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Oktawa Bożego Ciała 
W czwartek, 4 czerwca, obchodziliśmy 

w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa - tzw. Boże Ciało.  

Przed południem ulicami naszego miasta 
przeszła procesja centralna, w której uczestniczyli 
wszyscy poznańscy biskupi, wielu kapłanów, osób 
życia konsekrowanego i wielu, wielu wiernych. 
Rozważania przy trzech ołtarzach wygłosił ks. dr 
Mirosław Tykfer. Hasła przy ołtarzach:  
1. NIEDZIELA DNIEM KOŚCIOŁA  
2. NIEDZIELA DNIEM RODZINY 
3. NIEDZIELA DNIEM WIARY                       4. NIEDZIELA DNIEM CZŁOWIEKA. 

Przy ostatnim ołtarzu na Ostrowie Tumskim, Ks. Abp Metropolita Stanisław Gądecki wygłosił 
Słowo Boże i udzielił uroczystego błogosławieństwa oraz przedstawił nowo wyświęconych Księży. 

Popołudniu odbyła się nasza parafialna procesja. 

 

Powyżej zdjęcia czterech ołtarzy, na ulicach: Krysiewicza, Ogrodowej i Ratajczaka;  
ostatni ołtarz w naszej grocie Matki Bożej z Lourdes. 

Procesję Eucharystyczną prowadzili kapłani 
naszej parafii oraz franciszkanin o. Lucjan Ubysz. 

Na zakończenie ks. Szymon wygłosił homilię, 
a ks. Proboszcz przedstawił wiernym nowego 
diakona, Adriana Kurczewskiego. 

W kolejnych dniach, w czasie tradycyjnej 
oktawy, codziennie po Mszy Świętej wieczornej, 
z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie 
chodziliśmy w procesji wokół naszego kościoła. 
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W dniu zakończenia oktawy, w czwartek 
11 czerwca, ksiądz Szymon odprawiał uroczystą 
Mszę Świętą w szczególnym ornacie. Ów 
zabytkowy ornat, w części, która 
znajduje się na plecach kapłana, 
zawiera przepiękny haft, 
przedstawiający Pelikana 
symbolizującego Chrystusa.  

W starożytności, a także 
w średniowieczu, panowa-
ło powszechne przekona-
nie, że pelikan dziobem 
otwierał swoją pierś 
i własną krwią karmił 
zgłodniałe potomstwo lub 
przywracał je do życia. 
Obraz ten szybko odniesiono 
do Chrystusa, który oddaje 
życie za wszystkich ludzi i krwią 
swych ran uzdrawia nas i karmi 
w sakramencie Eucharystii. Prawda ta 
została przepięknie wyrażona w hymnie 
św. Tomasza z Akwinu Adoro te, devote (Zbliżam 
się w pokorze…). Szósta zwrotka tego hymnu 
zawiera następujące słowa: 
O, łaskawy Pelikanie, Jezu nasz Panie, 
Moja nieczysta dusza oczyszcza się Twoją Krwią. 
Tylko jedna jej kropla, którą wylałeś, 
Wystarczy do uwolnienia świata od grzechu. 

Kiedy powstawał ten hymn, chrześcijaństwo 
znajdowało się pod wrażeniem cudu eucharys-
tycznego z włoskiej Bolseny, który miał miejsce 
w 1263 roku. Jeden z czeskich kapłanów, 
zmierzając do Rzymu, odprawiał Mszę Świętą 
w bazylice św. Krystyny w Bolsenie. W jego sercu 
piętrzyły się różne wątpliwości co do rzeczywistej 

obecności Chrystusa w Hostii. W czasie 
podniesienia z Hostii zaczęły sączyć się krople 
krwi. Korporał przesiąknięty krwią został 

natychmiast dostarczony papieżowi 
Urbanowi IV, który przebywał 

w pobliskim Orvieto. Ojciec  
Święty przekonany co do faktu 

zaistnienia cudu, rozpoczął 
szybkie przygotowania do 
budowy katedry w Orvieto, 
by umieścić w jej wnętrzu 
powstałe relikwie. Rok 
później, a więc w 1264, 
ustanowił uroczystość 
Bożego Ciała, a następnie 

zlecił ułożenie specjalnego 
oficjum św. Tomaszowi 

z Akwinu.  
Autor hymnu na pewno wiedział 

o zaistniałym cudzie, a być może 
nawet był pod jego wrażeniem, gdy 

powstawała ta zwrotka. Dlatego zwraca tak 
szczególną uwagę na wartość Krwi Chrystusa.  

