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„Poznań, Chrystus i my” –  968-2018 
Drodzy Parafianie! 
Archidiecezja Poznańska jest najstarszą 

w Polsce diecezją. Przeżywamy właśnie jubileusz 
1050-lecia pierwszego biskupstwa w Poznaniu na 
terenie naszej Ojczyzny. Niedawno w Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego (19.05.2018) we 
wszystkich parafiach o godz. 20.00 słychać było 
bicie dzwonów. Był to zewnętrzny znak jedności 
i radości wiernych Kościoła Poznańskiego. 
W czerwcu mogliśmy zauważyć na ulicach 
naszego miasta i kościołach szereg ewange-
lizacyjnych działań. Grupa młodych (ok. 500 osób) 
zapraszała do wspólnej modlitwy i zwrócenia 
uwagi na tajemnicę obecności Jezusa w życiu, 
zwłaszcza tych osób, które z różnych powodów 
oddaliły się od Boga. Forma takiej ewangelizacji 
miała im przypomnieć, że Bóg się od nich nie 
oddalił. On ciągle pyta się człowieka, jak Adama 
po upadku: Gdzie jesteś? 

Warto też przypomnieć, że już od adwentu 
ubiegłego roku rozważamy temat Kościoła jako 
przygotowanie do przeżywania jubileuszu, którego 
hasło brzmi: „Poznań, Chrystus i my”. Na każdą 
pierwszą niedzielę danego miesiąca przybliżana 
jest nam tajemnica Kościoła poprzez następujące 
tematy: 
grudzień  List Abp. Stanisława Gądeckiego 

zapowiadający jubileusz 
styczeń  Kościół jest konieczny do 

zbawienia 
luty  Kościół Ciałem Chrystusa 
marzec  Kościół Ludem Bożym 
kwiecień  Kościół jest jeden 
maj  Kościół jest święty 
czerwiec  Kościół jest powszechny 
lipiec  Kościół jest apostolski 
sierpień  Kościół jest hierarchiczny 
wrzesień  Kapłaństwo posługi 
październik  Wierni świeccy 
listopad  Życie konsekrowane 

Obchody jubileuszowe powstania pierwszego 
biskupstwa mają na celu doprowadzenie do 
głębszego rozumienia i przeżycia tajemnicy 
Kościoła. Obudzić w nas miłość do Kościoła, który 
jest Jego (Chrystusa) Kościołem, a nie moim czy 
naszym Kościołem. Skłonić do uważniejszego 
słuchania Słowa Bożego w zgromadzeniu 
zwołanym przez Boga na niedzielnej Mszy 
Świętej. Będąc zaś zwołani, zaproszeni przez 
Boga, mamy wnieść swój wkład, m.in. przyjmując 
właściwą postawę wewnętrzną, bez subiektywnych 
oczekiwań czy uprzedzeń. Bóg gromadzi nas, 
abyśmy byli Jego jednością w różnorodności 
talentów i zadań. Kościół Boży można porównać 
do stadionu piłkarskiego, z jedną różnicą: „Boży 

stadion” nie ma trybun, kibiców i przeciwników tej 
czy innej „drużyny”. Angażują się i grają wszyscy, 
uczą się wszyscy i wszyscy mają do siebie 
szacunek, gdyż wszystkich miłuje Bóg. 

Drodzy Parafianie, obchodzony jubileusz jest 
dobrą okazją, aby podziękować wszystkim tym, 
którzy rozumieją misję Kościoła. Dziękuję za 
udział w życiu kościoła parafialnego i życzliwą 
wobec niego postawę. I życzmy sobie jako 
wspólnota parafialna św. Marcina rzeczywistej 
radości, że jesteśmy w Kościele, Bożym ludem, 
drużyną zaangażowaną i ufającą Bogu i sobie. 
Wówczas nie zmarnujemy czasu, energii 
i potencjału otrzymanego na Chrzcie Świętym 
w pierwszym biskupstwie w Poznaniu. 

Z darem modlitwy i pozdrowień serdecznych 
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

▲ Adoracja, uwielbienie przed Najświętszym 
Sakramentem, błogosławieństwo, po Mszy św. na 
zakończenie ewangelizacji Misji Talitha kum 
(Dziewczynko, mówię ci, wstań) na Placu 
Wolności, 27 maja br., (opartej na wzorze, który 
Przymierze Miłosierdzia wypracowało w Brazylii). 

 

O. Antonello Caddedu (Włoch) – jeden z założycieli 
Przymierza Miłosierdza 
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Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa 
W czerwcu Kościół Katolicki w sposób 

szczególny oddaje hołd Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu. Czerwcowe nabożeństwa 
powinny mieć wyjątkowy charakter dla 
każdego Polaka – jesteśmy przecież po Akcie 
obrania Chrystusa Króla za naszego Boga 
i Pana. 
Święta Urszula Ledóchowska pisała: Serce 

Jezusa Królu i celu serc wszystkich! Serce 
Jezusa, króluj w mojej duszy, bądź mi zawsze 
Królem, a ja chcę być Twoją wierną poddaną. 
Ty mną rządź i oznajmiaj mi zawsze Twoją 
wolę. Nie moja, ale Twoja wola niech się 
dzieje. Chcę ją wykonać bez względu na to, czy 
mi wydaje się miła, czy twarda. Tyś moim 
Królem, masz prawo mną rządzić, jak chcesz, 
używaj mnie, do czego chcesz, gdzie chcesz, 
z kim chcesz, bez względu na to, czy mi się to 
podoba, czy też nie, byleby Twoja wola 
wiernie wykonana została. 

