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Pan Bóg i Kapłan 

„Uczniowie Jezusa są 
następcami Proroków” 

 (Mt 5, 12) 

Twoje posłanie 
wzywa Cię przed Ołtarz, 
abyś świadczył miłość 
Jezusowi utajonemu 
W Tabernakulum. 

A Ty Jezu 
patrzysz na swego 
sługę, 
kapłana. 

Z oczu  
zapatrzonych 
w Twoją Świętą Hostię, 
widzisz płomień 
kapłańskiej wiary 
Dobroć, 
i Miłosierdzie. 

To bóstwo Twoje …! 

Błogosławione wieki, 
które rozumieją, 
że wiara świat ocala. 

Danuta Bartosz 
 
 
 
 
 
 
 

       33 lata posługi Księdza Prałata Czesława Grzelaka 

            Proboszcza naszej Świętomarcińskiej Parafii 



Słowa podziękowania 
,,Dziękuj ę Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, 

zanosząc ją z radością za was wszystkich - z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii 
od pierwszego dnia, aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował 
w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 

Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, 
którzy mają udział w mojej łasce. A modlę się o to, aby miłość Wasza doskonaliła się coraz 
bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, 
abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, 
nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga”.                                         (Flp 1, 3-11) 

Drodzy Parafianie 
Kieruję do Was moje słowa podziękowania 

i pożegnania w oparciu o zacytowany wyżej 
fragment listu św. Pawła do Filipian. Kieruję 
je do tych wszystkich, ,,którzy mają udział 
w mojej łasce...” (1,7). Kapłan jest tym, który 
przekazuje łaskę. Łaska, to życie Boże. Kapłan 
przekazuje życie Boże. W innym miejscu 
św. Paweł powie, że przez łaskę zrodził 
wiernych do nowego życia. 

Przez moją posługę w tej parafii - przez 
chrzest, pokutę, Eucharystię, głoszenie słowa, 
modlitwę - rodziłem Boże życie w sercach 
powierzonych mi Parafian. Będąc tutaj 
czułem, że jestem potrzebny. To zapotrzebo-
wanie jest ubogaceniem kapłaństwa. Za to 
zapotrzebowanie, za ubogacanie duchowe 
jestem Wam szczególnie wdzięczny. 

Nie było dnia w moim kapłańskim życiu, 
żebym żałował, że jestem kapłanem, i nie było 
też dnia, abym żałował, że jestem w tej parafii. 
To jest autentyczna, prawdziwa radość 
kapłańska, o której na co dzień się nie mówi. 
To było ,,rodzenie do nowego życia”, nieraz 
w bólu i trudzie, ale zazwyczaj w radości. 

Jestem więc duchowo spokrewniony 
z tymi, którym posługiwałem jako kapłan. Ta 
więź jest trwała, powiedziałbym - wieczna. 
Trwalsza niż pokrewieństwo fizyczne, bowiem 
pokrewieństwo fizyczne w wieczności nie 
będzie już zapewne miało większego znacze-
nia. Pan Jezus mówi, że, „w niebie ani się nie 
żenią, ani za mąż wychodzą”, więc te relacje 
zostaną zapewne zdominowane przez relacje 
duchowe, a więc życie łaski. To duchowe 
pokrewieństwo kapłana i wiernych płynie 
z krzyża. Szczególnie ujawnia się w Ewangelii 
i Sakramencie pokuty. 

Bóg kieruje losami ludzi. W czasie studiów 
i w Seminarium ojciec duchowny zachęcał 
nas, abyśmy modlili się w intencji naszych 
przyszłych parafian. Mówił: ,,nie znacie tej 
parafii, nie znacie tych ludzi, ale Bóg ich zna 
i On w odpowiednie miejsce skieruje wasze 
modlitwy”. 

Ponad 50 lat temu modliłem się za Was 
i ufam, że ta modlitwa młodego wtedy 
człowieka dotarła do Was, choć i Wy o tym nie 
wiedzieliście. 

1 września 1984 r. skierował mnie Bóg do 
tej parafii. Nie znałem nikogo. Prawie połowę 
życia byłem wśród Was (a z pewnością połowę 
życia dorosłego). Od samego początku spotka-
łem ludzi życzliwych, wdzięcznych, okazują-
cych serdeczność. Nieraz pytałem siebie: czy 
zasługuję na tę dobroć? 33 lata to długi okres. 
Wielu życzliwych ludzi odeszło do Pana. Mam 
nadzieję że kiedyś spotkam tych moich 
duchowych krewnych. 

Ks. Michał Quoist pisze: ,,Kapłan nie 
potrzebuje komplementów, ani kłopotliwych 
podarków; potrzeba mu tego, aby powierzeni 
jego duchowej trosce chrześcijanie dowiedli 
mu przez coraz większą miłość dla swych 
braci, że nie na próżno poświęcił im swe 
życie”. 

Co mnie najwięcej cieszyło? 
• gdy widziałem radość staruszki chorej, 

samotnej, która nieraz ze łzą w oku 
mówiła: ,,dziękuję, że mnie ksiądz 
wysłuchał...”, 

• gdy od konfesjonału odchodził rozgrzeszo-
ny człowiek z radością i pokojem w sercu. 
Miałem świadomość, że to przecież nie 
moja zasługa. Chrystus gdzieś tam w głębi 
mego serca mówił: ,,potrzebuję twoich ust, 
abym nadal mógł rozgrzeszać, potrzebuję 
twojej cierpliwości, abym mógł podnosić 
na duchu”. 

• gdy mogłem nie moim słowem, ale 
słowem Ewangelii podnieść na duchu, 
wskazać kierunek, 

• gdy mogłem stanąć nad grobem 
parafianina i prosić: ,,niech na spotkanie 
w progach Ojca domu, po ciebie wyjdzie 
litościwa Matka...”. 
Kapłan musi często uświadamiać sobie 

prawdę, że jest narzędziem w ręku Chrystusa. 
A każde narzędzie musi być czyste, sprawne 
i pod ręką. 
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Nie da się w kilku słowach zebrać i podsu-
mować 33 lata posługi. Spełniałem to, co 
należy do każdego kapłana. Jednak są pewne 
sprawy znamienne dla tej parafii, w których 
miałem szczególny udział. Cechą charakter-
rystyczną naszej parafii jest codzienny Apel 
Jasnogórski przy grocie o godz. 21.00. Został 
wprowadzony w związku z Nawiedzeniem 
obrazu MB Częstochowskiej. Po raz pierwszy 
odprawiony 9 kwietnia 1978 r. Na samym 
początku odprawiali go nieżyjący już dzisiaj 
kapłani: Ks. Marian Peik, Ks. Hieronim 
Muczek i Ks. Marian Nowak. Potem odpra-
wiało go 11 wikariuszy, 8 rezydentów i 30 
diakonów. Jestem jednak przekonany, że przez 
33 lata posługi tutaj odprawiłem go najwięcej 
razy. Niech ten apel trwa nadal, niech nadal 
będzie nabożeństwem charakterystycznym 
naszej parafii i niech dzwon, który każdego 
dnia odzywa się o godz. 21.00, wzywa na 
modlitwę wiernych. 