My wszyscy, przyzwyczajeni do przyjmowa-
nia Chrystusa pod postacią Chleba, adorując Go 
w monstrancji, często zapominamy o nieskończo-
nej wartości, jaką ma nawet najmniejsza kropla 
Krwi Chrystusa. Warto, uczestnicząc w Eucha-
rystii, pamiętać o tym, że w czasie jej trwania 
prawdziwie uobecnia się ofiara, jaką Chrystus 
złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. 

W czwartek, 11 czerwca, wierni, w czasie 
Komunii Świętej - która udzielana była pod 
dwiema postaciami - Ciała i Krwi Pańskiej - 
śpiewali wspólnie cały hymn świętego Tomasza 
z Akwinu.

Patriotyzm Matki Urszuli Ledóchowskiej 
Dokończenie artykułu z poprzedniego numeru pisma. 

Przez miłość Ojczyzny przyjęłam na siebie 
obowiązek budzenia w waszych sercach 
współczucie dla nieszczęśliwych synów Polski, to 
jest jedyny cel moich odczytów. Przez tę miłość  
usiłowałam pokonać  trudności waszego języka i ta 
miłość  ośmiela mnie do mówienia do was po 
szwedzku, bo wierzę, że wasza mowa ojczysta 
łatwiej otworzy mi drogę do waszych serc. (Odczyt 
wygłoszony w Uppsali 2.XI.1915 r., AGUF 35). 
Pobyt Matki Urszuli w tym kraju pozostawił także 
ślad w rozwoju myśli katolickiej w Szwecji. 

Wśród przedstawicieli różnych orientacji 
politycznych na emigracji, matka Ledóchowska 
starała się być „zwornikiem jedności osób, które 
dążyły do złączenia myśli o wspólnej walce, 
jednolitej postawie i wierze w powrót niepodle-

głości naszej Ojczyzny – przez 
zaufanie do Boga. Starała się także 
uczyć ludzi zrozumienia tego, że tylko 
trzymając się razem, możemy czegoś 
dokonać. (Życie i działalność… s. 147. Odczyt 
wygłoszony w Uppsali).  

W 1917 r. w Kopenhadze Matka odważyła się 
po raz pierwszy przemówić do Duńczyków w ich 
własnym języku - wspomina: (…) postanowiłam 
dwa miesiące temu nauczyć się duńskiego języka, 
ale proszę zwracajcie uwagę, nie na moją 
wymowę, ale na to, co mówi moje serce, które  
prosi was: pomóżcie mi ratować biedne, polskie 
dzieci od nędzy fizycznej i duchowej, Proszę 
o pomoc, bym mogła wychować pewną ilość dzieci, 
by w przyszłości służyły w Polsce i przyczyniały się 
do jej odbudowy. Pozwólcie mi wychować dzieci 
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wałęsające się po ulicach miasteczek i wsi, dzieci 
robotników, którzy nie mają czasu ani możliwości 
zajmować się nimi. ( Tamże, s.159).  

Matka otworzyła ochronkę w Aalborgu 
w Danii dla dzieci polskich robotników i z grupą 
27 dzieci przyjechała do kraju w 1920 r. Była 
zdecydowana na obronę polskich dzieci przed 
wynarodowieniem i utratą wiary katolickiej. 

W czasie kończącej się kilkudniowej podróży 
z Danii do Polski Matka obudziła w nocy starsze 
dzieci, by podziękowały Opatrzności Bożej za 
łaskę szczęśliwego przybycia do Ojczyzny:  

Dopiero po godzinie dwudziestej trzeciej 
jesteśmy w Tczewie. Starsze dzieci nie śpią: 
czekają na  Polskę! Już spełniły się ich marzenia - 
oto granica, oto Ojczyzna, wolna, ukochana 
Ojczyzna! Z Bogiem do Polski naszej, do modlitwy 
złóżcie rączki - biedny nasz kraj potrzebuje 
błogosławieństwa i opieki Bożej! (Niewiasta, której 
uczynki chwalić będą pokolenia, s.108). 

