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Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników
Drodzy Parafianie i Goście!
Nasze Świętomarcińskie Słowo ukazuje się
na koniec czerwca, na początek miesięcy
wakacyjnych lipca i następnie sierpnia.
Proponuję, aby zatrzymać się na chwilę
w czerwcowej jeszcze atmosferze Najświętszego Serca Jezusowego. Nabożeństwa
poświęcone Bożemu Sercu były ubogacone
tekstami rozważającymi Eucharystię jako dar
Serca Bożego. Tematyka nawiązywała do
tegorocznego programu duszpasterskiego
„Wielka tajemnica wiary”, którą jest Ofiara
Chrystusa uobecniająca się w czasie każdej
Mszy Świętej. Zatrzymać się zatem na chwilę
przy ofiarniczym charakterze Eucharystii.
Nasza gorliwość chrześcijańska ma przede
wszystkim swoje źródło w Eucharystii, w jej
uczestnictwie i odpowiedniej postawie. Tak
było od początku chrześcijaństwa. Św. Łukasz
pisze o tym w pierwszej historii Kościoła
w Dziejach Apostolskich, zwracając uwagę, że
trwali w łamaniu chleba i modlitwach (por.
Dz 2, 42). Św. Paweł zaś nakazywał, aby
schodząc się na Eucharystię umacniali jedność
wiary i wspólnoty. Z niej czerpali gorliwość
i dlatego wierzący mieli jedno serce i jedną
duszę.
W trzeciej Modlitwie Eucharystycznej
mamy następującą modlitwę: „Wejrzyj,
prosimy, na ofiarę Twojego Kościoła, uznaj,
że jest to ta sama ofiara, przez którą nas
chciałeś pojednać” (…). Msza św. jest
uobecnieniem Ofiary Chrystusa na Krzyżu
w czasie której dokonało się nasze odkupienie.
Jezus, Syn Boga podał na swą dłoń, aby nas
podnieść z upadku grzechu. Co to znaczy, że
Eucharystia
jest uobecnieniem Ofiary
Chrystusa z Kalwarii? Termin „uobecnienie”
lub „pamiątka” jest przetłumaczeniem
greckiego anamnesis, oddające hebrajski
termin zikkaron. „Pamiątka” odsyła do
przeszłości, „uobecnienie” natomiast czyni
dawne wydarzenie obecnie w teraźniejszości.
Otóż dzięki słowom Chrystusa „To jest moje
Ciało, to jest moja Krew. To czyńcie na moją
pamiątkę” ofiara Jego ma charakter osobowy.
Chrystus staje przed nami na ołtarzu, tak samo
jak w Jerozolimie kiedy umarł i zmartwychwstał. Tamto wydarzenie dokonuje się czyli
uobecnia dziś na sposób bezkrwawy.
We Mszy św. realizuje się Jego zapewnienie,