Kończę posługę Proboszcza w Roku 
Fatimskim. W r. 1996 wprowadziliśmy Apel 
Fatimski - każdego trzynastego dnia miesiąca 
od maja do października. Na wezwanie Matki 
Bożej z Fatimy przed paru laty wprowadzi-
liśmy nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca 
w naszej parafii. Niech te nabożeństwa trwają, 
niech nie zabraknie chętnych do wynagra-
dzania Niepokalanemu Sercu Maryi za 
grzechy, zniewagi i bluźnierstwa. 

Posługując w tej parafii często wzywałem 
wstawiennictwa Świętego Marcina. Z radością 
śpiewałem zawsze pieśń o naszym Patronie. 
Cieszę się, że za czasów mojej bytności tutaj 
została przywrócona nazwa ulicy: Święty 
Marcin". Niech ten Patron ma nadal tę staro-
żytną parafię i tę dzielnicę w swojej opiece. 

Na zakończenie zacytuję dalsze słowa 
wspomnianego listu św. Pawła do Filipian 
(Flp 2, 12 – 15). 

,,A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze 
byliście posłuszni, zabiegajcie o własne 
zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko 
w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, 
gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was 
sprawcą i chcenia i działania dla spełnienia 
Jego woli. Czyńcie wszystko bez szemrań 
i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu 
i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże 
pośród narodu zepsutego i przewrotnego. 
Między nimi jawicie się jako źródła światła 
w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia, 
abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że 

nie na próżno biegłem i nie na próżno się 
trudziłem”. 

Dziękuję Bogu za Was, że mogłem realizo-
wać wśród Was moją kapłańską posługę. 

Dziękuję Bogu za tych, których ochrzci-
łem, przygotowałem do sakramentów św., 
błogosławiłem związki małżeńskie, odwiedza-
łem w chorobie, odprowadzałem na cmentarz. 

Dziękuję Bogu i Wam za wszelkie rozmo-
wy, jakie przeprowadziłem na kolędzie, 
w konfesjonale, w biurze, na spotkaniach 
grupowych i okazyjnie. 

Dziękuję za wspólne modlitwy, za Wasze 
uczestnictwo we Mszach św. i nabożeństwach. 

Dziękuję, że byliście wiernymi słuchacza-
mi słowa, które przez moje usta i moje serce 
Bóg kierował do Was. Byłem tylko siewcą. 
Wy rolą, a wzrost dawał Bóg. 

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, 
z którymi współpracowałem. Wielu z nich 
odeszło do Pana, inni wyprowadzili się 
z parafii, a inni wiernie trwają i są tutaj obecni. 
Tymi słowami wdzięczności obejmuję: 
kapłanów, siostry zakonne, katechetów, orga-
nistów, kościelnych, służbę liturgiczną, 
członków chóru, ministrantów, kantorów, 
lektorów, szafarzy. 

Szczególne podziękowanie kieruję do grup 
duszpasterskich i ich liderów, do chorych, 
cierpiących, do dzieci i młodzieży. Dziękuję 
współpracownikom na probostwie i w ko-
ściele. 

Dziękuję Wam wszystkim, którzy tu 
jesteście, za wspólną modlitwę. 

Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze byłem 
dobrym i godnym narzędziem w ręku Boga. 
Za wszystkie moje błędy, grzechy, niewła-
ściwe zachowania, ostre słowa, niezauważanie 
Waszych problemów przepraszałem Boga 
niejednokrotnie w konfesjonale nie jako 
spowiednik, ale jako penitent, a dziś szczerze 
przepraszam Was. Jest coś, co się nie kończy 
z datą dekretu, ale trwać może zawsze, to jest 
modlitwa - moja za Was i Wasza za mnie. Ona 
w jednym momencie przemierza czas 
i przestrzeń i dociera we właściwe miejsce i do 
właściwego człowieka. Niech ona trwa. 

Nowego Ks. Proboszcza przyjmijcie 
otwartym sercem, jak mnie przyjęliście 
i współpracujcie z nim, jak współpraco-
waliście ze mną. Na mojej posłudze ani się 
parafia zaczęła, ani się nie kończy. Kościół 
żyje i trwa.                        Ks. Czesław Grzelak 

Proboszcz 
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Wywiad z Ks. Proboszczem Czesławem Grzelakiem 
(pytania stawiało kilka osób, stąd ich różnorodność tematyczna) 

Kto miał najwi ększy wpływ na rozwój 
duchowy i religijny? Jak zrodziło się 
powołanie kapłańskie? 

Tak, jak w większości rodzin zasadniczy 
wpływ wychowawczy i religijny miała moja 
matka. Nie miała wielkiego wykształcenia, ale 
była osobą mądrą. Mądrość czerpała 
z doświadczeń życiowych, ofiarności, rozmo-
dlenia i realnego patrzenia na życie. Bardzo 
dużo czytała i doskonale znała Biblię, historię 
i literaturę. 

Wielki wpływ na moje życie religijne, na 
powołanie i na kształtowanie osobowości 
wywarł mój ksiądz proboszcz Saturnin 
Żebrowski, prałat, pułkownik, dziekan 
II Armii Polskiej. Był moim duszpasterzem od 
8 roku życia aż po wczesne lata kapłańskie. 
On umiejętnie wprowadzał mnie w życie 
Kościoła. Boży człowiek, roztropny i gorliwy 
duszpasterz, z miłością i szacunkiem pochylał 
się nad każdym człowiekiem. Niezwykle wiele 
mu zawdzięczam. 

Kiedy zrodziło się moje powołanie 
kapłańskie trudno określić czasowo. Ono 
rozwijało się, narastało, kształtowało stopnio-
wo, ale z pewnością na przełomie szkoły 
podstawowej i średniej. 

Kto z wielkich ludzi Kościoła, świętych 
wywarł wpływ na duchowość Księdza, jakie 
lektury religijne lubi Ksi ądz czytać? 

W okresie licealnym za pierwsze pieniądze 
z otrzymanego stypendium kupiłem 
„Wyznania” – Św. Augustyna. Był to ewene-
ment, że w świeckiej księgarni w czasach 
komunistycznych była taka książka. Do dziś 
często do niej wracam. Mam ją dziś w trzech 
wersjach tłumaczeń oraz nagraną na 
audiobooku.  

Wracam też często do Tomasza a’Kempis, 
czy do lektury Grignona de Montfort. Lubię 
czytać rozważania T. Mertona i on właśnie 
nauczył mnie medytacji modlitewnej połączo-
nej z zapiskami. Taka forma medytacji posiada 
2 pozytywne, bardzo cenne aspekty: 
• pisząc człowiek ma bardziej skoncentro-

waną uwagę i myśl nie tak szybko się gubi, 
• pisząc, wolniej myślimy, więc więcej 

zapamiętujemy. Takie myśli można 
później wykorzystać w kazaniu, konferen-
cji czy w konfesjonale. 