Patrząc na działalność Matki Urszuli, 
możemy podziwiać Jej męstwo, hart ducha 
i ogromną troskę, aby Polska była niepodległa, 
wolna i chrześcijańska. 

s. Julia USJK 
 

Prymicje Neoprezbitera Dawida Głowacza
31 maja Msza Święta o godz. 12:30 miała 

wyjątkowy charakter. Odprawiał ją bowiem 
ksiądz neoprezbiter Dawid Głowacz, który od 
września pełnił posługę diakońską w naszej 
parafii. Przez tych kilka miesięcy ks. Dawid 
dał się poznać jako wybitny biblista, dobry 
kaznodzieja i katecheta, ale przede wszystkim 
jako miły i otwarty człowiek. Z tym większą 
radością przyjęliśmy wiadomość o jego 
święceniach kapłańskich (choć radość tę nieco 
zakłócała myśl, że Neoprezbiter będzie się 
musiał z naszą parafią pożegnać). 

W czasie Mszy Świętej, na której obecni 
byli Rodzice i rodzeństwo ks. Neoprezbitera, 
przedstawiciele grup duszpasterskich i wielu 
parafian, ksiądz Dawid wygłosił wzruszającą 
homilię, rozpoczynającą się od słów: 
„kocham Cię” i tłumaczącą ich znaczenie 
w życiu powołanego przez Boga człowieka. 

Słowa podziękowania za posługę 
ks. Dawida w naszej parafii skierował Ksiądz 
Proboszcz oraz przedstawiciele grup 
duszpasterskich. 

Księdzu Neoprezbiterowi życzymy 
niegasnącej wiary i gorliwości  
oraz by w trudnościach życia 

kapłańskiego zawsze był blisko 
Chrystusa. 

Zdjęcia: wprowadzenie Księdza Neoprezbitera 
Dawida Głowacza do kościoła, Msza św.,  

Błogosławieństwo prymicyjne 
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Ministranci naszej parafii ponownie 

wicemistrzami ligi 
Nasi ministranci po raz kolejny wystąpili 

w Ministranckiej Lidze 6-tek piłkarskich 
i podobnie jak w zeszłym sezonie ministranci 
parafii zajęli w nim drugie miejsce. Tym razem 
musieli uznać wyższość swojego odwiecznego 
rywala - Św. Floriana z Wir, który po raz pierwszy 
wygrał ligę. 

Nasza drużyna z pełnym zaangażowaniem 
i mobilizacją przystąpiła do rozgrywek, tak by 
kolejny puchar za pierwsze miejsce uzupełnił 
gablotę z nagrodami księdza proboszcza. Niestety, 
piłkarze z Wir byli tym razem nie do dogonienia, 
przegrali tylko raz na 20 meczów i wyprzedzili nas 
o 6 punktów. 

W trakcie całego sezonu zagraliśmy 20 
spotkań z rywalami z Poznania i okolic. Jedni 
sprawili nam duży problem (Św. Florian, MB 
Bolesna), a z drugimi grało nam się trochę lżej. 
Podczas całego sezonu 2014/2015 strzeliliśmy 
79 bramek, a straciliśmy 33. 

Najlepszym strzelcem zespołu okazał się 
Tobiasz Jasiński który ustrzelał aż 22 bramki. Tym 
samym strzelił on o jedną bramkę więcej niż 
w zeszłym sezonie. Na drugim miejscu uplasowali 
się Bartosz Dostatni i Wiktor Marcinkiewicz 

z dorobkiem 14 bramek. Bardzo istotnym 
ogniwem był również Dawid Marcinkiewicz, który 
jako rozgrywający był dla drużyny niezbędny. 
Pozostali zawodnicy również mieli swój istotny 
wkład w końcowy sukces, wymieńmy ich zatem: 
Marcin i Mikołaj Sztulpa, Karol Strzyżykowski, 
Grzegorz Witczak, Jakub Kucner, Zbigniew 
Manicki, Przemysław Waskowski, Kacper 
Łomozik. Już 28 czerwca zostaniemy docenieni na 
Gali Piłkarskiej, na której odbierzemy medale oraz 
okazały puchar. 

