. Bojanowskiego.
Poprzez rozwijanie oświaty, braterstwa i pracę
Wspomnienie liturgiczne błogosławionego
społeczną przyczynił się do szerzenia zasad
E. Bojanowskiego obchodzone jest 7 sierpnia.
moralnych, zaangażował się w pracę Towarzystwa
JT
Naukowego, które umożliwiało ubogiej młodzieży
zdobycie wykształcenia.
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Maryjność Julii Urszuli Ledóchowskiej
Pan Bóg stawia na naszej drodze życia
świętych, aby uczyli nas miłości do Boga
i człowieka. Do takich osób należy św. Urszula
Ledóchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która
w szczególny sposób okazywała cześć dla Maryi
i tego uczyła swoje duchowe córki.
Już w młodzieńczym wieku Julia przejawiała
umiłowanie Matki Bożej. W liście z 7 maja
1886 r., skierowanym do swej protestanckiej
przyjaciółki Ilse von Düring, Julia pisała:
Mój Jezu, już teraz jam Twoja na zawsze! Bóg
sam mym świadkiem, Jezus Chrystus wzorem,
Maryja podporą, a poza tym nic, nic. Tylko miłość
i ofiara.
Dwa tygodnie później Julia zwierzała się:
W końcu czerwca wstępuję do klasztoru. Zdaję
sobie sprawę, że czekają mnie jeszcze ciężkie
chwile, momenty niepewności i lęku, ale zaufanie
do Boga i ufność w wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny nie mogą mnie zawieść. Matka Boża
zawsze mnie wysłuchuje gdy czegoś ważnego
potrzebuję.
To młodzieńcze wyznanie pogłębiło się
i znalazło
głębszą
interpretację
wydarzeń
ewangelicznych
w
późniejszych
latach
w dokumentach Zgromadzenia. Cóż więc mówi
ewangelia, podjęta z taką gorliwością przez matkę
Urszulę i podana urszulankom jako źródło
budowania osobistej miłości ku Maryi?
Zwiastowanie to zgoda na wypełnienie
niepojętej Woli Bożej, na uczestnictwo wraz
z konającym na krzyżu Synem, w akcie zbawiania
człowieka. Zgoda, potwierdzona słowami Oto ja
służebnica Pańska, które miały, dwadzieścia
wieków później stać się hasłem Zgromadzenia
szarych urszulanek (Konst. pkt.13,s.17). Postawa
Matki Najświętszej, wyrażona tymi słowami, stała
się dla sióstr wzorem gotowości na przyjęcie
wszystkiego, czego Bóg zażąda (Konst.pkt.46,
s.47), poddaniem się, na wzór Maryi, Woli Bożej,
choćby była ona trudna i pełna cierpienia.
M. Urszula wskazywała, że to w czasie konania na
krzyżu Chrystus dał nam za Matkę Maryję, by nam
towarzyszyła w podejmowaniu każdego trudu.
Oto Syn Twój… oto Matka twoja.
Ta pełna miłości Bożej wymiana wyraźnie
wkracza w nasze człowiecze życie. Odtąd masz
Matkę, która będzie cię chronić, ale masz
obowiązek Ją naśladować - żyć dla drugiego
człowieka.
I od owej godziny uczeń wziął Ją do siebie
(J 9, 26-27).