Z innych lektur lubię czytać pamiętniki, 
relacje z rekolekcji, książki z dziedziny 
duchowości oraz historyczne. 

Gdy idzie o świętych to bardzo bliscy mi 
są moi patronowie ze chrztu i z bierzmowania 
(św. Marek), patronowie parafii, w których 
pracowałem. 

Co roku nawiedzam relikwie 
św. Wojciecha w Gnieźnie i bardzo często 
bł. Czesława we Wrocławiu. 

Czy sięgając pamięcią wstecz, analizując 
swoje życie wyróżnia Ksiądz okresy takie 
jak dzieciństwo, młodość, lata seminaryjne, 
wikariat, probostwo? 

Faktycznie mogę dzielić okresy życia na 
pewne etapy i poszczególne wydarzenia 
konkretnie w nich umieścić: 
� dzieciństwo, szkoła podstawowa, LO, 

seminarium 
� wikariaty: 

• Ujście n. Notecią - par. św. Mikołaja 
(1968-71) 

• Poznań - par. św. Stanisława Kostki 
(1971-74) 

I Komunia św. 
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• Ostrów Wlkp. - Fara (1974-80) 
• Poznań - par. Wszystkich Świętych 

(1980-82) 
� probostwa: 

• Poznań - bł. Bogumiła (1982-84) (dziś 
jest to par. pw. Ofiarowania Pańskiego) 
na cmentarzu przy ul. Bluszczowej 

• Poznań - św. Marcin (1984-2017) 
Ciekawe wspomnienia z pracy 

duszpasterskiej, z rozmów z parafianami, 
z chorymi, z dziećmi, młodzieżą … 

Tysiące rozmów, przeżyć, doświadczeń. 
Można pisać stronami. Rzeczywiście niektóre 
z nich zapisuję. Od 1966 r. zapisuję w moim 
pamiętniku rożne przeżycia, doświadczenia, 
myśli z codziennych rozmyślań, modlitwy, 
myśli, z przeczytanych lektur, myśli z reko-
lekcji czy dni skupienia. 

Obecnie kończę 44 tom moich zapisków, 
ponad 300 stron każdy. Te zapiski służą moim 
duchowym potrzebom i nikt ich nie czytał. 

Odpowiadając na pytanie przytoczę jedną 
rozmowę z kolędy sprzed wielu lat. 

Małżonkowie 18 lat po ślubie, 3 dzieci, 
mówią: „był dzień kiedy mieliśmy iść do sądu 
na wyznaczony termin orzeczenia rozwodo-
wego. W pierwszych latach małżeństwa 
modliliśmy się razem, później zaprzestaliśmy 
tej praktyki. Dzień przed pójściem do sądu 
mąż powiedział do mnie: „pomódlmy się 
razem, tak, jak to kiedyś czyniliśmy”. Po 
słowach: «i odpuść nam nasze winy jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom» 
ucałowaliśmy się serdecznie i szczerze 
i wycofaliśmy sprawę z sądu. Dziś nasza 
miłość jest pełniejsza i piękniejsza niż 
w pierwszych dniach po ślubie”. Czy nie 
piękne świadectwo? To tak dla tych, którzy 
przechodzą kryzysy małżeńskie, ale nie tylko. 

Lubi Ksi ądz pielgrzymować, odwiedzać 
„miejsca święte”. Czy coś na ten temat 
mógłby Ksiądz powiedzieć? 
Miałem i mam 3 sposoby pielgrzymo-wania: 
� pieszo w dalekiej przeszłości odbyłem 10 

pielgrzymek pieszych: 
• cztery z Warszawy do Częstochowy 
• dwie z Poznania do Częstochowy 
• szlakiem bł. Bogumiła (gdy byłem 
proboszczem w par. bł. Bogumiła). Trasa 
wiodła wzdłuż Warty z Obrzycka przez 
Poznań do Uniejowa – 280 km. 
• szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego 
z Poznania do Gostynia 

• szlakiem św. Wojciecha z Ostrowa do 
Gniezna 
• szlakiem klasztorów na św. Górze Athos 
(odwiedziłem 12 klasztorów) 

� środkami lokomocji  – odwiedziłem wiele 
sanktuariów i pięknych miejsc w Polsce 
i w Europie 
� od wielu lat pielgrzymuję duchowo 
nawiedzając różne miejsca przy pomocy 
albumów, przewodników, folderów. Ten 
sposób pielgrzymowania staje się teraz coraz 
bardziej aktualny i realny. 

W tych „drukowanych” sanktuariach 
można się też dobrze modlić. 

Najważniejszy dzień w życiu? 
Oczywiście dzień święceń i dzień prymicji. 

Będzie jeszcze jeden taki dzień, ale jak na 
razie to jeszcze ten termin nie jest mi znany. 
Zna go Opatrzność Boża … Już nie zdążę 
o nim napisać … 

A może wróćmy do czasu formacji 
w seminarium. Jakie funkcje Ksiądz pełnił 
w tym czasie? 

Przez 2 lata pisałem kronikę seminaryjną. 
Był to rok 1966 – a więc opisywałem 

Obrzęd święceń kapłańskich ks. Czesława  
w dniu 23 maja 1968 r.  

przez Ks. Abpa Antoniego Baraniaka 
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przeżycia seminaryjne w czasie obchodów 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Niezapomniane 
przeżycia i doświadczenia. Na 5 i 6 roku 
studiów pełniłem funkcję ceremoniarza. 

Mówiąc o seminarium muszę wymienić 
2 kapłanów: 
• Ks. Marian Piątkowski – ojciec duchowny, 

mój spowiednik 
• Ks. Marian Banaszak – profesor, historyk, 

autor pięciotomowego dzieła „Historia 
Kościoła”. 
Chociaż miałem wielu wspaniałych 

i mądrych profesorów, to ci dwaj wywarli 
szczególny wpływ na moją formację duchową 
i duszpasterską. 

Papież Jan Paweł II na pytanie o ważne 
dla niego słowa z Pisma Św. odpowiedział” 
„Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli”. 
Czy ma Ksiądz swój ulubiony cytat z Pisma 
Św.? 

Tak. Są to słowa z Modlitwy Pańskiej: 
«bądź wola Twoja». Te słowa były na obrazku 
prymicyjnym i na obrazku ze srebrnego 
jubileuszu kapłaństwa. 

Po 33 latach pracy duszpasterskiej 
w parafii Świętego Marcina odchodzi 
Ks. Proboszcz na emeryturę. Może warto 
wspomnieć początki i pierwsze zetknięcie 
się z tą parafią. 