Wywalczone drugie miejsce jest wspaniałą 
nagrodą za nasz trud. Dzięki niemu, już po raz 
szósty staniemy na podium, zajmując tym samym 
pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów i to 
pomimo iż przez cały sezon musieliśmy stawiać 
czoła różnym wyzwaniom. W drużynie pojawiło 
się kilka nowych nazwisk i miejmy nadzieję, że 
przyszłość będzie równie piękna. Wszystkich 
naszych kibiców, którzy chcieliby śledzić nasze 
dokonania, zapraszamy na stronę: 
www.sport.dslap.pl. 

Opracowali:  
Karol Strzyżykowski, Bartosz Dostatni 
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Koncert Scholi Gregoriańskiej ASD 
W ramach festiwalu „Universitas 

cantat 2015” organizowanego przez 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, w naszej parafii św. Marcina 
w niedzielę 7 czerwca swój koncert 
zorganizowała schola Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu 
„Inclina aurem” . Schola klerycka pod 
dyrekcją ks. dra Mariusza Białkowskiego 
i przy akompaniamencie ks. mgra 
Bartłomieja Dolaty zaprezentowała się 
w programie pt: „Wiara, nadzieja, miłość 
- muzyka”. Koncert poprowadził 
dk. Dawid Bendowski, który każdy 
kolejny utwór opatrzył teologicznym 
komentarzem. ▼ 

Tego wieczoru wszyscy przekonaliśmy się, że 
muzyka to nie tylko piękno kojarzone ze 
spektakularnym występem chóru, orkiestry czy 
solistów, ale, że muzyka może być także - 
modlitwą. Odpowiedni dobór tekstu, do których 
komponuje się muzykę i samo jej wykonanie mają 
pomóc człowiekowi w zaangażowaniu się w istotę 
muzyki kościelnej, którą jest modlitwa. Muzyka 
kościelna - pisał kard. Ratzinger - nie jest bowiem 
jedynie działalnością estetyczną, usytuowaną na 
obrzeżach Kościoła, ale sama w sobie stanowi 
służbę liturgiczną. Nie chodzi, zatem tylko 
o skupianie się na odśpiewaniu zapisu nutowego, 
ale o to, aby dźwięki, które słyszymy kierowały 
nas w stronę Pana Boga. Wiara, nadzieja i miłość - 
to trzy cnoty, które pomagają w dojściu do życia 
wiecznego. Tego wieczoru utwory wyrażające 
przesłanie pełne wiary, nadziei i miłości, wyrażone 
poprzez muzykę i śpiew pozwoliły słuchaczom 
dotknąć Tego, przed którym nieustannie śpiewają 
aniołowie. 

Klerycy zaprezentowali dziesięć kompozycji. 
Utwór chorałowy Contabo Domino - otworzył 
nasze spotkanie z muzyką kościelną. Jest to antyfo-
na śpiewana na rozpoczęcie Mszy świętej 

w okresie zwykłym, przeplatająca tekst psalmu 
150. Utwór ten stanowiący bogaty zbiór chorału 
zwanego gregoriańskim, stanowi zachętę, by 
śpiewać Panu pieśń nową, gdyż Jego chwała aż po 
krańce ziemi.  

Papież Benedykt XVI pisał przed laty: „Gdzie 
człowiek spotyka Boga, tam samo słowo już nie 
wystarcza. Spotkanie to ożywia różne obszary 
ludzkiego życia i sprawia, iż stają się one 
pochwalną pieśnią. Człowiek własnymi siłami nie 
może sprostać temu, co pragnie wyrazić, zatem 
zaprasza całe stworzenie, aby wraz z nim stało się 
śpiewem: Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo 
i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. (Ps 57, 9-11)” 
Utwór, który usłyszeliśmy jako drugi, nieprzypad-
kowo znalazł się w repertuarze koncertu. Wierzę 
w Ciebie Panie w opracowaniu Raimundo 
Fratallone, to utwór wyrażający wymowę 
pierwszej z trzech cnót ujętych w tytule koncertu, 
to piękne wyznanie wiary, wyrażone muzyką 
i śpiewem. 