Matka Chrystusa i Matka Kościoła jest więc
dla każdej urszulanki Serca Jezusa Konającego
wzorem oddania się Bogu i ludziom. W trosce
o owocność apostolstwa, w wysiłku prowadzenia
innych do zbawienia, św. Urszula wskazywała na
wzór Jezusa i Maryję i zachęcała, by „posługę
apostolską powierzać w modlitwie Tej, która
współcierpiała z Synem konającym dla zbawienia
człowieka”. (Konst. pkt.88, s.81).
Realizacja tego szczególnego rysu charyzmatu
Zgromadzenia wymaga jednak odwagi, wysiłku
i hartu ducha w pokonywaniu wszelkich
przeciwności. W późniejszych pismach skierowanych do sióstr Matka będzie prosić:
Bądźcie zawsze gotowe na spełnianie woli
Bożej, czy ta wola dla was jasna i miła, czy też
przynosi krzyż i cierpienie. Przyjmijcie ją
z uśmiechem na ustach, z „fiat” i „Deo gratias”
w sercu, choć nawet łza w oku, jak Maryja.
Uległość św. Urszuli wobec choćby
najtrudniejszej Woli Bożej daje się już zauważyć
w spełnieniu pragnienia Ojca Świętego Piusa X, by
opuścić spokojny klasztor krakowski i objąć
placówkę w carskiej Rosji dla ratowania dusz
i przeciwstawienia się wynarodowianiu polskich
dziewcząt, uczących się w szkole przy parafii św.
Katarzyny w Petersburgu. Pomocy szukała u Tej,
którą tak serdecznie umiłowała i której
bezgranicznie ufała. To właśnie dla polskich
dziewcząt Matka zakupiła w Finlandii (przy
pomocy
swojej
siostry,
Marii
Teresy
Ledóchowskiej,
założycielki
Zgromadzenia
Misjonarek św. Piotra Klawera) leżącą nad
morzem i wśród lasów posiadłość, nazywając ją
Merentähti, czyli Maryja, Gwiazda Morza. Dom
był zbudowany dla dziewcząt i dzieci
z petersburskiej szkoły, by tam, w ciszy i z daleka
od wszelkich niepokojących spraw, u stóp Maryi
utwierdzać w wierze młode polskie serca.
W Historii Kongregacji matka Urszula wspomina
dzień poświęcenia (16 lipca 1910 roku) posągu
Matki Najświętszej, Jasnej Gwiazdy Morza:
Posąg Matki Boskiej z koroną z gwiazd (…)
patrzył na bezbrzeżne morze rozpościerające się u
stóp Maryi. Uroczystość zaczęła się w naszej
kapliczce, potem procesja, przy odmawianiu
różańca, przeszła do statuy. Tam uklękliśmy,
kapłan poświęcił posąg naszej Jasnej Gwiazdy
Morza, przemówił wysławiając dobroć Maryi,
zachęcając do ufności. Potem śpiew. Dzieci,
siostry śpiewały, morze lekko szumiało, śpiewając
z nami. Słońce rzucało promienie na biały posag
naszej Matki, a w sercu rozlana radość, ufność,
pewność: Niech będzie co chce, Maryja
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przyświecać nam ciągle będzie, rozhukanego
morza życia nie potrzebuje się bać dusza, która
potrafi oczy podnieść do Jasnej Gwiazdy, do
Maryi!
Ciężkie chwile przyszły niebawem. Pierwsza
wojna światowa, wydalenie przez władze carskiej
Rosji z Petersburga, tułaczka po krajach
skandynawskich, poczucie odpowiedzialności za
dzieci i siostry. Już po wojnie, po powrocie do
wyzwolonej Polski matka Urszula pisała:
Czci Maryi, Jasnej Naszej Gwiazdy Morza,
zawdzięczmy przeprowadzenie naszej Kongregacji
przez rozhukane morze prześladowań, przez burzę
wojny. W najgorszych chwilach okazała się Maryja
prawdziwą naszą Gwiazdą Morza. (Dyrektorium,
rozdz. XIV, s.44)
Z tych też lat pochodzi akt strzelisty, płynący
z głębi serca św. Urszuli, modlitwa codzienna,
towarzysząca siostrom do dnia dzisiejszego:
Święta Dziewico, cudowna nasza Gwiazdo
Morza, jasnymi swymi promieniami podnoś serca
nasze i dusze nasze ku Boskiemu Słońcu naszemu
Najświętszemu Sercu Jezusowemu (Modlitewnik,
cz.1, s.48).
Przez całe życie św.Urszuli obecne było
łączenie kultu maryjnego z aspektami narodowymi i patriotycznymi. W Skandynawii
wygłaszała odczyty, by wzbudzić zainteresowanie
umęczoną wojną Polską, po powrocie z wygnania
bywała na Jasnej Górze, gdzie u stóp Matki
Boskiej Częstochowskiej - Królowej Polski
kierowala żarliwe słowa do różnych grup
społecznych, przypominając wielkość i świetność
kraju i jego historię, a który obecnie potrzebuje
wsparcia całego społeczeństwa. Sama całym
sercem włączyła się w pracę dźwigania
zniszczonej przez ponad stuletnią niewolę Polski.
Na sztandarze założonej przez siebie szkoły
w Pniewach
umieścila
wizerunek
Pani
Częstochowskiej, by Ona czuwała i pomagała
Dokończenie ze strony 3.