Tyś celem moim. Muszę mieć w życiu cel, 
do którego mogłabym nieustannie dążyć ze 
świadomością, że jest on trwały, stały 
i niezachwiany. Jakikolwiek cel ziemski 
obrałabym sobie w życiu, wszystko to 
„marność nad marnościami”, bo wszystko na 
ziemi przeminie. Ale gdy mam na celu 
przypodobanie się Tobie, dążenie do tego, byś, 
o Boskie Serce, było mą jedyną miłością, o, 
wtedy ten cel dodaje sił do walki, do 
poświęcenia, do wielkich, największych 
wysiłków, bo cel Boski nadaje memu życiu, 
moim pracom wartość Boską. Serce Jezusa, 
Tyś jedynym moim celem. Tyś moim skarbem 
i moim wszystkim. 

Serce Jezusa, zjednoczenie serc 
wszystkich! Serce Jezusa, Ty pragniesz, aby 
serca nasze były złączone w Twojej miłości, 
żebyś Ty, o Boskie Serce, bijące tak miłościwie 
dla nas w Tabernakulum, otoczone było 
w naszych domach wiankiem kochających 
Ciebie serc, złączonych w miłości Twojej 
serdeczną, wzajemną miłością. Jeśli chcemy, 
o Boskie Serce, być dla Ciebie pociechą, to 
o to przede wszystkim musimy się starać, by 
być złączone w świętej miłości. Sama więc 
muszę nad tym pracować, jak gdyby wszystko 
tylko ode mnie zależało. Niech nie zwracam 
uwagi na to, co robią inne, ale niech 
nakłaniam siebie do zachowania zgody, 

choćby kosztem 
mojej miłości 
własnej, mych 
zachcianek, 
upodobań itd 

Za wszelką 
cenę powinnam 
stać się aniołem 
pokoju. Niech 
we mnie żyje to 
pragnienie: 
chcę zawsze 
myśleć o tym, co 
innym dogadza, 
zawsze być 
gotową ustąpić, 
innym zostawić 
chwałę, uznanie, 
honory. Nie łatwo 
myśleć zawsze 
o innych, natura się przed tym wzdraga, ale to 
właśnie szerzy pokój, daje możność utrzymania 
pokoju w swym otoczeniu. Serce Jezusa, daj mi 
być aniołem pokoju! („Rozmyślania” M. U. 
Ledóchowskiej, s. 61 - 64) 

Módlmy się za nasze rodziny i ukochaną 
Ojczyznę, aby zapanowała w niej wzajemna 
miłość, szacunek, solidarność i prawe 
sumienia. Szczęść Boże! 

s. Julia USJK 

W tym roku Siostra Julia obchodzi 

Jubileusz - 50 lat  

w Zgromadzeniu Urszulanek  

Serca Jezusa Konającego. 

Dziękujemy Siostrze za uśmiech i pogodę 
ducha, za świadectwo życia oddanego 

całkowicie Bogu i człowiekowi, za przybliżanie 
życia i dzieła św. Urszuli Ledóchowskiej  

na łamach pisma „Świętomarcińskie Słowo”. 
Życzymy Błogosławieństwa Bożego, 
opieki Matki Bożej i wstawiennictwa 

św. Urszuli oraz zdrowia i siły potrzebnych 
do wytrwania w pełnieniu woli Bożej 

w codzienności życia. 

Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa” 

Obraz namalowany  
przez U. Ledóchowską 

Obraz Chrystusa namalowany 
przez Matkę U. Ledóchowską 
podczas pobytu w klasztorze 

Urszulanek w Beaugency 
(Francja) w roku 1897. 
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50. rocznica Święceń Kapłańskich 
Księdza Prałata Czesława Grzelaka 

19 maja br. o godz.1100 Jubilat odprawił 
w naszym kościele Mszę Świętą dziękczynną 
za dar Kapłaństwa i za 50 lat posługi 
duszpasterskiej. Mszę św. koncelebrowaną 
sprawowało wielu kapłanów, m.in. byli 
wikariusze z naszej parafii. Homilię wygłosił 
obecny wikariusz ks. Szymon Bajon, w której 
powiedział: 

„(…) pewne opowiadanie opisuje taką 
historię: swego czasu w Anglii,  w czasie 
zebrania, poproszono znanego aktora, aby coś 
zarecytował. Zapytał obecnych, co chcieliby 
usłyszeć. Wtedy, obecny tam sędziwy 
duchowny zapytał, czy mógłby zarecytować 
psalm 23 (22). Aktor zgodził się, ale postawił 
warunek, aby ów duchowny uczynił po nim to 
samo. Z ust mistrza popłynęły słowa psalmu 
ze wspaniałą intonacją w głosie. Gdy skończył 
sala zabrzmiała od oklasków. Po chwili zajął 
jego miejsce duchowny i uczynił to samo. Jego 
głos nieco drżał. Intonacji można było to i owo 
zarzucić, ale widownia pogrążona była w ciszy 
i zadumie, gdy z wiarą i ufnością wypowie-
dane były słowa: „Pan jest moim pasterzem; 
nie brak mi niczego; pozwala mi leżeć na 
zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad 
wody, gdzie mogę odpocząć; orzeźwia moją 
duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoje imię. Dobroć i łaska 
pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego 
życia”. 

Gdy skończył recytować, nikt nie klaskał, 
zapadło modlitewne milczenie. Wtedy aktor 
zwrócił się do zebranych i powiedział: 
„Przyjaciele, ja zdobyłem wasze uszy, lecz 
mój następca podbił wasze serca. Różnica leży 
w tym, że ja znam psalm, a on zna Pasterza”. 

