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Bóg podaje rękę i ramię, abyśmy z Nim trwali!
Drodzy Parafianie i Goście naszego
parafialnego pisma Świętomarcińskiego Słowa.
Niedawno, bo w majowym numerze Słowa,
pisałem o tym, aby Ducha nie gasić. Jego działanie
w nas jest nam nieustannie potrzebne. Zatem
często powtarzajmy te słowa św. Pawła, aby
rozpalać się Jego ogniem w każdej chwili naszego
życia.
Spójrzmy dziś nieco wstecz. Za nami
Uroczystość Przenajświętszej Trójcy i Bożego
Ciała.
Dobiega
końca
czerwiec
wraz
z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Przed nami zaś miesiące wakacyjne: lipiec
i sierpień.
W niniejszym słowie, zapraszam Was do
wspólnego pochylenia się nad bliskością naszego
imienia z Bogiem w Trójcy Świętej.
Mojżesz,
jak
czytamy
w
Księdze
Powtórzonego Prawa (4,32-34.39-40) zachęca lud
do spojrzenia w historię swego życia, w dawne
czasy. Jego dawne czasy, to m.in. dwie niewole:
asyryjska i babilońska, także niewola egipska.
Mimo tych trudnych dziejów naród ten przetrwał.
Niewola stała się poniekąd szansą, sprawdzenia
i umocnienia wierności Bogu.
Zapytajmy jednak, dlaczego naród przetrwał?
Odpowiada nam autor Księgi Powtórzonego
Prawa: „Bóg.. wybrał sobie jeden naród spośród
innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda
i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem,
dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie
uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich
oczach. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że
Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi
nisko nie ma innego”.
Zatem przetrwanie jest dziełem wybrania przez
Boga, a nie zasługa narodu. Szczególnie warto
zwrócić uwagę na słowa: „ręka” i „ramię”. Podać
rękę, by ktoś wstał; podać ramię, aby pomóc
przejść. Ręka, ramię osłaniają, chronią, wspierają,
prowadzą. Jedyny Bóg wybierając naród,
wybierając nas podaje nam swoją rękę, podsuwa
ramię, abyśmy przeszli przez nasze doświadczenia,
znaki czasu i kryzysy, cuda i wojny, ograniczania
związane dziś z pandemią. W ten też sposób zżywa
się z nami, naszym losem i z naszym imieniem.
Tak bardzo, że jako Jego dzieci, możemy mówić
do Boga „Abba” (tatusiu).
Św. Augustyn, ubolewał nad swoim losem…
W „Wyznaniach” wspomina, jak na próżno szukał
Boga poza sobą, a On był w nim, tak blisko. Henri
Nouwen w książce: „Głos miłości” (Brescia 1997),
pisze: „Tylko bowiem Bóg może w pełni
zamieszkać w twojej głębi. Może potrzeba wiele
czasu i wielkiej samodyscypliny, aby odbudować
więź twojego ja ukrytego w głębi twego jestestwa

z twoim ja publicznym, znanym, akceptowanym
czy kochanym przez innych, ale i również często
krytykowanym przez mentalność świata. Niemniej
stopniowo, pewnie z wolna, zaczniesz odczuwać tę
relację z twoją głębią i stawać się tym, kim
prawdziwie jesteś: dzieckiem Bożym”.
Dzieckiem Bożym staliśmy się przez Chrzest
św. To była chwila, podczas której Bóg nas
wybrał, abyśmy na każdym etapie naszego
wzrastania (w pierwszych lata wspomagani przez
najbliższych)
odkrywali
radość
naszego
powołania.
Wiemy, ze słowo chrzest dosłownie oznacza
zanurzenie się człowieka w wodzie. Chodzi tu
oczywiście o zanurzenie w Bogu. Imię człowieka
jest w sercu Boga. Nad każdym z nas pochyliła się
ręka kapłana, który wyrzekł słowa: Barbaro,
Krystyno, Tomaszu, Romanie ja ciebie chrzczę,
zanurzam w imię Ojca i Syna i Ducha św. Nasze
imię przy imieniu Boga jedynego, na zawsze
z imieniem Boga złączone. Nasze imię zrośnięte
z imieniem Boga. Moc ręki i wyciągnięte ramię
Boga jest już zawsze przy mnie. Jestem z wami na
zawsze.