Jakie stąd wynikają wnioski?
Im wierniejsza służba Bogu, tym skuteczniejsza
służba człowiekowi. Miłość do Boga i miłość do
bliźniego, będąc centrum życia i wiary chrześcijańskiej,
stanowią nierozdzielną całość i należą do istoty życia
Kościoła, jako wspólnoty. Przyjęcie Boga, który jest
miłością prowadzi do pochylenia się nad losem ludzi
ubogich i cierpiących. Troska Kościoła o los ubogich
i cierpiących dokonuje się w konkretnej wspólnocie,
jaką jest parafia. Wyrazem parafialnej troski o ubogich
są np. zespoły „caritas”, które podejmują dzieła czynnej
i konkretnej miłości wobec bliźniego. Kościelna
działalność charytatywna nie jest formą opieki
społecznej, ale należy do natury Kościoła. Parafia,
której centrum życia stanowi miłosierna miłość Boga
staje się także szkołą autentycznych postaw
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przygotować dla kraju nowe pokolenie Polek.
Modliła się i zachęcała do modlitwy:
Módl się gorąco za kraj nasz ukochany, za
nasz naród, który do dziś u stóp Maryi się korzy,
do Niej w potrzebie z ufnością się ucieka i o pomoc
woła, a któremu bezbożni chcą wydrzeć z serca
największy skarb - miłość do Matki Bożej
(Dzwonek świętego Olafa 1932, nr4)
Tę „patriotyczną” maryjność przejęły Jej
duchowe córki, kiedy w krytycznych latach wladzy
komunistycznej, w czasie kiedy uwięziono
Prymasa Polski, Zgromadzenie oddało się „na
zupełną własność” Tej, która i Polskę, i naród
umiała obronić przed zalewem ateizmu (Akt
oddania się Zgromadzenia Matce Boskiej
Jasnogórskiej z dn. 24.5.1956).
Rożnorodne aspekty kultu maryjnego Matka
nieustannie przypominała w swoich Pismach,
podtrzymywała praktycznymi radami, wskazywała
na
konieczność
nieusta-jącej
modlitwy,
szczególnie różańcowej, która jest szkołą
kształtowania cnót. Ileż napisała medytacji
maryjnych, ileż przybliżyła znaczeń wezwań litanii
Loretańskiej, ileż rozważań na temat świąt Matki
Bożej!
Dziękujemy
Ci,
Maryjo,
za
Twój
najpiękniejszy hymn radości i uwielbienia Boga:
Wielbi dusza moja Pana, (…) bo wejrzał na
uniżenie swej służebnic i prosimy, pomóż nam
Ciebie naśladować i pogłębiać - z dnia na dzień naszą miłość do Ciebie.
Dziękujemy Ci, święta Urszulo, wierna
służebnico Pana, że z taką troską czuwałaś i nadal
czuwasz nad naszą drogą do świętości, pokazując
Maryję jako najlepszą
nauczycielkę naszego
urszulańskiego życia i pobożności, jako najlepszą
przewodniczkę w drodze do Jezusa, że „przez
wzburzone morze życia przeprowadzasz nas
bezpiecznie ku portowi zbawienia”.
s. Jadwiga USJK
chrześcijańskich. Dlatego charytatywne zaangażowanie
Kościoła jest czymś więcej, niż zwykła filantropia.
Źródłem duchowej mocy do naśladowania Chrystusa
jest Eucharystia. Chrystus napełnia nas swoją miłością,
byśmy potrafili kochać tak, jak On ukochał. Eucharystia
jest także szkołą służebnej postawy. Chrystus mówi:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,45), a św. Jan
dodaje: „Kto nie miłuje bliźniego, którego widzi, jakże
może miłować Boga, którego nie widzi” (1J 4, 23).
Bóg zaprasza nas do pracy nad całkowitym
wypełnieniem przykazania miłości. Chrystus
nigdy nie stawiał granic swojej miłości do nas.
Również i my nie możemy stawiać granic naszej
wzajemnej miłości. Kiedy umrzemy, sądzeni
będziemy z miłości w stosunku do bliźnich.
Ela Sieradzka

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800

W kwietniu, maju i czerwcu
2014 roku
Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

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

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

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

Sakrament małżeństwa
zawarli
1. Paweł Flegel ♥ Katarzyna Bibik
2. Michał Klonowski ♥ Joanna Lewicka

Odeszli do Pana

Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700
Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845
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

Hubert Szczepaniak
Eryk Szczepaniak
Natalia Prusaczyk
Oskar Hannemann
Gabriel Pikuta
Oliwia Szymyślik
Józef Tomczak
Jan Walczewski
Igor Kania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Janina Woźniak
Mariola Łowigus
Franciszka Wituszak
Helena Bręczewska
Maria Bogaczyk
Hanna Bagrowska
Jadwiga Nowak
Agata Kotlińska
Wiesława Sommerfeld
Mariusz Zasina
Kazimierz Pikosz
Józef Przybylski
Krzysztof Kaźmierski

lat 72
lat 56
lat 87
lat 81
lat 77
lat 61
lat 79
lat 96
lat 47
lat 58
lat 84
lat 61
lat 52

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
Modlitwa
Wszechmogący, Wieczny Boże, który wyzwoliłeś nas
z niewoli grzechu, zbawiając człowieka przez miłość
ofiarniczą Twojego Syna, daj nam tak sprawować,
adorować i żyć Najświętszą Eucharystią, abyśmy
napełnieni Duchem Świętym godnie używali otrzymanej
wolności. Niech Prawda, Dobro i Miłość Twoja pomogą
nam w pokoju przybliżać Królestwo Boże na ziemi: między
narodami, w naszych rodzinach, zakładach pracy, pośród
chorych, wątpiących, nie znających Ciebie, który jesteś
prawdziwą Wolnością. Przez naszego Pana Jezusa, który
w Duchu Świętym nieustannie jednoczy nas z Tobą na
wieki wieków. Amen.
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