I chyba to właśnie to, co pociąga nas 
wszystkich w świętym kapłaństwie – także 
w kapłaństwie księdza Czesława. Kapłan jest 
porywający wtedy, gdy słuchając go, możemy 
powiedzieć: On zna Pasterza, On go kocha! 
I to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze. 
Trzeba najpierw znać Pasterza. 

Drogi księże Jubilacie! Przez te kilka lat, 
w czasie których mogłem spotykać Cię tutaj, 
przy tym ołtarzu, w konfesjonale i wśród wielu 
codziennych zajęć, rodziła się we mnie nie raz 



6                                                          ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO                                                             
 

właśnie ta myśl: On zna Pasterza, On Go 
kocha. I za to dziś Tobie dziękuję.  

Pokazywałeś i pokazujesz wciąż, że istotą 
kapłańskiego przepowiadania i posługi, 
a jednocześnie tym, co w kapłaństwie pociąga 
jest bliska relacja z Jezusem – Dobrym 
Pasterzem. Relacja, w której drogi kapłana są 
Jezusowymi drogami, a sam kapłan pozwala 
się prowadzić Jezusowi wszędzie i Go po 
prostu  kocha. 

Najważniejszy jest Pasterz. To On 
powołuje i to On wskazuje drogę. On na tej 
drodze prowadzi i umacnia. On uczy pokory 
i poświęcenia, skromności i zaufania. I tych 
cech z pewnością nie brakowało na 50 letniej 
kapłańskiej drodze Księdza Czesława. Mógłby 
On niewątpliwie podpisać się pod Listem 
świętego Pawła do Tesaloniczan, którego 
fragment dziś usłyszeliśmy. Pisał św. Paweł, 
a i mógłby pewnie napisać Jubilat: 
Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić 
Ewangelię Bożą, i (…) głosimy ją, aby się 
podobać nie ludziom, ale Bogu, (…) nie 
szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani 
pośród innych. (…) stanęliśmy pośród was 
pełni skromności, jak matka troskliwie 
opiekująca się swoimi dziećmi. 

Muszę przyznać, że przez te 4 lata 
posługiwania u boku Księdza Prałata, tej 
opieki w sposób namacalny doświadczyłem. 
Nie tylko opieki ale i troski i zaufania 
i dobroci i cierpliwości. I z pewnością nie 
tylko ja. A było to niewątpliwie wynikiem 
tego, że na drodze wypełniania woli Bożej, 
ks. Prałat  realizował i realizuje nadal zdanie, 
w którym święty Paweł tak opisał swoje 
posługiwanie: Chcieliśmy wam dać nie tylko 
naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak 
bowiem staliście się nam drodzy. 

Czcigodny Księże Jubilacie! 
Przed 50 laty oddałeś swoją duszę, oddałeś 

siebie na służbę Jezusowi – Dobremu 
pasterzowi, a przez Niego tym wszystkim, do 
których Cię posłał. Oni wszyscy stali Ci się 
drodzy. Wielu wśród nich było kapłanów, 
z którymi współpracowałeś, wielu diakonów, 
którym troskliwie towarzyszyłeś w drodze 
dojrzewania do kapłaństwa, rzesza ministran-
tów, którzy przez lata obserwowali Cię przy 
ołtarzu i nie tylko, grupa współpracowników 
i tysiące wiernych, którzy  otrzymali dar 
spotkania z Tobą.  

To było Twoje jezioro – jeśli można w ten 
sposób nawiązać do odczytanej dziś Ewangelii 
– to było jezioro, w którego toń Jezus kazał Ci 
zarzucić sieci.  

Nie wiem, co czuje się świętując 50 lat 
kapłaństwa, szczerze mówiąc, jest to dla mnie 
niewyobrażalne, ale z pewnością jest to okazja 
do uświadomienia sobie, jak niezwykły przez 
te 50 lat dokonał się połów, i że dokonał się 
On mocą Jezusa, którego stałeś się – Księże 
Jubilacie – sługą.  

Bez Niego, bez Jezusa – można by łowić 
całe życie – i stwierdzić jak Szymon Piotr: 
Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie 
ułowiliśmy. 

Tylko z Jezusem dokonuje się połów, 
cudowny połów. Tak cudowny, że chciałoby 
się nieraz powtórzyć za Piotrem jeszcze jedno 
zdanie: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny”. 

Niezależnie chyba od tego, ile się ma lat 
kapłaństwa – czy 50, czy 7 – jeśli się kocha 
Pasterza, ma się świadomość swojej ułomności 
i tego, że wszystko, co dobre dokonuje się 
Jego mocą. Świadomość tak wielkiego 
obdarowania napełnia i radością i lękiem. Nie 
bez powodu mówi więc Pan Jezus do 
Szymona Piotra: Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił. 

Mówił tak Jezus do Piotra, dziś mówi to do 
nas wszystkich, może zwłaszcza do kapłanów, 
a najszczególniej do Księdza Czesława. 
I może trzeba by te słowa nieco zmienić, aby 
brzmiały: Nie bój się, nadal ludzi będziesz 
łowił. Darem swojej gorliwej modlitwy – teraz 
tam, w Antoninku. Poprzez Twoje 
świadectwo. Poprzez służbę w wielu parafiach 
naszej diecezji, gdzie proszą o pomoc Księdza 
Emeryta. Dobrym słowem i mądrością, 
życiowym doświadczeniem i świadectwem 
o tym, że znasz Pasterza, że kochasz Go. Że 
On jest najważniejszy. 