Po raz pierwszy nawiedziłem ten kościół 
w październiku 1960 r. Uczęszczałem wtedy 
do LO w Jarocinie. Przyjechaliśmy całą klasą 
z naszym wychowawcą na film „Krzyżacy”. 
Przedtem zwiedziliśmy Muzeum Narodowe , a 
do początku seansu zostało trochę czasu, więc 
wszedłem do ciemnego kościoła św. Marcina 
(jesienne deszczowe popołudnie). Później jako 
kleryk wiele razy nawiedzałem grotę i kościół. 
W roku 1980 zostałem wikariuszem w par. 
pw. Wszystkich Świętych przy ul Grobli, 
a więc należałem do dekanatu, którego 
dziekanem był ks. Kanonik Marian Peik, mój 
poprzednik na świętomarcińskim probostwie. 
Z tej też racji bywałem często w tym kościele, 
bo do dziekana przychodziło się odbierać 
materiały kurialne (nie było jeszcze poczty 
elektronicznej). Podobnie też było, gdy przez 
dwa lata byłem proboszczem par. Błogosła-
wionego Bogumiła (dzisiaj pw. Ofiarowania 
Pańskiego), która to parafia należy również do 
dekanatu Poznań-Stare Miasto. 

Z dniem 1 września 1984 r. zostałem 
mianowany proboszczem par. św. Marcina. 

Ks. Kanonik Marian Peik zamieszkał 
w nowym budynku i przez dwa lata pełnił 
jeszcze funkcję dziekana. Muszę zaznaczyć, że 
współpraca z poprzednikiem układała się 
wspaniale. Zawsze służył dobrą radą, a nigdy 
nie krytykował moich poczynań. Byliśmy 
razem jeszcze przez 7 lat. Wikariuszami wtedy 
byli ks. Piotr Bydałek (dziś prob. par. św. 
Mateusza na Os. Orła Białego) i ks. Grzegorz 
Przybysz (dziś prob. W Chociczy). To oni 
wprowadzali mnie w życie i sprawy parafii. 
Doskonale pamiętam wrześniowe popołudnie, 
gdy z ks. Piotrem obeszliśmy całą parafię. 
Poznałem jej granice i należące do niej ulice. 
Należy wspomnieć Siostry Miłosierdzia, które 
wtedy pracowały w parafii.: 
• w biurze s. Krystyna 
• w zakrystii s. Benigna 
• w punkcie charytatywnym s. Gabriela. 

W pierwszych dniach mojej posługi 
proboszcza zgłosiła się s. Immakulata Kuźnik- 
Urszulanka, która otrzymała nominację 
zakonną do wspólnoty przy ul. Taczaka 
i zaproponowała katechizowanie najmłod-
szych. Katechezę prowadziła bardzo sumien-
nie. Organistą był p. Antoni Penc i drugi 

Ks. Czesław udziela swojej Matce prymicyjnego 
błogosławieństwa 
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młody student p. Sławek (dziś Prof. Sławomir 
Kamiński, którego znałem jeszcze z czasów 
mojego pobytu w par. Wszystkich Świętych). 
P. Prof. S. Kamiński związany jest już więc 
z pracą w tej parafii dłużej aniżeli ja. 

Uroczystą Mszę św. inauguracyjną 
odprawiłem w najbliższą niedzielę 2 IX 
o godz. 12.30. Ks. Dziekan M. Peik swoim 
słowem wprowadził mnie w życie tej parafii. 

Parafia św. Marcina od tamtego czasu 
zmieniła się zapewne w różnych aspektach. 
Jak Ks. Proboszcz widzi te zmiany? 

Zmieniła się w tym czasie sytuacja 
społeczna i polityczna w Polsce. Katecheza 
parafialna została przeniesiona z salek do 
szkół.  

Zaczęła się też migracja ludności. W roku 
1984 liczba parafian wynosiła 12 tys. Dziś 
zameldowanych jest 5590 chociaż faktycznie 
mieszkających jest mniej. 

W tym okresie zauważyłem 4 rodzaje 
emigracji parafian: 
• w początkowym okresie parafianie 
wyprowadzali się po wieloletnim oczekiwaniu 
na mieszkanie na Rataje, Piątkowo i do 
Koziegłów 
• po roku 1989 właściciele kamienic woleli 
mieć w nich sklepy, urzędy, biura niż 
mieszkańców, stąd też wielu musiało się 
wyprowadzić 
• w ostatnich latach wielu buduje domy lub je 
kupuje na obrzeżach Poznania i tam powstają 
nowe parafie, a Śródmieście się wyludnia 
• w międzyczasie wielu młodych wyjechało 
w poszukiwaniu pracy do Anglii, Irlandii, 
Niemiec i innych krajów. 

W przeciągu minionych lat powstało na 
terenie parafii wiele nowych budynków. Są to 
jednak w dużej mierze gmachy urzędowe, 
handlowe etc. 

Głównym zadaniem proboszcza to 
posługa duszpasterska. Jak ta praca 
wygląda, jakie były i są priorytety? 

W życiu kapłana priorytetem jest 
Eucharystia, sprawowanie sakramentów 
i głoszenie Słowa Bożego. Msze św., 
zwłaszcza niedzielna najbardziej jednoczy 
duszpasterza z wiernymi. Jako proboszcz 
miałem obowiązek odprawiania Mszy św. za 
parafian w każdą niedzielę i święto nakazane. 
Jeśli z powodu okolicznościowych intencji nie 
było to możliwe w niedzielę, Mszę św. za 
parafian odprawiałem w tygodniu.  

Jako proboszcz duchowo łączyłem się 
z parafianami gdy odprawiałem Mszę św. 
W intencjach, które oni zamawiali. Często 
znałem ich problemy rodzinne, osobiste, 
zawodowe, nieraz znałem dobrze zmarłych 
członków ich rodzin, za których zamawiali 
Msze św. Swoim pobytem w parafii obejmuje 
prawie dwa pokolenia. 

W szczególny sposób lubię duszpasterstwo 
w konfesjonale. Jest to okazja nie tylko do 
sakramentalnego rozgrzeszania, ale też do 
głoszenia słowa Bożego. Wiadomo przecież, 
że głoszone indywidualnie dociera bardziej do 
człowieka niż głoszone grupowo. Nadto, gdy 
czeka się w konfesjonale na penitenta to jest to 
doskonały czas na modlitwę. 

Trudno powiedzieć ile odprawiłem 
nabożeństw, ile było spotkań z grupami, 
kazań, wygłoszonych konferencji. 

Obliczyłem, że lekcji religii przeprowa-
dziłem w życiu kapłańskim około 10 tys. 
Wiadomo ile jest katechez w ciągu tygodnia, 
ile w ciągu roku, łatwo policzyć. Grupa 
duszpasterska Legion Maryi dokładnie 
protokołuje każde spotkanie. Od czasu jej 
powstania w 1993 r. odbyło się 1060 spotkań, 
a byłem obecny prawie na każdym. To tylko te 
dwie liczby, ale wiadomo, że duszpasterstwa 
nie da się ująć w liczby. 

Jakie formy duszpasterstwa sprawiały 
Księdzu najwięcej radości, dawały 
satysfakcji? 

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie. Sytuacje duszpasterskie, pewne 
okoliczności, spotkania osobowe sprawiają, że 
kapłan doświadcza radości. Może to być 
szczera rozmowa w biurze czy na kolędzie, 
autentyczne wrócenie zniewolonego człowieka 
w konfesjonale, rozmowa i sakramentalna 
pomoc przy łożu chorego, a nieraz szczery 
uśmiech dziecka. 