że jest z nami aż do skończenia tego świata.
Dla wierzącego Msza św. nie ma charakteru
zabytkowej pamiątki, którą przechowuje się
w „muzeum-kościele”. Wierzący przeżywa
ofiarę Jezusa realnie, żywo, osobowo i dynamicznie. Różni się ona jedynie sposobem
uobecnienia. Tu jest sposób bezkrwawy.
Przypominam
sobie
rozmowę
lekarza
z kapłanem. Ksiądz wspomniał przy wizycie
u doktora, że bardzo często jest z pielgrzymami w Ziemi Świętej, w Jerozolimie gdzie
Jezus umarł i zmartwychwstał. Na to rzekł pan
doktor: ja codziennie jestem w Ziemi Świętej.
Zdumiony kapłan spojrzał, jakby chciał
zapytać: jak to się dzieje? I usłyszał
odpowiedź: codziennie jestem na Mszy św.!
Św. Jan Vianney mówił o Mszy św.:
„Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie
dorównują Mszy Święta, gdyż są to dzieła
ludzi, podczas gdy Msza Święta jest dziełem
Boga”. Warto te słowa Świętego rozważyć
sobie osobiście. Zwłaszcza, kiedy wielu na
skutek okoliczności pandemii, tęskniło za
Eucharystią, ale również wielu ostygło
w gorliwości. Zwłaszcza kiedy zmniejsza się
liczba
„letnich”,
a
wzrasta
liczba
niewierzących (CBOS).
Ale stabilna jest liczba osób mocno
wierzących. Ktoś powie, ale to garstka.
Zawsze tak było. Zgodnie ze słowami Jezusa:
„mała trzódka”, dla której Msza Święta jest
dziełem Boga, podczas której sprawdza swoją
siłę zaufania i miłości do człowieka. Każdy
z nas wie dobrze, że nie jest łatwo zapomnieć
o sobie na rzecz bliźniego. Wiemy też, że
przychodząc na Eucharystię, sam Jezus uczy
nas oderwać się od miłości zaborczej
i narcystycznej, by otworzyć się na radość
miłości ofiarowanej. Eucharystia jest szkołą,
która uczy przezwyciężać powierzchowne
emocje i wybierać wartości prawdziwe
i dobre. Uczy przechodzenia od miłości
„afektywnej” do miłości „efektywnej” (por.
św. Jana Paweł II, Orędzie na XIX Światowy
Dzień Młodzieży 2004 r.).
Dziękując Bogu za Ofiarę Chrystusa,
uobecnianą w każdej Eucharystii módlmy się
często z pokorą, również w czasie wakacji:
„Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
zmiłuj się nad nami”.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i Bogu
w modlitwie polecam.
Ks. prob. A. Klupczyński
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Sprawy gospodarcze parafii: remonty i modernizacje naszego kościoła
Ogrzewanie kościoła.
cioła. W najbliższych
najbli
planach z poważniejszych
niejszych inwestycji, stoi
przed parafią zmiana systemu grzewczego
kościoła.
cioła. Aktualny system grzewczy jest już
ju
zużyty.
yty. Nagrzewnica umieszczona pod
prezbiterium ma ok. 30 lat. Jej wydajność
wydajno jest
niska i kosztowna
ztowna (przesył gazu z domu
parafialnego). Trzeba jąą usunąć,
usunąć kanały
wyczyścić i istniejące
ce otwory w posadzce
wyrównać płytami granitowymi.
Planowany nowy system ogrzewania to
elektryczne panele podłogowe umieszczone na
podłodze w ławkach. W czasie nabożeństwa
nabo
stoimy na panelach, które rozgrzewają
rozgrzewaj się
w ciągu
gu 10 minut. Ciepło rozchodzi się
si po
całym organizmie od nóg. System ogrzewania
można załączać strefami w zależności
zale
od
liczby uczestników nabożeństwa
ż ństwa (niedziela
i zwykły dzień).
Koszt całej inwestycji wraz
az z montażem
monta
ok. 101 000,00 tys.. zł (około sto jeden tysięcy
tysi
złotych). Nie jest to mała suma na naszą
nasz
niewielką wspólnotę. Zdajęę sobie z tego
sprawę.. Dlatego chciałbym również
równie zwrócić
się o życzliwość do byłych Parafian, Gości
Go
i Instytucji. W związku z tym są przygotowywane cegiełki na cel remontowy naszej
świątyni. Będą to medale i breloki z wizerunwizerun
kiem płaskorzeźby św.
w. Marcina nad głównym
wejściem do kościoła.
cioła. Projekt medali i brelobrelo
ków jest zamieszczony na zdjęciu
zdję
obok
(umieszczone są na nich następujące
następ
słowa:

Św.
w. Marcinie z Tours, pocieszycielu
strapionych i odważnych
żnych w naszym Poznaniu –
módl się za nami. Płaszcz dla św. Marcina.
Moja cegiełka na remont świątyni).
ś
Do cegiełki będzie
ędzie dołączony
doł
tekst, na
którym możemy wpisaćć swoje imię
imi i nazwisko
oraz kwotę cegiełki. Proponujemy następujące
nast
kwoty:: 100 zł; 200 zł; 500 zł lub inna kwota.
W imieniu Rady Duszpasterskiej i EkonoEkono
micznej proszę o życzliwe spojrzenie na
ogrzanie swoim płaszczem św.
ś Marcina.
Ksiądz
dz prob. Antoni Klupczyński
Klupczy
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Dnia 11 czerwca br. przeżywaliśmy
Uroczystość Bożego Ciała. Z powodu
pandemii, ulicami miasta Poznania przeszła
tylko Centralna procesja Eucharystyczna
(z kościoła pw. Bożego Ciała po Mszy św.
o godz. 10.00 na Ostrów Tumski – do
Katedry). Tegoroczne rozważania przy
ołtarzach wygłosił ks. dr Jacek Zjawin –
duszpasterz naszej Parafii. Parafialne procesje
Eucharystyczne odbywały się jak zwykle
popołudniu, ale tylko na terenie przykościelnym. W naszej Parafii św. Marcina
Nabożeństwo Eucharystyczne i błogosławwieństwo Najświętszym Sakramentem na
cztery strony świata odbyły się przy Grocie
Matki Bożej z Lourdes. Rozważanie wygłosił
również ks. Jacek. W Nabożeństwie Eucharystycznym
oprócz
ks. Prob.
Antoniego
Klupczyńskiego i ks. Jacka Zjawina uczestniczył Franciszkanin o. Albin Sobczyński.
Przypomnijmy rozważania ks. Jacka Zjawina.

wskazuje na ścisły związek Paschy
Żydowskiej i Eucharystii Chrześcijańskiej to
także po to, byśmy odkryli, że historia naszej
drogi z Jezusem to historia o wyjściu z niewoli
do wolności. Co mi dzisiaj odbiera wolność?
(…) Co jest moim Egiptem? (…) Może
nigdy się nad tym nie zastanawiałem a może
wiem doskonale i próbowałem już walki
o wolność tylko… nie wyszło. Historia, którą
dziś chcemy opowiadać to historia o tym, że
Bóg nie każe nam zmagać się o wolność, ale
o tym, że Jezus Chrystus daje nam, Jego
uczniom wolność.”

Ks. Jacek Zjawin przy pierwszym ołtarzu
na Placu Bernadyńskim

„Przechodzimy z Jezusem przez nasze
miasto i chcemy opowiadać sobie i wszystkim
tym, którzy chcą słuchać, pewną historię. Nie
jest to historia z gatunku tych, które mają
wzruszyć i zabawić. To jest historia, która
trwa, która się dzieje. Kluczem do tej historii
są trzy zdania: wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom.
Te trzy zdania słyszymy dziś przy każdym
ołtarzu i słyszymy je podczas każdej Mszy
Świętej, to w niej powtarza się ta historia.
Ewangelista Mateusz zwraca uwagę na
związek Mszy Świętej z Paschą Żydowską,
która jest jej prototypem. Pascha, czyli
przejście Narodu Wybranego z Niewoli
Egipskiej do Wolności Ziemi Obiecanej
została zakodowana w żydowskim obrzędzie
religijnym. Jeśli Ewangelista Mateusz