Bo to On ciebie wybrał, powołał, prowadzi 
i nigdy nie opuści. 

Księże Prałacie. Dziękujemy dziś Bogu za 
Twoją posługę. Za twoją kapłańską drogę. I za 
to, że droga ta splotła się z naszymi drogami.  

O Twojej kapłańskiej drodze można by 
pewnie wiele opowiadać. Nie sposób przecież 
zamknąć pięćdziesięciu lat w kilku słowach.  

Ale pewnie nie słowa są najważniejsze, 
lecz wdzięczność i modlitwa. O tym dziś 
chcemy pamiętać, o tym ja dziś zapewniam. 
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I proszę ze wszystkimi tu obecnymi: niech 
Jezus, Dobry Pasterz nadal prowadzi cię po 
ścieżkach właściwych. Niech Ci towarzyszy 
Maryja, ukochana Matka. 

Niech Duch Święty nieustannie Cię 
umacnia w wypełnianiu Bożej woli. Prosimy 
Ducha: 

Przyjdź Duchu Święty, 
napełnij serca swoich wiernych  
i ogień Twojej miłości 
racz w nich zapalić. Amen”. 

Komunię świętą w czasie Mszy 
jubileuszowej zakończył śpiew pieśni: 
Godzien jesteś, która szczególnie towarzyszy 
ks. Czesławowi na kapłańskiej drodze.  

Po modlitwie po Komunii św. głos zabrał 
ks. dziekan kan. Mateusz Misiak. Gratulował 
ks. Czesławowi 50 lat wiernej pracy, życzył 
dużo zdrowia i sił oraz zapewniał o życzliwej 
pamięci całego dekanatu. Życzenia złożyli też 
przedstawiciele różnych grup duszpasterskich.  

Nie zabrakło również słów ks. Czesława, 
który dziękował Bogu i ludziom za 
doświadczone w latach swojego kapłaństwa 
dobro. Wszyscy zgromadzeni ze wzruszeniem 
odśpiewali dziękczynne Te Deum. 

 
 
 

Wspomnienie o śp. Eugeniuszu Czajczyńskim – kościelnym 
Ile to razy jesteśmy świadkami posługi kościelnego w parafialnym 

kościele? 
Zapala i gasi świece, zanosi do ołtarza kielich, ampułki, mszał, zbiera 

ofiary, otwiera i zamyka kościół, a w razie braku ministranta pełni jego 
funkcję. Dba o porządek w zakrystii, w kościele i wokół kościoła. 

Tę posługę pełnił Pan Eugeniusz Czajczyński w kościele św. Marcina 
w Poznaniu przez kilka lat. A pełnił ją sumiennie, z radością, zawsze 
uczynny i grzeczny wobec parafian. 

Parafia św. Marcina zawsze cieszyła się obecnością dorosłych 
mężczyzn przy ołtarzu. Pan Eugeniusz służył wraz ze swoim synem 
Pawłem wiele lat. Gdy zaistniała potrzeba pełnienia funkcji kościelnego 
zgodził się chętnie. Był już na emeryturze. 

Stan zdrowia nie pozwalał mu dłużej pracować. Zakończył służbę 
kościelnego 1 lutego 2009 r. Często jednak przychodził do parafialnego 
kościoła i trwał na adoracji.  

Pan Eugeniusz pochodził z Gostynia. W dzieciństwie i młodych latach 
przyzwyczajony  do nawiedzania Sanktuarium w na Świętej Górze, był 
wielkim czcicielem Matki Bożej. Widzieliśmy Go na Apelu Jasnogórskim 
czy też na prywatnej modlitwie przy Grocie Świętomarcińskiej. 
W ostatnim czasie wiele cierpiał. Zmarł 29 kwietnia br. 

Ufamy, że Pan wynagrodzi jego trud udziałem w szczęściu nieba. 
C.G.  

23 maja 2018 r. Przed Pałacem Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, który 

przewodniczył uroczystej Mszy św. w Katedrze z okazji 
Złotego Jubileuszu Kapłaństwa kapłanów, którzy 

przyjęli święcenia 23 maja 1968 roku. 
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Koncert Dyplomowy 
Zainteresowani muzyką religijną 