A chwile smutne? 
Analogicznie do tego, co powiedziałem 

wyżej, gdy widzę, że ktoś lekceważy Boże 
sprawy, gdy moje słowo nie dociera do kogoś. 
Szczególnie smuci serce kapłana ktoś, kto był 
kiedyś bardzo związany z Kościołem, np. 
gorliwie służył do Mszy św. jako ministrant, 
a potem gubi się gdzieś życiowo. 

Smutna też była noc, kiedy zobaczyłem 
zniszczoną figurę Matki Bożej w grocie. 
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Jakie wydarzenia z życia parafialnego 
uznaje Ks. Prob. za najważniejsze? 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
w życiu każdej parafii, w życiu każdego 
kapłana jest Triduum Sacrum, owe wielkie dni 
śmierci i zmartwychwstania Pana. Jednak 
pragnę podkreślić, że przeżycie w dużej 
mierze zależy od sprawowania i przygoto-
wania świętej liturgii. Przeżywałem ją 
w 7 parafiach (rodzinnej, 4 wikariuszowskich   
2 proboszczowskich). Najpiękniej przeżywa-
łem ją w świętomarcińskiej parafii, a to dzięki 
dobrze przygotowanym i gorliwie spełniają-
cym swoje funkcje ministrantom, lektorom, 
ceremoniarzom, kantorom, zespołowi śpiewa-
czemu, kościelnym i organistom. Sprawowa-
nie tej długiej i pięknej liturgii nie było trudem 
ale radością. 

Radosnym wydarzeniem są prymicje 
zwłaszcza kapłanów pochodzących z tej 
parafii. 

W myśl tego, co powiedziałem uprzednio 
radość duszpasterska jest zwykle związana 
z radością wiernych, a więc uroczystości 
pierwszokomunijne, ślubne, chrzcielne, jubile-
uszowe są też radością duszpasterza. 

Co jest szczególnego, specyficznego dla 
parafii św. Marcina? 
• Codzienny Apel Jasnogórski przy grocie, 
• koncerty świętomarcińskie – odbyło się ich 

około 180. Wszystkie aranżowała i organi-
zowała p. Prof. Krystyna Domańska-
Maćkowiak. 

• odpusty świętomarcińskie. Wprawdzie 
w każdej parafii jest odpust, ale nasz 
związany jest z dawną tradycją i ze 
Świętem Niepodległości. 
Oprócz obowiązków duszpasterskich 

i inwestycyjnych w parafii podejmował 
Ksiądz zadania o charakterze szerszym, 
poza parafialnym. 

W dekanacie Poznań - Stare Miasto 
pełniłem funkcję: 
• referenta katechetycznego (4 lata) 
• dziekana (przez 24 lata) 
• spowiednika w Stałym Konfesjonale we 

Farze (od roku 1980 do dzisiaj). 
W skali archidiecezji, byłem członkiem: 

• Rady Kapłańskiej 
• Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej 
• Rady Nadzorczej Księgarni „św. 

Wojciech” 
• Kolegium Konsultorów 

• Zespołu ds. Domu Księży Emerytów 
• Komisji Synodalnej ds Duszpasterstwa 

Ogólnego  
• Rady Formacji Kapłanów. 

Pełniłem funkcję: 
• wizytatora parafii dziekańskich, 
• zastępcy przewodniczącego Referatu Osób 
Życia Konsekrowanego. 
Oprócz „funkcji” były te ż tzw. 

„godności”. Jakie? 
• W 1992 roku zostałem mianowany 

Kanonikiem Honorowym Kapituły 
Metropolitalnej - Katedralnej, 

• w 2000 roku mianowany Prałatem 
Honorowym Jego Świątobliwości. 
O jakich jeszcze sprawach należałoby 

powiedzieć? 
• W roku 1993 pojawił się pierwszy numer 
Świętomarcińskiego Słowa. Dotychczas 
ukazało się 217 numerów. Dziękuję serdecznie 
wszystkim byłym i obecnym redaktorom za 
trud pracy i gorliwe zaangażowanie się 
w ukazywaniu się tego pisma. 
• Archiwum parafialne - dawne akta 
uporządkowane i skatalogowane przez 
członków Legionu Maryi. Druga część 
archiwum zawiera: kroniki parafialne, albumy 
z dokumentacją fotograficzną, czasopisma 
parafialne (także przedwojenne), pozycje 
książkowe związane z naszą parafią, 
zabytkowe obrazy i puchary sportowe zdobyte 
przez ministrantów. 
• Oratorium – miejsce na modlitwę, wieczo-
ry skupienia, spotkania biblijne i inne. 

W latach duszpasterzowania Księdza 
Proboszcza zostały wykonane różne prace 
remontowe i inwestycyjne w kościele 
i budynkach parafialnych . Może pokrótce 
o nich. 

Dekret po wizytacji kanonicznej 
Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka z dnia 
21 VII 2016/4129 zawiera m.in. takie zdanie: 
„Sumienność i zapobiegliwość Księdza Prałata 
Proboszcza sprawiła, że w dziedzinie remonto-
wej nie widać specjalnych zadań, poza bieżącą 
troską o stan budynków parafialnych”. 

Do księgi inwentarzowej, która zawiera 
spis wszystkich rzeczy, które są własnością 
parafii dołączam drugą księgę, do której 
wpisywałem każdego roku wszystkie prace 
inwestycyjne i rzeczy nabyte dla parafii. 
Każdy rok zawiera kilka lub kilkanaście 
pozycji. 
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W pierwszym roku pojawiły się nowe 
gabloty przy kościele, nowe nagłośnienie, 
remont probostwa i zakup mebli do biura 
i salek konferencyjnych. Także w pierwszym 
roku został uporządkowany ogród dolny 
i górny przy probostwie. Obsiano trawą, 
posadzono krzewy i drzewa. 
Trudno wymieniać wszystko, gdyż opis zawie-
ra 14 stron druku. Wymienię najważniejsze: 
• dwukrotne malowanie kościoła: 1988 i 2001 
• przełożenie dachu na kościele i probostwie 

1997 
• posadzka wokół kościoła  
• nowy budynek gospodarczy za grotą 
• nowe witraże (10) 
• dwukrotny remont organów 
• nowe ogrzewanie (gazowe) w kościele 

i budynkach parafialnych 
• co 5 lat malowanie groty 

• kilkakrotne malowanie i cyklinowanie 
pomieszczeń parafialnych 

• nowe okna plastikowe w 2 budynkach  
• renowacja tryptyku 

Trudno wymieniać szaty i paramenty 
liturgiczne, różnorakie naprawy i mniejsze 
inwestycje. Wszystko to jest spisane we 
wspomnianej księdze inwestycyjnej. 

Co jeszcze chciałby Ksiądz dopowiedzieć 
do niniejszego wywiadu? 