„Przechodzimy z Jezusem przez ulice
i skrzyżowania po których biegnie nasza
codzienność i chcemy opowiedzieć sobie
i wszystkim tym, którzy chcą słuchać, pewną
historię. Nie jest to historia z gatunku tych,
które wymyślono dla pieniędzy. To jest
historia, która trwa, która się dzieje. Kluczem
do tej historii są trzy zdania: wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał
uczniom. Te trzy zdania słyszymy dziś przy
każdym ołtarzu i słyszymy je podczas każdej
Mszy Świętej, to w niej powtarza się ta
historia. Ewangelista Marek zwraca uwagę na
związek Mszy Świętej z wydarzeniem
nakarmienia czterech tysięcy ludzi w okolicy
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Jeziora Galilejskiego. Ta historia jest
katechezą o Eucharystii, głoszoną w pierwotnym Kościele. Tłum słuchający wytrwale
Jezusa na pustkowiu, to my zgromadzeni na
Mszy Świętej i wsłuchani w Słowo Boże.
Chrystus rozmnażający chleb i ryby to Ten
który daje swoje Ciało i Krew jako pokarm.
Jeśli Ewangelista Marek podkreśla związek
nakarmienia głodnych tłumów i Eucharystii to
także po to, byśmy odkryli, że historia naszej
drogi z Jezusem to historia o zaspokojeniu
głodu. Co jest dzisiaj moim największym
głodem? (…) Jakie pragnienie mi
doskwiera? (…) Może nigdy się nad tym nie
zastanawiałem, a może wiem doskonale
i próbowałem już zaspokoić ten głód ale… nie
wyszło. Historia, którą chcemy dziś
opowiadać to historia o tym, że Bóg nie każe
nam szukać zaspokojenia naszych głodów, ale
o tym, że Jezus Chrystus sam staje się
pokarmem byśmy jedli do sytości.”