parafianie, wraz z księdzem proboszczem 
dr. Antonim Klupczyńskim i księdzem 
seniorem Czesławem Grzelakiem, sekundo-
wali księdzu wikaremu Szymonowi Bajonowi 
w jego egzaminie magisterskim z dyrygentury 
chóralnej w Auli Nova Akademii Muzycznej 
im. I. J. Paderewskiego. Koncert odbył się 
w czwartek 17 maja 2018r. z udziałem 
Poznańskiego Chóru Katedralnego, którego 
dyrektorem i kierownikiem artystycznym jest 
ks. prałat Szymon Daszkiewicz, także przed 
laty absolwent tej specjalności w poznańskiej 
uczelni. Chór wykonał pod dyrekcją 
dyplomanta pięć utworów a’cappella:  
1. Lux aeterna - gregoriański śpiew na 
komunię z Mszy Świętej „Pro defunctis” 
(żałobnej) w realizacji głosów męskich, 
pięknym, stopliwym brzmieniem, w duchu 
ascetycznej modlitwy chrześcijańskiej 
wyrażającej prośbę do Boga o wieczny 
odpoczynek w światłości wiekuistej.  
2. Pater noster - prawykonanie modlitwy, 
której nauczył nas sam Chrystus, w nowej 
szacie dźwiękowej kompozycji naszej obecnej, 
parafialnej dyrygentki – Beaty Sibrecht. 
Współczesne ujęcie na chór chłopięcy 
w dysonujących, ale nie ostrych współbrzmie-
niach, było dużym wyzwaniem intonacyjnym 
dla chóru, z pozytywnym rezultatem 
wykonawczym.  
3. Sicut cervus - 4 głosowy polifoniczny 
motet G. P. da Palestrina, będący parafrazą 
Ps 42: Jak łania pragnie wody ze strumieni, 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Polifonia 
zawsze jest wielkim zadaniem wykonawczym, 
gdyż każdy z głosów ma swoją śpiewną 
melodię, częściowo imitowaną, częściowo 
„snutą motywicznie”, przeplatającą się 
z innymi, w nierównych frazach jak w hafcie 
na kanwie: raz jest na wierzchu, inny fragment 
schowany pod spód. Jeszcze trzeba „pokazać 
kadencje” na zakończenie zdania i nie tracić 
przekazu Słowa w jego głębszym znaczeniu, 
lecz bez nadmiernej egzaltacji. Nie każdy 
dyplomant podejmuje się wykonania na 
egzaminie tak trudnej formy. Zarówno chór 
jak i dyrygent panujący doskonale nad całością 
dostarczyli słuchaczom, przeżyć estetycznych 
i modlitewnych.  

4. Wierzę w Boga - wyznanie wiary 
w koncertowej, nie liturgicznej odmianie, 
niedawno zmarłego kompozytora z Katowic 
Józefa Świdra. Wspaniale odczytana gradacja 
dynamiczna od cichej, jakby nieśmiałej, 
z głębi serca płynącej prośby, do wielkiego, 
dramatycznego i dynamicznego wołania: 
wierzę, w Kościół Powszechny, grzechów 
odpuszczenie i żywot wieczny! Amen!  
5. Na zakończenie tej części dyplomu 
zabrzmiało potężne Tu es Petrus, założyciela 
Chłopięco Męskiego Chóru Katedralnego 
w Poznaniu - wielkiego ks. dra Wacława 
Gieburowskiego. Akompaniament organowy 
zrealizował organista katedralny Jacek Pupka. 
Tutaj Chór błysnął wspaniałym wykonaniem 
i „uskrzydlił” dyrygenta, co jest zrozumiałe, 
gdyż nie jeden raz to wykonywał. 

W drugiej części egzaminu ks. Szymon 
poprowadził ostatnie części z Mszy Requiem; 
Agnus Dei i Communio W. A. Mozzarta . 
Wykonawcami był Chór Uniwersytetu 
Medycznego i Orkiestra POSM II stopnia 
w Poznaniu. 

Liczna publiczność dużymi oklaskami 
podziękowała za wrażenia koncertowe 
i wyraziła jednocześnie gratulacje.          KDM 

 

Ks. Szymon z Chórem Uniwersytetu Medycznego 
i Orkiestrą POSM II stopnia w Poznaniu 

Ks. Szymon z Poznańskim Chórem Katedralnym 
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Związki św.Urszuli Ledóchowskiej 

z Archidiecezją Poznańską 
W bieżącym roku przypada znaczący jubileusz 

1050-lecia ustanowienia biskupstwa w Poznaniu 
oraz 15 rocznica kanonizacji św. Urszuli, która jest 
jedną z trzech patronów archidiecezji i jedyną 
kanonizowaną z archidiecezji poznańskiej. 
O św. Urszuli Ledóchowskiej na kartach 
„Świętomarcińskiego Słowa” pisano już wielokrot-
nie. Z tej racji warto więc skoncentrować się na 
związkach św. Urszuli z archidiecezją poznańską.  

Po zakończeniu I wojny światowej Matka 
Urszula Ledóchowska zaczęła zastanawiać się, 
będąc w Skandynawii, w jaki sposób przenieść do 
wolnej Polski wspólnotę sióstr z podpiecznymi 
dziećmi. W tym celu, na początku października 
1919 r., przyjechała do Polski. O swym pierwszym 
pobycie w Poznaniu tak pisała: Dostałam polski 
paszport, wizy i na początku października 
pożegnawszy moje siostry sama wyruszyłam do 
Berlina via Warnemunde (…). Jeden z panów z 
konsulatu jechał do Polski. Z nim się postanowiłam 
wybrać. Wysłałam telegramy i do Izy Drwęskiej, 
żony pierwszego prezydenta miasta Poznania 
(Jarogniewa Drwęskiego), dawniejszej uczennicy 
mojej z Krakowa, i do urszulanek poznańskich. 
(…) Do Poznania przyjechaliśmy około ósmej i pół 
wieczorem. Już ciemno było na dworze, dworzec 
oświetlony. 1 

W pierwszych dniach pobytu w Polsce 
wybrałam się któregoś dnia do księdza kardynała 
Dalbora2 i przechodząc przez Plac Wolności byłam 
świadkiem uroczystości poświęcenia sztandaru 
wojska polskiego. (…) Oczywiście dopiero na 
drugi dzień udało mi się skontaktować z księdzem 
kardynałem. Bardzo dobry był dla mnie. 
Powiedziałam, że pragnę się tu przenieść, 
i zapytałam, czy wolno mi będzie wygłosić 
konferencję, aby zapoznać ludzi z naszą pracą 
i tym samym znaleźć pole działania dla sióstr. 
Wyraził na to zgodę3. 