Trochę ten wywiad jest szkieletem bez 
ducha. Mam nadzieję, że tego „ducha” 
uzupełnię w końcowym słowie, słowie 
pożegnalnym i słowie dziękczynnym, które 
wypowiem na Mszy św. 18 VI o godz. 12.30. 

W Psalmie 90 wybrzmiewają słowa: 
„…Naucz nas Panie liczyć dni, abyśmy 

zdobyli mądrość serca .”. 
Nie prosimy o komentarz, wszystko o czym 

Ksiądz Prałat mówił, mieści się w tych słowach. 

Codzienne wsparcie 
Pamiętam, kiedy pierwszy raz byłem 

w poznańskim kościele św. Marcina. To było 
w czasie, kiedy chodziłem do szkoły podsta-
wowej w Lesznie. Przyjechałem wtedy na 
spotkanie prezesów ministrantów, których 
duszpasterzem był ks. Andrzej Magdziarz. Nie 
spotkałem wtedy ks. Proboszcza Czesława 
Grzelaka, ale wstąpiłem na chwilę do kościoła. 
Wydawał mi się bardzo ciemny i mroczny. Nie 
przypuszczałem wtedy, że kiedyś, w tym 
ciemnym kościele będę wikariuszem.  

Jednak we wrześniu 2013 roku otrzyma-
łem dekret do parafii świętomarcińskiej. 
Pamiętam, przyjechałem w sobotę. Od razu 
zostałem przywitany przez księdza Proboszcza 
bardzo serdecznie. Wtedy rozpoczęła się moja 
świętomarcińska przygoda.  

Wcześniej byłem przez 2 lata wikariuszem 
w Grodzisku i przez 3 tygodnie w Kozie-
głowach. Miałem więc 2 proboszczów, 
ks. Prałat Czesław miał być trzecim. 
Przyjeżdżając do Poznania zastanawiałem się 
więc: „jak to będzie?”.  

Okazało się, że Proboszcz do którego 
trafiłem, jest człowiekiem niesamowitym. 
Oddanym bez reszty służbie Chrystusowi 
w kapłaństwie, pełnym doświadczenia 
i życiowej mądrości. Gorliwym spowiedni-
kiem i przykładem dla młodego wikariusza.  

Ksiądz arcybiskup skierował mnie na 
studia w Akademii Muzycznej. Wiąże się to 

z tym, że muszę uczestniczyć w zajęciach 
akademickich i często nie mogę być obecny 
w parafii. Ksiądz Proboszcz okazał się być 
bardzo wyrozumiały w tej kwestii. Z wielkim 
zrozumieniem przyjmował moje nieobecności, 
często wypełniając obowiązki, które ja 
powinienem wykonać.  

Jestem niezmiernie wdzięczny Bożej 
Opatrzności za to, że trafiłem do parafii 
św. Marcina pod skrzydła tak cudownego 
Proboszcza.  

Przyznam, że kiedy w Wielki Czwartek, 
ks. Proboszcz na zakończenie Mszy Wieczerzy 
Pańskiej zawołał do siebie Szczepana, który 
tego dnia przyjął po raz pierwszy Komunię 
Świętą, i serdecznie go objął, pomyślałem, że 
nasz Ksiądz Proboszcz to taki „kochany 
dziadek”. Jednocześnie pomyślałem: „będzie 
mi tego dziadka brakować”. Serdecznego, 
dobrego człowieka, u którego zawsze mogę 
szukać wsparcia. 

Chcę w tym miejscu serdecznie 
podziękować księdzu Proboszczowi 
Czesławowi Grzelakowi, za niesamowite 
wsparcie, jakie otrzymałem od niego 
przez te 4 lata. Dziękuję za życzliwość, 
zaufanie i cierpliwość. Za przykład 
służby Bogu i ludziom. Za wszystko.  

P.S. Ksiądz Proboszcz nigdy mnie za nic 
nie „wyzwał”.                                 ks. Szymon 
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Czcigodny Księże Prałacie Czesławie - Proboszczu 

dziękujemy za 33 lata posługi w Parafii św. Marcina 
Niech będą błogosławione wszystkie drogi, jeśli prowadzą do Ciebie Boże (R.Brandstaetter) 

Wszystko na tej ziemi raz się zaczyna i raz 
kończy, jak Twoje pasterzowanie w naszym 
kościele pw. Świętego Marcina w Poznaniu. 
Przyzwyczailiśmy się do Twego ciepłego, pełnego 
miłości do ludzi głosu modlitwy, homilii, 
nauczania, pouczania, objaśniania i zwykłych, 
codziennych rozmów z ludźmi, którzy Cię 
potrzebowali, którzy dzielili się z Tobą swoimi 
problemami. Ze spokojem, wyrastającym 
z widocznej ufności w Bożą Opatrzność, 
łagodziłeś różne emocje, rozwiązywałeś problemy, 
radziłeś bez narzucania swojej woli, akceptowałeś 
pożyteczne inicjatywy parafian.  

Oprócz normalnych obowiązków duszpas-
terskich proboszcza i zarządzaniu parafią, 
odnowieniem świątyni a zwłaszcza przylegającego 
terenu wraz z Grotą NMP z Lourdes, programo-
wałeś i realizowałeś różne projekty duszpasterskie, 
brałeś w nich inspirujący udział, lub przewodziłeś, 
poświęcając swój drogocenny czas:  

W Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej 
dzieliłeś się wiedzą o Kościele, zwłaszcza 
w aspekcie społecznym, co pozwoliło budować 
w nas więzi z Kościołem ,rozumieć zachodzące 
przemiany społeczne, budować  odpowiedzialność 
za Kościół lokalny, formować się do apostolstwa. 

W wyrosłej z Akcji Katolickiej grupie 
dyskusyjnej „Horyzonty wiedzy”, ubogacałeś 
swoją wiedzą wybrane zagadnienia z historii 
i teologii liturgii, filozofii, sztuki sakralnej 
i przesłania wybitnych postaci głoszących swym 
życiem Chrystusa na swój sposób. 

Z „Legionem Maryi” przepracowywałeś Nowy 
Katechizm Kościoła Katolickiego, i wybrane 
encykliki, odmawiałeś codzienny różaniec. 

Zorganizowałeś „Kr ąg Biblijny” ,co zmobili-
zowało uczestników do codziennego czytania 
fragmentów i pozwalało bardziej rozumieć Pismo 
Święte, oraz potrzebę dostosowania do Prawdy 
tam zawartej, swoje życie dziś. 

Dla grupy „Żywego Różańca” organizowałeś 
comiesięczne rozważania tematyczne i dodawałeś 
„skrzydeł” do codziennego odmawiania tej 
maryjnej modlitwy. 

Z działającą „Grupą Misyjną” podejmowałeś 
misjonarzy, którzy na spotkaniach z parafianami 
dzielili się problemami swojej pracy, poznawali 
kulturę religijną i obyczaje różnych ludów. 

Objąłeś swoim duszpasterskim zapałem 
działającą grupę Apostolstwa Dobrej Śmierci 
i Eucharystyczny Ruch Młodych, prowadzony 
przez Siostry Urszulanki SJK. 