Ks. Jacek Zjawin przy trzecim ołtarzu na Chwaliszewie

„Przechodzimy z Jezusem obok sklepów,
szpitali, szkół, urzędów i innych miejsc naszej
codzienności i chcemy opowiadać sobie
i wszystkim tym, którzy chcą słuchać, pewną
historię. Nie jest to historia z gatunku tych,
które opowiadamy by zapomnieć o problemach i oderwać się na chwilę od codzienności.
To jest historia, która trwa, która się dzieje.
Kluczem do tej historii są trzy zdania: wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał
i dawał uczniom. Te trzy zdania słyszymy dziś
przy każdym ołtarzu i słyszymy je podczas
każdej Mszy Świętej, to w niej powtarza się ta
historia. Ewangelista Łukasz zwraca uwagę na
związek Mszy Świętej ze spotkaniem Jezusa
zmartwychwstałego z uczniami idącymi
z Jerozolimy do Emaus. Ta historia jest
katechezą
o
Eucharystii
głoszoną
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w pierwotnym Kościele. Dwaj uczniowie
idący smutni i sfrustrowani to my zgromadzeni
na Mszy Świętej i słuchający Słowa Bożego
w kontekście swojego życia. Bywa tak, że
negatywne emocje uniemożliwiają nam
wsłuchanie się sercem w słowo i nie
rozpoznajemy Jezusa, który do nas mówi.
Chrystus wyjaśniający Pisma i łamiący chleb,
to Zmartwychwstały, który w każdej
Eucharystii przychodzi jako ten, który pokonał
szatana, grzech, śmierć i smutek. Jeśli
Ewangelista Łukasz podkreśla związek
spotkania ze Zmartwychwstałym z Eucharystią
to także po to, byśmy odkryli, że historia
naszej drogi z Jezusem to historia o odkrywaniu Jego obecności w smutku i strapieniu.
Co jest dzisiaj moim największym
smutkiem? (…) Co sprawia, że na mojej
twarzy zamiast spokojnego uśmiechu jest
niepokój i napięcie? (…). Może nigdy się nad
tym nie zastanawiałem, a może wiem
doskonale i próbowałem już przestać się
smucić i mniej się spinać ale… nie wyszło.
Historia, którą chcemy dziś opowiadać to
historia o tym, że Bóg nie każe nam radować
się sztucznie i na siłę, ale o tym, że Jezus
Chrystus, potrafi przemienić smutek w radość.
Kiedy to już się stanie chce abyśmy innym
opowiadali co nas spotkało.”
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13 czerwca, wspomnienie św. Antoniego Padewskiego
Warto przypomnieć, że w naszym kościele
św. Marcina mamy obraz św. Antoniego z Padwy
(XVII w.). W każdy wtorek kontynuowane jest
nabożeństwo ku czci Świętego. Miejsce to ma też
wielu czcicieli prywatnych.
Antoni najczęściej kojarzony jest jako patron
od rzeczy zagubionych. I rzeczywiście wielu się
przekonało i przekonuje o Jego skuteczności
w odnalezieniu
rzeczy
zagubionych
czy
zapodzianych.
Z okazji tegorocznego wspomnienia św.
Antoniego (mojego patrona chrzcielnego i urodzin
równocześnie) zwróciłem uwagę na inną cechę tej
niezwykłej
postaci
w historii
Kościoła,
a mianowicie na posłuszeństwo.
Miało to miejsce w klasztorze Braci
Mniejszych, Forli, Włochy, 19 marca 1222 r.
W dniu tym miały miejsce święcenia kapłańskie.
Zwyczaj nakazywał, że po posiłku, w godzinach
popołudniowych wyznaczony kaznodzieja wygłaszał mowę. Okazało się, że o. Gracjan, ówczesny
prowincjał, zapomniał wyznaczyć kaznodzieję.
Małe zamieszanie, które ogarnęło wspólnotę,
zwróciło uwagę biskupa Alberta, który zauważył
kłopot. Kazał prowincjałowi wyznaczyć kogokolwiek do funkcji głosiciela Słowa Bożego. Wzrok
Gracjana wyłapał Antoniego, który powiedział
kiedyś, że zrobi wszystko co mu przełożony
rozkaże. Wezwano Antoniego, którego przedstawiono biskupowi jako kuchennego pomocnika,
który zmywa garnki i szoruje podłogę. Biskup
chcąc wypróbować jego posłuszeństwo, nakazał
mu najpierw, pod rygorem posłuszeństwa wznieść
toast. W pierwszej chwili Antoni się opierał, ale
pod rygorem posłuszeństwa wykonał polecenie.
A następnie biskup Albert kazał mu, aby w kazaniu rozwinął słowa: „Chrystus stał się posłuszny aż
do śmierci, i to śmierci krzyżowej”.
Antoni nieco pochylony, z lekko drżącym
głosem zaczął mówić o Jezusie posłusznym.
Chrystus posłuszny, słowa te pojawiają się po raz
pierwszy w Ewangelii św. Łukasza w rozdziale 2,
wierszu 51 – mówił – po tym jak Maryja i Józef
znaleźli Jezusa w świątyni: „Poszedł z nimi
i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny”. I rozwijał
myśl przywołując w pamięci teksty biblijne,
zwracając uwagę, że posłuszny był Ten, który
wody morskie swą garścią i piędzią wymierzał
niebiosa. A kogo słuchał? Cieśli… ubogiej
i pokornej panny. I nie tylko im, Maryi i Józefowi,
był posłuszny, którzy go karmili, ale również
śmierci i to śmierci krzyżowej. Myśl rozwijał dalej
z wielkim zaangażowaniem i przekonaniem.
Wszyscy słuchacze zamarli ze zdumienia. Antoni
bowiem nigdy nie mówił kazań. Wszyscy myśleli,
że nie potrafi, i nigdy go o to nie prosili.

Poświęcenie ołtarza św. Antoniego dokonał 12 listopada
1961 r. - w dniu odpustu św. Marcina przed sumą
pontyfikalną Ksiądz Bp Tadeusz Etter, sufragan
poznański. W ołtarzu wbudowane są relikwie
męczenników.