Św. Urszula zabrała się energicznie do 
zorganizowania konferencji, dzięki którym, jak 
pisze: poznałam parę pań, które okazały mi 
gotowość pomocy. Wśród nich była księżna Maria 
Michałowa Ogińska, która w 1922 r.: prosiła mnie 
(…), bym przejęła Dom św. Jadwigi w Poznaniu, 
mieszczący internat dla niezamożnych dziewcząt 
z różnych szkół. Ponadto ziemianki poznańskie 
prawie gwałtem narzuciły mi Otorowo – ładny 
dwór z ślicznym, dużym ogrodem i ochronką. 
I jeden, i drugi obiekt trzeba było obsadzić. 
Szczególnie Poznań mi się uśmiechał, wszak raz po 
raz różne interesy wymagały, aby tam być…4. 
Dużym wsparciem dla św. Urszuli okazali się 
również hr. Konstancja Łącka i jej mąż hr. Stefan 

ze Lwówka, którzy w 1924 r. 
ofiarowali Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK 
swe dobra lipnickie – Lipnicę i Sokolniki Wielkie. 

Po przyjeździe ze Skandynawii pierwszym 
domem zakonnym zostały Pniewy, zakupione 
11.02.1920 r., w Święto Matki Bożej z Lourdes, 
dzięki wsparciu finansowemu konsula 
norweskiego Stolt-Nielsena. Z wdzięczności dla 
ofiarodawcy Matka Urszula nazwała posiadłość 
Zakładem Św. Olafa – patrona Norwegii. Wreszcie 
ruszyliśmy. Jazda była męcząca. Gorąco, duszno. 
Położyłyśmy dzieci spać, jak się tylko dało – na 
ławkach, na kufrach. W Tczewie – polska granica. 
Byliśmy tam o jedenastej w nocy. Obudziłam nasze 
dzieci. Pomodliliśmy się wspólnie. Jesteśmy 
w Polsce, wjeżdżamy do Ojczyzny naszej! Niech tę 
chwilę wielką, uroczystą dzieci zapamiętają…5. 
Jakże wymowny jest moment powitania Ojczyzny 
po wieloletniej tułaczce. Do Poznania dotarły 
siostry z podopiecznymi 14 sierpnia o 21 w nocy, 
zajechały do Pniew i pierwszą noc spędziły 
u siebie, czyli u św. Olafa. A 15 sierpnia została 
odprawiona pierwsza Msza św. w naszej skromnej 
kaplicy: Pan Jezus w tym dniu wziął w posiadanie 
naszą pierwszą kaplicę w Polsce. Przez Maryję do 
Jezusa dążyć chcemy! Natomiast Szkoła 
Gospodarstwa Domowego zaczęła istnieć od 
września 1920 r. 6 

Ks. Kardynał Edmund Dalbor niejednokrotnie 
służył pomocą i radą św. Urszuli, odwiedzał 
Pniewy. Jedną z wizyt Matka wspomina 
następująco: Pniewy, 11 października 1924. Dzień 
piękny. Eminencja przybył poświęcić Małe 
Kolegium Piusa X7, „dom dla księży” – jak mówią 
chłopcy nasi. Jest ich dwudziestu czterech. 
Wszyscy w białych komeżkach ustawieni byli 
szpalerem w kaplicy. O 11.30 przybył ksiądz 
kardynał. Po adoracji dał błogosławieństwo, (…) 
poświęcił dom, miał przemowę do chłopców. (…) 
Ksiądz kardynał był potem u panienek naszych 
(uczennice Seminarium Gospodarstwa Domowego 
w Pniewach) (…) Ksiądz kardynał błogosławił 
i w przemowie zwrócił uwagę na ważność 
stanowiska katoliczki-Polki. Po obiedzie fotogra-
fowały uczennice Eminencję z chłopcami 
i z uczennicami. Potem kazał Eminencja obwozić 
chłopców automobilem, co było przyjęte 
z ogromną radością. Po trzeciej wyjechał 
Eminencja8.  

Z Ks. Kardynałem omawiała też św. Urszula 
sprawy związane m.in. z Krucjatą Eucharystyczną, 
którą przeszczepiła z Francji do Polski w 1925 r. 
(do dziś funkcjonuje jako Eucharystyczny Ruch 
Młodych). Zależało jej, aby ożywić życie 
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eucharystyczne w Kościele katolickim, szczególnie 
przez pracę wśród dzieci i młodzieży. Wygłaszała 
referaty, odczyty, wykłady, przemówienia do 
dzieci w czasie Kongresu Eucharystycznego: 
O piątej w niedzielę (20 II 1926) wykład 
o Krucjacie Eucharystycznej dzieci dla 
nauczycielek w naszej Sali. Sympatycznie to 
przyjęły. Może i w Poznaniu da się zaprowadzić 
Krucjatę. 9 Referaty o Krucjacie Eucharystycznej, 
o życiu Eucharystią wygłasza jeszcze w Poznaniu 
nieraz, m.in.: 
− 17 IX 1926 – referat o Krucjacie 

Eucharystycznej na zebraniu Sodalicji 
Mariańskiej pań,  

− 3 VI 1928 – odczyt „ Apostolstwo 
eucharystyczne niewiasty” dla kobiet 
pracujących, 

− 24 IV 1929 – referat „Atmosfera domu przed 
pierwszą Komunią św. dziecka” wygłoszony 
w Sali Biblioteki Poznańskiej, 

− 28 VI 1930 - odczyt „ Ofiarna miłość 
dziecięcego serca wobec Jezusa 
Eucharystycznego” na I Ogólnopolskim 
Kongresie Eucharystycznym. 
Matka Urszula brała aktywny udział w życiu 

Kościoła katolickiego w Poznaniu, troszcząc się 
nie tylko o szerzenie kultu eucharystycznego ale 
również o wychowanie młodego pokolenia 
w duchu wartości chrześcijańskich, a co z tym się 
wiąże, o właściwą formację kobiet. Matka 
angażowała się w powstawanie nowych ruchów 
katolickich na terenie Polski m.in. Sodalicji 
Mariańskiej, Akcji Katolickiej.  