Opiekowałeś się Chórem Świętomarciskim, 
organistami, psalmistami, czyli całą służbą 
muzyczno-liturgiczną, którą zawsze polecałeś 
Bogu i dziękowałeś w różnych formach. 

Podjąłeś wraz z ofiarnymi zakrystianami, trud 
organizowanych 179 „Koncertów Świętomar-
cińskich”, zapisanych w życiu kulturalnym miasta 
Poznania. Zaprosimy Ciebie na 180-ty ! (jeśli 
będzie).  

Dziękujemy za wielką otwartość i przyzwo-
lenie na różne nowoczesne projekty artystyczne 
w dekorowaniu wnętrza Żłobkami i Grobami 
Pańskimi. Nawiedzający naszą świątynię ludzie 
stawali w zachwycie i modlitewnym czuwaniu. 

Docenialiśmy i cieszyliśmy się Twoją 
aktywną, pełną widocznej radości serca obecnością 
na różnych agapach, wieczorkach kolędowych, 
pieśni patriotycznych. 

Przewodniczyłeś nam duszpastersko i w orga-
nizowanych co roku wyjazdach pielgrzymkowo-
turystycznych, zawsze znając cel i prowadząc 
ewangelizację w drodze. Wszystkie były bardzo 
udane i pozostawiły ślad znakomitej atmosfery 
i radosnych przeżyć. 

Z wielką determinacją kontynuowałeś przez 
wszystkie lata, przy pomocy posługujących 
w parafii księży, codzienne wieczorne apele przy 
Grocie NMP z Lourdes, niezależnie od pogody 
i ilości przychodzących wiernych.  

Budowała nas Twoja obecność pośród nas 
w modlitwach różańcowych i innych nabożeń-
stwach, także wtedy, kiedy nie przewodniczyłeś 
przy ołtarzu. Nie starczy papieru na wyliczanie 
wszystkiego, ale pozostaje w pamięci. 

 

Dziękujemy Bogu za Ciebie takim, jakim byłeś pośród swych parafian. 
Życzymy za poetą Romanem Brandstaetterem: 
niech ogarnia Cię nadal Łaskawa Dłoń Boga i wyznacza dalszą drogę w Jego Winnicy, 

a dotknięciem Ducha budzi co dzień od nowa Muzykę nowego życia. 
Z prośbą o modlitwę za nas, abyśmy potrafili przyjąć nieuchronność mijającego czasu na 

ziemi, co powoduje rozstania w drodze, i z zapewnieniem o naszej modlitwie za Ciebie.  
W imieniu wszystkich parafian KDM 
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6600--lleecciiee  ŚŚwwiięęcceeńń  KKaappłłaańńsskkiicchh  
KKssiięęddzzaa  KKaannoonniikkaa  KKaazziimmiieerrzzaa  DDoommaaggaałłyy  

„Wyjdź z ziemi ojczystej i idź do kraju, który ci wskażę …” 
3 czerwca, o godz. 11.00 uczestniczyliśmy 

w koncelebrowanej Mszy św. dziękczynnej 
Ks. Jubilata, podczas której homilię wygłosił 
Ks. Prob. Czesław Grzelak.  

Biblijna droga Abrahama to droga 
każdego kapłana, Twoja droga Czcigodny 
Jubilacie. 60. rocznica kapłaństwa jest okazją, 
aby myślą, rozważaniem wrócić do przeszłości 
i przejść tą drogę. 

Abraham spędził lata swego dzieciństwa, 
młodości, wczesnego życia dojrzałego 
spokojnie, wśród swoich. To był ten pierwszy 
okres jego życia. Zapewne wspominasz, a my 
razem z Tobą wspominamy lata dziecięce, 
młodzieńcze. 

Ciepło rodzinnego domu, miłość 
matczynego serca, rozważana mądrość ojca 
niesiemy w pamięci przez całe życie. Jest 
wielki skarb, jest to szczególne wiano 
wyniesione z rodzinnego domu. Trzeba dziś, 
tutaj po tych latach wspomnieć rodzicielskie 
poświęcenie, ofiarność, zatroskanie o nas. 
Trud wychowawczy matki i ojca to największy 
dar, to niekwestionowany ekwipunek zabrany z 
domu rodzinnego w przyszłość życia. 
Potwierdzają tu się słowa kanadyjskiego 
uczonego Adlera: „Żadne szkoły, uniwersy-
tety, świadectwa i dyplomy nie dają człowie-
kowi tego, co otrzymuje się on od swoich 
dobrych, kochających rodziców”. 

Dlatego z tak wielką nostalgią, miłością 
i wdzięcznością wracamy do wspomnień 
rodzinnego domu, dlatego tak chętnie 
słuchamy pieśni i różnych tekstów o tym 
pierwszym gnieździe naszego życia. Czy nie 
warto dzisiaj przytoczyć pięknych tekstów 
naszych wieszczów: 

„Kochasz ty dom, rodzinny dom, 
Co w letnią noc wskroś srebrnej mgły, 
Szumem swych lip wtórzy twym snom, 
A ciszą swą koi twe łzy”? 

(Maria Konopnicka) 
Zaś Adam Mickiewicz wspominał: 

„Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie. 
Nie zaburzony błędów przypomnieniem, 
Nie podkopany nadziei złudzeniem (…). 

Kraje dzieciństwa – gdzie człowiek po 
świecie 

Biegł jak łące, a znał tylko kwiecie (…). 
Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny! 
Jak świat jest Boży, tak on był nasz 

własny!” 
Wspominasz zapewne w tych dniach 

tamten dom i możesz powiedzieć za poetą: 
„Tu mi życia matka dała 
moja dobra matka droga 
Tu mnie matka wychowała 
i uczyła kochać Boga. 

Tu mnie ojciec mój poczciwy 
dobry ojciec- czcić nauczał 
wiek sędziwy, słodkiej sercu 
uczył mowy. 

A czas płynie chyżym krokiem 
Gdzie był uśmiech tam mogiły”. 

Bóg powiedział do Abrahama: 
„Wyjdź z ziemi ojczystej i idź do kraju, 

który ci wskażę”. 
Wspomnij Ks. Kazimierzu tę chwilę, gdy 

Bóg powiedział do Ciebie: ”Wyjdź, Pójdź za 
mną”. 

Mogła to być jedna chwila, mógł to być 
pewien proces, okres; Bóg przygotowuje 
stopniowo. Może w drodze do szkoły – LO 
im. św. Jana Kantego przechodziłeś koło tego 
kościoła, który wtedy był w ruinach. 
A zapewne modliłeś się przy grocie MB. 