Kłopotliwa sytuacja tamtego popołudnia została
zażegnana. Wspólnota się ubogaciła. Tak oto
został ujawniony wielki talent kaznodziejski
św. Antoniego Padewskiego, który rozsławiał
Bożą prawdę wszelkiemu stworzeniu.
Nasz Patron z Padwy sam ćwiczył się w posłuszeństwie poprzez pilne czytanie i słuchanie Słowa
Bożego, a nade wszystko wcielanie go w swoje
życie. Dlatego jego dom życia budowany był na
skale, tak, że żadne fale i wichry herezji nie mogły
nim zachwiać.
Z pewnością sprawność posłuszeństwa i dziś
ma swoje znaczenie. Kiedy wypada nam żyć
w ogromnym chaosie informacyjnym i w swoistej
wojnie dezinformacyjnej; kiedy ilość opinii
przewyższa ich jakość, a złe emocje niszczą
relacje, trzeba nam bardziej przyłożyć ucho i serce
do Słowa Bożego. Bynajmniej nie po to, aby uciec
od tego świata, ale odpowiedzialnie w nim żyć
i posługiwać się słowem dla budowania i ratowania relacji, w sytuacjach również zaskoczenia,
w której znalazł się ongiś nasz Święty z Padwy.
Pozdrawiam spod obrazu św. Antoniego
Padewskiego w naszym kościele, w każdy wtorek
po Mszy św. o godz. 8.00.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Katecheza – co to takiego?
Odc. 3. Lektura ABC chrześcijaństwa
Podczas formacji seminaryjnej przeczytałem
wiele dobrych i ważnych książek. W planie dnia
było codziennie pół godziny na tzw. „czytanie
duchowe”. Ojcowie duchowni zalecali nam takie
klasyki jak „Twierdza” Św. Teresy Wielkiej,
„Dzieje Duszy” Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
„Pieśń Duchową” Św. Jana od Krzyża,
„O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis…
wszystkie zadane lektury czytałem z niemałym
zainteresowaniem, bo wyjaśniały one zawiłości
życia duchowego i sprawiały, że lepiej rozumiałem
to, co działo się w moim wnętrzu. Jest jednak jedna
książka, której nie było w spisie lektur obowiązkowych, a której nie chciałbym nigdy w życiu
przeoczyć. A było to tak… Miałem zwyczaj po
wykładach wstępować na chwilę do kaplicy na
adorację. Tego dnia (to była chyba mroźna
i słoneczna zima 1998 roku) wstąpiłem jak zwykle
do kaplicy i po krótkiej modlitwie, trochę znudzony,
trafiłem wzrokiem na książkę, którą jakiś kleryk
zostawił podczas czytania duchowego kilka ławek
przede mną. Na grzbiecie zauważyłem tytuł „ABC
chrześcijaństwa”. Niezbyt mnie to zainteresowało,
bo miałem świadomość, że nie od dziś jestem
chrześcijaninem i nie potrzebuję jakiegoś elementarza. Jednak wziąłem tę książkę do ręki
i przeczytałem wstęp. Po kilku linijkach w głowie
zapaliło się jakieś światło i postanowiłem przeczytać
ją w całości. Rozejrzałem się po kaplicy i dyskretnie
schowałem książkę za połę marynarki. Traf chciał,
że tego samego dnia miałem podwyższoną
temperaturę i wylądowałem na infirmerii, czyli
w takim wewnętrznym seminaryjnym szpitalu.
Miałem więc dużo czasu na odpoczywanie i …
czytanie książki „ABC chrześcijaństwa”, która była
zapisem katechez radiowych wygłoszonych w latach
80-tych XX wieku przez Jezuitę Ks. Alfreda
Cholewińskiego. Pochłonąłem dosłownie tę książkę,
a właściwie ona pochłonęła mnie. To, o czym
słyszałem na wykładach z księdzem Y. tutaj było
rozpracowane i pogłębione. Pamiętam, że
najbardziej poruszył mnie obraz „papierowego
tygrysa”, którego ksiądz Cholewiński użył, by
wyjaśnić, dlaczego boimy się krzyża. Autor
stwierdził, że zły duch doskonale wie, w jakich
doświadczeniach naszego życia możemy na 100%
spotkać Boga. W tych właśnie miejscach stawia
„papierowego tygrysa”, czyli taką makietę, która ma
nas przestraszyć i uniemożliwić wejście w sytuację
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krzyża (upokorzenia, straty, cierpienia).
Tylko ten, kto mimo strachu, wejdzie
w trudną sytuację, odkryje, że szczerzący kły i mruczący tygrys to tylko
makieta z papieru i nie trzeba się jej bać.
Za to doświadczenie obecności i działania Boga w tej sytuacji jest nie do
przecenienia. Odkryłem w tej książce
sposób katechizowania, który mnie
zachwycił, bo poruszał serce i dawał
konkretne odpowiedzi na najważniejsze
życiowe pytania: o sens cierpienia,
strachu, trudności. Poczułem się
„skatechizowany”
przez
katechezy
Ks. Cholewińskiego, które rzuciły nowe
światło na całe moje życie, zwłaszcza na
jego trudne momenty. Odtąd, przez
ponad 20 lat, ABC chrześcijaństwa
towarzyszy mi zawsze, kiedy głoszę
rekolekcje albo katechizuję. Chcę, żeby
moja katecheza nie była „wieszaniem
bombek
na
choince”
(kolejne
porównanie Ks. Alfreda) ale by
docierała do serc słuchaczy i dawała
konkretne odpowiedzi na najważniejsze
życiowe pytania. (C.D.N.)
Ks. Jacek Zjawin