W trosce o budowanie katolicyzmu 
w niepodległej Ojczyźnie Matka Urszula kierowała 
uwagę słuchaczy na nowe problemy misyjne, 
szczególnie na Polesiu. A oto niektóre przykłady 
jej zaangażowania: 
− 21 IX 1926 – wykład na kursie dla 

wychowawczyń zakładów zamkniętych,  
− 10 V 1927 – udział w międzynarodowym 

zebraniu przełożonych,  
− 11 V 1927 – uczestniczenie w zebraniu 

młodych ziemianek,  
− 28-29 IX 1927 – udział w Międzynarodowym 

Kongresie Misyjnym,  
− 22 III 1928 – odczyt o wychowaniu,  
− 3 VII 1928 – konferencja na VI Zjeździe 

Delegatek Sodalicji Mariańskich uczennic 
szkół średnich w Polsce, odbywającym się w 
Poznaniu, 

− 22 I 1933 – referat na kursie dla 
wychowawczyń,  

− 10 V 1934 – uczestniczenie w zjeździe 
dawnych uczennic urszulanek UR , 

− 22 II 1936 – referat o Polesiu na walnym 
zebraniu Stowarzyszenia Pań Pracujących, 

− 28 II 1936 – udział w zebraniu Sekcji 
Wychowawczej Akcji Katolickiej,  

− 4 IV 1937 – pogadanka o Polesiu na zebraniu 
Sodalicji Mariańskiej nauczycielek, 

− 25 VI 1937 – udział w Międzynarodowym 
Kongresie Chrystusa Króla.  

Za życia św. Urszuli prężnie rozwijało się 
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK, które 
podejmowało różne zadania. Na terenie 
Archidiecezji powstały nowe wspólnoty: 
w Pniewach (1920), Goździchowie (1921-1929), 
Otorowie (1922), Poznaniu, ul. Skarbowa 7 (1922), 
Lipnicy (1924) oraz w Sokolnikach Wielkich 
(1938). Większość z nich funkcjonuje do dzisiaj, 
kontynuując prace podjęte przez Założycielkę. 

Współpraca Zgromadzenia z Archidiecezją 
Poznańską zaczęła się już w 1919 r. Była pełna 
zaangażowania i poświęcenia Matki Urszuli i sióstr 
oraz ludzi dobrej woli. Św. Urszula z pomocą 
i w całkowitej zależności od hierarchii kościelnej 
podejmowała zadania, do których powołał ją Bóg.  

Święta Patronka jest nadal dla nas wzorem 
zaangażowania w życie Kościoła lokalnego, przez 
troskę o kształtowanie postaw katolickich 
i patriotycznych w naszym osobistym życiu oraz 
w społeczeństwie.                         s. Julia USJK 
                                                 
1 M. Urszula Ledóchowska, Historia Kongregacji, Pallottinum 
1987, s. 117 
2 Kardynał Edmund Dalbor (1869-1926) – Prymas Polski w 
okresie międzywojennym 
3 M. Urszula Ledóchowska, Historia… , s. 118 
4 Tamże, s.149-150 
5 Tamże, s. 139-140 
6 Por. Tamże, s.141-152 
7 W trosce o wychowanie przyszłych kapłanów, Matka 
Urszula zakłada Małe Kolegium 
8 Matka Urszula Ledóchowska, Kronika Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Warszawa 1992, s.1-2 
9 Tamże, s.53 

Drodzy Parafianie! Ksiądz kanonik Kazimierz 
Domagała, spędził w naszej parafii 10 lat na 
emeryturze. Z ogromną żarliwością i poświęce-
niem angażował się w życie duszpasterskie parafii 
z zatroskaniem o zbawienie każdej duszy. Niestety 
ostatnimi czasy opuściły go siły fizyczne i podjął 
decyzję przeniesienia się do Domu Księży 
Emerytów do Antoninka. Jesteśmy wdzięczni 
Opatrzności Bożej, która przemówiła przez mojego 
Czcigodnej poprzednika proboszcza księdza 
prałata Czesława Grzelaka, który zaproponował 
księdzu Kazimierzowie zamieszkanie przy parafii 
św. Marcina! Pragniemy podziękować Bogu 
i księdzu Kazimierzowi za posługę w naszej 
parafii w najbli ższą niedzielę 24 czerwca br. na 
Mszy Świętej o godz. 8.00. Serdecznie 
zapraszam do wspólnej modlitwy w imieniu 
księdza Kazimierza, księdza Czesława i księdza 
Szymona.  

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński  
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Z wiosennych wydarzeń kulturalno-religijnych 2018 
23 marca Studenckie Koło Artystyczno-

Naukowe Dyrygentury Chóralnej Akademii 
Muzycznej zorganizowało koncert zespołów 
chóralnych, prowadzonych przez studentów 
i absolwentów. Wielkopostny program pt. 
„Crucem Tuam” zrealizowało sześć zespołów 
działających przy parafiach i Studencki Zespół 
Wokalny . Oprócz utworów a’cappella muzyki 
dawnej i współczesnej, na zakończenie zabrzmiały 
fragmenty Drogi Krzyżowej kompozycji Weroniki 
Wojtanowskiej, w wykonaniu Scholi parafii 
Świętego Rocha i Zespołu Instrumentalistów 
Akademii Muzycznej. Różne style wykonawcze, 
w atmosferze modlitewnego skupienia były okazją 
do przeżycia jedności wiary w różnorodności 
estetycznej. 