Wspominasz liceum, przyjaciół, 
nauczycieli. Poeta mówi: 

„Wszystkich przyjaciół, których kto żywych 
spamięta, 

I których zmarłych pamięć pozostała 
«święta» 

Druga szkoła – to Seminarium w Gnieźnie 
i Poznaniu. Wspomnij, ile to razy śpiewałeś 
z utęsknieniem słowa hymnu seminaryjnego: 

„Podniebny nas porywa szlak 
Kapłanem być Chrystusa …” 
„Wyśniony gdy nadejdzie czas kapłanem 

być Chrystusa 
Pójdzie z  zapałem każdy z nas rodzić Go 

w ludzkich duszach”. 
Bóg powiedział do Abrahama: 
„…staniesz się błogosławieństwem”. 
Do Ciebie powiedział to 30 V 1957r. 
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Powiedział:  
„Nie nazywam was sługami ale 

przyjaciółmi moimi” 
Posyłam was na pracę bez nagrody. 
Na ciężki, twardy i mozolny trud 
Niezrozumienie, kpiny i obmowy 
Posyłam was przydawać do mych trzód 
Jak Ojciec mój posłał Mnie tak i ja was ślę. 

Posyłam was do serc z zawiści twardych 
Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk 
Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych 
Posyłam was skosztować Moich mąk. 

Kolejne parafie Twojej posługi to: 
Janków k. Ostrowa, Rawicz, Poznań św. 

Stanisława Kostki, potem Radlin. 
Opowiadał Ks. Kazimierz, że nie 

wiedziałeś, gdzie jest ta parafia. Przypomina 
ten fakt, początek duszpasterzowania św. Jana 
Vianneya. Spotkał chłopca, który wskazał Mu 
drogę do kościoła i powiedział do niego: 

„Tymi pokazałeś drogę do kościoła, a ja ci 
pokażę drogę do nieba”. 

Ks. Kazimierz zaczął pokazywać drogę do 
nieba przez posługę i czynił to przez 38 lat. 

Ks. Jubilat służy tej prawdzie Chrystuso-
wej od 60 lat jako kapłan. Tę prawdę 
przepowiadał na ambonie w czasie homilii 
i kazań. Tą prawdą karmił dzieci i młodzież 
w ramach katechizacji: najpierw w salkach 
parafialnych, a w ostatnich latach w szkole. 

W piosence religijnej śpiewamy o Jezusie 
powołującym uczniów. 

„Nie kazał brać niczego w drogę 
A w zamian dał im klucze nieba 
Dał Boską moc ludzkiemu słowu 
I nauczył ich łamania chleba”. 

Św. Grzegorz z Nazjanzu – Doktor 
Kościoła pisze: 

„Wiem, czyimi jesteśmy sługami, w jakim 
stanie się znajdujemy i kim jest Ten, do kogo 
zmierzamy. Znam wielkość Boga i słabość 
człowieka, ale także jego moc. {Kim więc jest 
kapłan?} Jest obrońcą prawdy, wznosi się 
z aniołami, wielbi z archaniołami, składa na 
ołtarzu dary ofiarne, uczestniczy w kapłań-
stwie Chrystusa, odnawia stworzenie, 
przywraca w nim obraz Boży, przysposabia je 
do świata wyższego i, co najważniejsze: jest 
«przebóstwiony i przebóstwia»”. 
Święty Proboszcz z Ars mówi: 
„Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia 

na ziemi…”. „Gdyby dobrze zrozumiało się, 
kim jest kapłan na ziemi, można by umrzeć, nie 
z przerażenia, lecz z miłości…” 

„Kapłaństwo – to miłość Serca 
Jezusowego”. 

„Ale też ceną szczęścia stał się dla nich 
z wysokości drzewa krzyżowego”. 

Wspominamy cierpienie, chorobę w 1995; 
lekarze nie dają nadziei Lekarze liczyli dni 
życia. Natomiast parafianie codziennie 
gromadzili się na Różańcu, choć nie było 
wśród nich proboszcza. Moc przyszła od Boga 
i cieszymy się dziś Twoim zdrowiem po tylu 
latach, Twoim Jubileuszem – w I sobotę 
miesiąca, w roku Fatimskim. 

Niech Matka Boża prowadzi Czcigodny 
Jubilacie drogami swego Syna. 

Na koniec Mszy św. były podziękowania 
za gorliwą posługę kapłańską nie tylko 
w naszej parafii, ale i w poprzedniej 
w Radlinie, w której Ks. Jubilat był przez 38 
lat proboszczem oraz składane życzenia na 
dalsze lata od parafian i Rodziny. 

Człowiek,  który  ufa  Bogu nie  boi  s i ę  przec iwnośc i  życia  
Papi eż  Benedykt  XVI  

Wielebny Księże Kanoniku KazimierzuWielebny Księże Kanoniku KazimierzuWielebny Księże Kanoniku KazimierzuWielebny Księże Kanoniku Kazimierzu    

Przed sześćdzies ięciu laty przyrzekłeś Bogu, że podejmujesz powołanie do 
służby w całkowitym zaufaniu Jego opieki i  pomocy we wszelkich przeciwnościach.  

Ta opieka trwa.  

Dobry Ojciec Niebieski obdarzył Ciebie długą służbą w „spełnianiu Jego woli” .  
Jesteś nieustannie wierny powołaniu. Promieniujesz na nas wiernych dobrocią,  
ofiarnością, prostotą, skromnością, bezpośredniością.  

Z podziwianiem Bożej Mocy w Tobie i  wdzięcznością za Twoją gorl iwą służbę 
Bogu i  ludziom, życzymy, aby Bóg prowadził Ciebie nadal  a Matka Boża była 
nieustającą orędowniczką.  

Członkowie  grup duszpasterskich przy kośc iele  pw.  Świętego Marcina w Poznaniu
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Uroczysta Msza św. z okazji 60 lecia Święceń Kapłańskich 
Ks. Kanonika Kazimierza Domagały 3 VI 2017 

 

Wprowadzenie procesyjne do kościoła Ks. Jubilata, Msza św., składanie życzeń Jubilatowi 
Zdj. Maciej Kuderczak 

W czerwcu 2017 roku 
 

Odeszli do Pana 

 

 
1. Zbigniew Michał Bejma 
2. Aleksandra Tietz 
3. Zofia Barbara Ścibek 

lat 70 
lat 80 
lat 58 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

Włączeni do wspólnoty przez sakrament chrztu 
zostali 

1. Eleanor Alice Crammen 
 

Pismo redaguje zespół : 
Ks. Czesław Grzelak, ks. Szymon Bajon, Renata 
Ereńska, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,  
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji 

i skracania przyj ętych tekstów. 
Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13,  

Konto bankowe parafii:16 1020 4027 0000 1202 1239 8584 

Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl 

 



Msza św. Sekundycyjna Ks. Jędrzeja Machalskiego 

Wprowadzenie Księdza Neoprezbitera do kościoła, Msza św., Błogosławieństwo prymicyjne. 

4 czerwca, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 12.30 przeżyliśmy radość 
z uczestniczenia we Mszy św. Sekundycyjnej Neoprezbitera Jędrzeja Machalskiego, 
który odbywał w naszej parafii praktykę diakonatu. 
 Wdzięczni za posługę, życzymy Księdzu Jędrzejowi błogosławieństwa Bożego,  
opieki Matki Bożej, niegasnącej wiary i gorliwości oraz radości z posługi kapłańskiej. 