INFORMACJE

W maju i czerwcu 2020 roku

Msze św. w naszym kościele
w lipcu i sierpniu
niedziele i święta:
800, 930, 1130, 1800

Odeszli do Pana

00

I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

1. Wanda Maria Norek
2. Aniela Radoszewska
3. Maria Danuta Sztulpa

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

Akcja Katolicka

spotkania dyskusyjne - Horyzonty
30
II poniedziałek miesiąca 16

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Medytacja Słowa Bożego
i modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16
00

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

MODLITWA
Panie Boże, udziel mi odwagi,
abym nie zaprzeczył, że znam Ciebie,
kiedy przyjaciele, śmiejąc się,
będą mówili o Tobie jako o micie, a o Twoich
naśladowcach jako o ludziach wyobcowanych.
Udziel mi radości bycia z Tobą,
gdy zostanę opuszczony przez przyjaciół, którzy
modlitwę i Eucharystię uważają za stratę czasu.
Udziel mi łaski niezależności od każdej ludzkiej
opinii, abym nie wstydził się Ewangelii, kiedy
wierność jej zakłada jednocześnie bycie innym,
oznacza bycie odmiennym w tym wielkim tłumie,
którzy tworzy opinie i zwyczaje.
Uczyń mnie, o Panie – mimo lęku – odważnym
świadkiem Twoim!

ABC Społecznej Krucjaty Miłości
Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

spotkania formacyjne
30
trzeci poniedziałek miesiąca 16

Al. Anon

lat 91
lat 70
lat 75

00

poniedziałek 9 -11

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18
i spotkanie formacyjne
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1.
Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
2.
Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim.
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3.
Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle
o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń
rozdźwięku między ludźmi.
4.
Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś
głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez.
Uspokajaj i okazuj dobroć.
5.
Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu
urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze
każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl
o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7.
Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz
z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8.
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają
inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9.
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku
ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec
potrzebujących wokół siebie.
10.
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
OKŁADKA - Fragment Ołtarza ku czci Serca Jezusowego
w naszym kościele, poświęconego 7 listopada 1958 r.,
w pierwszy piątek miesiąca. Okolicznościowe kazanie wygłosił
Ksiądz Prałat Józef Jany, prepozyt Kolegiaty Farnej.
Rzeźbę wykonał artysta rzeźbiarz Jan Żok.