7 czerwca - myśl przewodnia koncertu, 
wyprowadzona z przepięknego ale i bardzo 
trudnego wykonawczo motetu szesnasto-
wiecznego kompozytora Wacława z Szamotuł. „In 
te Domine speravi” - Tobie Panie zaufałem, 
obejmowała różnorodne style kompozytorskie, 
z przewagą kompozytorów młodego pokolenia. 
Zespół Wokalny Minimus prowadzony przez 
Sławomirę Raczyńską zachwycał klarownym 
brzmieniem, różnorodną ekspresją, wysokim 
poziomem wykonawczym oraz modlitewną 
żarliwością. Godzinny koncert poruszał serca 
i wydawał się zebranym licznie słuchaczom „za 
krótki” i zakończony został śpiewaną modlitwą 
Maryjną. 

Wiosenny czas Kościoła, bogaty w znaczące 
przeżycia liturgiczne, zakończył się w wymiarze 
kultury spektaklem młodości: uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 75 zaprezentowali 9 czerwca br. 
spektakl związany z setną rocznicą odzyskania 
niepodległości pt.: Matka Niepodległości Polski, 
Święta Urszula - Julia Maria Hrabina 
Ledóchowska. Spektakl osnuty wokół Jej 
zaangażowania w wychowanie patriotyczno-
religijne polskich dzieci i młodzieży na emigracji 
w Rosji i krajach skandynawskich w czasie, gdy 
Polski nie było na mapach świata. Przystąpiła też 
do Komitetu Pomocy Polakom, założonego 
w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza 
i Ignacego Jana Paderewskiego, wygłaszając wiele 
odczytów o Polsce, ukazujących jej piękno, jej 
wkład w rozwój Europy, zmobilizowała 
społeczności nie objęte wojną do hojnych datków 
na rzecz ofiar I wojny światowej.  

Dzięki funduszom przyznanym przez Radę 
Osiedla Stare Miasto, młodzież mogła wykonać 
przepiękne dekoracje malarskie i plastyczne, 
a wszyscy wykonawcy, łącznie z nauczycielami, 
otrzymali słodycze i piękne albumy o św. Urszuli 
opracowane przez s. Krupecką USJK.        KDM 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 1100, 1230, 1800 

I niedziela miesiąca godz. 16.00 
Msza św. w j. hiszpańskim 

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 830 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
poniedziałek, środa 
900 - 1100,1630 - 1730 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
na czas remontu zawieszony 

Akcja Katolicka  
trzeci poniedziałek 1845 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1100 

Grupa Biblijna 
druga środa: 1830 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

 

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,  
Ministranci  w różnych terminach 

 
Okładka – figura Chrystusa – Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, stanowiącego główną część Pomnika 
Wdzięczności do odbudowy; odlana z brązu 
w pracowni artysty Michała Batkiewicza, 
w podkrakowskich Szczyglicach. 
Poświęcona 3 czerwca 2016 r. na placu przy kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana 
w Poznaniu. 

Modlitwa napisana na odsłonięcie Pomnika 
Wdzięczności w 1932 roku (ciągle aktualna): 

Serce Jezusa! prosimy Ciebie, 
weź losy kraju w Twą świętą dłoń! 
błogosław naród Twój odrodzony 
i od niezgody strzeż go i broń. 

Zofia Kicińska 

W marcu, kwietniu i maju  
2018 roku 

 

Włączeni do wspólnoty 
przez sakrament chrztu 
zostali 
 

 
1. Oliwia Jankowiak 
2. Wiktoria Grzybarska 
3. Kornelia Bajer 
4. Wiktoria Pluta 
5. Fabian Pikosz 
6. Olaf Pilipczuk 
7. Antonina Kaczmarek 
8. Kacper Grzesiak 
9. Filip Grzesiak 
10. Barbara Wędrychowicz 
11. Mateusz Cieśla 
12. Tymoteusz Gołąbek 
13. Piotr Gołdys 

 

Sakrament mał żeństwa 
zawarli 

 
1. Witold Wesołowski ♥♥♥♥ Anna Dzikowska 
2. Robert Jankowiak ♥ Karolina Kąkol 

 
 

Odeszli do Pana 
 

 
1. Magdalena Nowicka 
2. Wanda Burdziąg 
3. Jacek Jaraczewski 
4. Teresa Łoszyńska 
5. Tadeusz Mikuła 
6. Krystyna Brandkiewicz 
7. Hanka Adamska 
8. Ewa Dropińska 
9. Eugeniusz Czajczyński 
10. Maria Olszak 
11. Krystyna Dybizbańska 
12. Stanisław Brodowicz 
13. Ryszard Ziarkowski 
14. Maria Bręczewska 
15. Maria Adamska 
16. Elżbieta Kolska 
17. Jolanta Rusak 
18. Marek Kąkol 
19. Andrzej Czarnota 

 

lat 48 
lat 70 
lat 61 
lat 87 
lat 92 
lat 81 
lat 68 
lat 60 
lat 79 
lat  
lat 86 
lat 92 
lat 71 
lat 87 
lat 73 
lat 61 
lat 67 
lat 66 
lat 63 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
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