Kolejnym utworem wykonanym przez scholę 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu było Ave Verum Lorenza Perosiego. 
Utwór krótki, na dwa głosy różne, przeznaczony 
do wykonywania podczas komunii świętej 
uroczystej Mszy niedzielnej. Perosi, jako kapłan, 
związany ze scholą Kaplicy Sykstyńskiej na 
Watykanie, doskonale oddał niepojętą tajemnicę 
chwalebnej obecności Boga w komunii świętej. 
Chwała oddawana Bogu przez Kościół - pisał kard. 
Ratzinegr musi, bowiem współbrzmieć z chwałą 
wyśpiewywaną przez kosmos. Dlatego refleksja 
nad rolą muzyki w kulcie Kościoła powinna brać 
pod uwagę sposób, w jaki wyśpiewują uwielbienie 
słońce, księżyc i gwiazdy. Ave Verum Lorenzo 
Perosiego, wykonali: dk. Radosław Ślendak oraz 
kl. Bartosz Rojna.  
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Warto zapamiętać: od początków 
chrześcijaństwa nabożeństwo miało za 
zadanie odwrócenie wzroku od spraw 
codziennych i skierowanie go na Boga. 
Od zarania chrześcijaństwa jego 
wyznawcy poszukiwali nowych form 
poetyckiego i muzycznego wyrazu 
uwielbienia Boga, do czego inspirację 
czerpali z teologii. To właśnie na gruncie 
teologii i głębokiej pobożności eucharys-
tycznej powstał jeden z łacińskich 
średniowiecznych hymnów Adoro te 
devote, przypisywany św. Tomaszowi 
z Akwinu. Miał go napisać przed uroczys-
tością Bożego Ciała roku 1264, na prośbę 
papieża Urbana IV. Wykonany przez 
kleryków hymn Adoro te devote 
tłumaczony, jako Kłaniam Ci się 
nabożnie, lub popularniejszym Zbliżam się 
w pokorze, śpiewany jest podczas adoracji 
eucharystycznych oraz dziękczynienia po komunii 
świętej. 

Kolejnym w programie był niezwykły utwór 
Ubi Caritas et Amor w opracowaniu 
ks. Kazimierza Pasionka, towarzyszący m.in. 
obmywaniu stóp dwunastu mężczyznom w czasie 
wielkoczwartkowej Liturgii Wieczerzy Pańskiej. 
Autorem tego tekstu jest najprawdopodobniej 
św. Paulin z Akwilei. Ubi Caritas et Amor to 
jedenastozwrotkowy hymn, którego każda strofa 
kończy się tytułowym refrenem: Gdzie 
serdeczność i miłość - tam jest Bóg. Śpiew 
Kościoła wynika ostatecznie z miłości. To miłość 
rodzi śpiew. Cantare amantis est - mówi św. 
Augustyn - śpiewanie to sprawa miłości. Duch 
Święty jest miłością i to On powoduje śpiew - tak 
przed laty pisał kard. Ratzinger, późniejszy papież 
Benedykt XVI. Utwór, który wykonany przez 
scholę „Inclina aurem” wpisał się w pochwałę 
kolejnej cnoty, jaką jest miłość.  

Autorką tekstu, do którego melodię 
skomponował Paweł Bębenek, co dla niektórych 
mogło stanowić zaskoczenie jest święta Tereska od 
Dzieciątka Jezus. Dziewięciostrofowy wiersz 
Życie, jesteś chwilą, wykonany przez scholę został 
odnaleziony wśród jej zapisków duchowych. 
Wkrótce stał się tak popularny, że dziś możemy 
cieszyć się także jego aranżacją muzyczną.  

Msza XI spisana już w X wieku, wyróżnia się 
bardzo rozbudowaną, choć zbudowaną na 
powtarzającym się motywie strukturą. Usłysze-
liśmy jedną z części tej Mszy, a mianowicie 
Sanctus. Trzykrotne powtórzenie słowa sanctus, 
czyli święty nawiązuje do księgi Izajasza i stanowi 
odniesienie do Trójcy Świętej. Kard. Ratzinger 
pisał, że choć muzyka jest nieodzowną częścią 

każdej pojedynczej celebracji liturgicznej, musi być 
bezwzględnie obecna w całokształcie praktyki 
Kościoła. W tym zewnętrznym związku muzyki 
i liturgii podtrzymywana jest ciągłość modlitwy 
Kościoła z modlitwą Izraela. Modlitwy Starego 
Testamentu, psalmy, pieśni to przecież modlitwy 
Jezusa.  

Klerycy wykonali także antyfonę przypisaną 
na pierwszą niedzielę Adwentu Oto Pan 
przybędzie. Choć do liturgicznego adwentu 
pozostało jeszcze kilka miesięcy, to nic tego 
czerwcowego wieczoru nie stanęło na 
przeszkodzie, by wsłuchać się w utwór, który 
mówi także o ostatecznym przyjściu Pana. Melodię 
do tego utworu napisał ks. Szymon Bajon, który 
w poznańskim seminarium pełnił przed kilku laty 
funkcję kantora, a dziś pracuje, jako wikariusz 
w naszej parafii. Utwór Ecce Dominus Veniet, 
który wykonał tercet dk. Tadeusz Baranowski, dk. 
Radosław Ślendak i kl. Marcin Płóciennik wpisał 
się w pochwałę pięknej cnoty, jaką jest nadzieja.  

Kolejny utwór kompozycji ks. Szymona 
Bajona, który wykonali klerycy to Misericordias 
Domini. Tekst zaczerpnięty z psalmu 88. Święty 
Paweł mówi nam, że sami z siebie nie umiemy się 
modlić jak trzeba i dlatego sam Duch przyczynia 
się za nami w błaganiach, których nie można 
wyrazić słowami. (Rz 8,26). Wszelka modlitwa, 
a w sposób szczególny przekraczający słowa dar 
śpiewania i grania Bogu, to dar Ducha Świętego, 
który jest miłością który rodzi miłość i niejako 
pobudza nas do śpiewu 

Słowa papieża Benedykta XVI wprowadziły 
nas do utworu kończącego koncert, którego 
autorką tekstu i melodii jest Gizela Skop. Zwrotki 
stanowią wyjątki z Listów św. Pawła Apostoła, 
które opatrzone piękną muzyką jeszcze bardziej 
zwracają nasze serca ku Bogu.  

opr.: dk. Dawid Bendowski 
 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
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 

Nabożeństwo Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 900 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Koronka do Miłosierdzia Bo żego 
pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
poniedziałek - piątek: 900 - 1100 

czwartek: 1700 - 1800 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
wtorek: 1000 - 1100 

czwartek: 1600 - 1700 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

Koło Przyjaciół Misji 
I środa miesiąca: 1830 

Chór Świętomarci ński 
środa: 1900 

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 

 

W maju i czerwcu 
2015 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
 

1. Jakub Rogal 
2. Gustaw Strykowski 
3. Kajetan Strykowski 
4. Antonina Rux 
5. Zofia Staszewska 

 

 

 
Sakrament mał żeństwa 
zawarli 
 
 

Łukasz Stawecki ♥♥♥♥ Iwona Biernat 
 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Władysław Folkman 
2. Stanisław Tołkacz 
3. Anna Rybicka 
4. Jan Witecki 
5. Jacek Synowiec 
6. Jacek Sybilak 
7. Irena Olszak 
8. Zofia Cybulska 
9. Edwin Kruk 
10. Mieczysław Sadowski 
 

lat 95 
lat 60 
lat 67 
lat 81 
lat 60 
lat 64 
lat 88 
lat 87 
lat 83 
lat 75 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW 

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty powierzyłeś 
kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego 
Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą. 
Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli 
podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie 
słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie 
i trudy codziennego życia. 

Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały 
czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą 
odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni 
Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do 
ostatniej chwili swego życia. Amen. 
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