To Boże Jestem z wami, Jego ręka i ramię
niejako „uobecniają się” w czasie zgromadzenia
eucharystycznego. Zauważmy jak po słowach
konsekracji chleba i wina kapłan dwukrotnie
opiera swe ręce o ołtarz i pochyla ramiona
klękając przed Jezusem ukrytym wraz ze swym
Ojcem i Duchem Świętym w Hostii. Liturgiczne
znaki w osobie kapłana ilustrują rękę i ramiona
Boga, które towarzyszą naszemu życiu. Jest to ta
chwila, podczas Mszy św., w której możemy na
pochylonych ramionach kapłana złożyć nasze
życie z całą przeszłą, teraźniejszą i przyszłą
historią. A kapłan w imieniu Boga, podnosi nas
z kolan.
Również błogosławieństwo kapłana na
zakończenie Mszy św., to podanie przez Pana
Boga ręki, aby podnieść się z kolan i iść.
Albowiem On nas wybrał, abyśmy szli i owoc
przynosili, i aby owoc ten trwał. A owocem tym
ma być miłość, na wzór wspólnoty Jedynego Boga
w Trzech Osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Niech nam nigdy nie zabraknie nadziei
i przekonania, że żyjemy w bliskości ręki
i ramion Boga. Wzrastajmy w tym przekonaniu
podczas każdej Eucharystii, kiedy Serce Jezusa
jest hojne dla wszystkich którzy Je z wiarą
wzywają!
Na zakończenie, życzę dobrego odpoczynku
wakacyjnego i urlopowego! Bogu polecam,
pozdrawiam! „Ducha nie gaście”!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Rozmowa z Ojcem Wiesławem Przyjemskim OMI - naszym parafianinem
z okazji 25-lecia Święceń Kapłańskich
Na stronie parafii NMP Królowej Pokoju we
Wrocławiu, gdzie od roku 2001 Ojciec pracuje
jako wikariusz możemy przeczytać: „O. Wiesław
pierwsze śluby zakonne złożył 8.09.1990 roku,
święcenia kapłańskie otrzymał 20.06.1996 roku
w Obrze. Posługiwał w następujących domach:
Iława – wikariusz (1996-1999), Lubliniec – pomoc
duszpasterska (1999-2001). Aktualnie jest
duszpasterzem chorych, opiekunem wspólnot:
Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Żywego Różańca”.
Cofnijmy się w czasie – do wspomnień
z dzieciństwa.
Moim rodzinnym miastem jest Poznań.
Urodziłem się w Czarnkowie a dzieciństwo
przeżywałem na wsi u babci. Boruszyn tam
zostałem ochrzczony (ks. Prob. Bolesław Szmania)
a w Tarnówku mieszkaliśmy. Po dwóch latach
nasza rodzina (rodzice z dwójką synów) przeniosła
się na stałe do Poznania. Byłem dzieckiem
kochanym, ciekawym świata, zawsze gotowym do
podróżowania. Wdzięczny jestem Rodzicom za
miłość jaką mnie darzyli. Tak bardzo chciałem
poznawać świat, że dwa razy złamałem sobie rękę.
Raz tak poważnie, że leżałem w szpitalu. Tato
handlował antykami, a to wiązało się z wyjazdami
po różnych jarmarkach i lubiłem z nim
podróżować. Już jako siedmiolatek sam jeździłem
70-km autobusem (ogórem – stary Jelcz) do babci
na wieś.
Co miało wpływ na Ojca decyzję
o kapłaństwie?
Rodzina, w której Bóg miał zawsze pierwsze
miejsce. Życie sakramentalne, modlitwa i praktyka
wiary były filarem domu. Pierwszą Spowiedź
i Komunię Świętą przyjąłem w kościele Ojców
Franciszkanów przy Placu Bernardyńskim (udzielił
o. Aureliusz Gęstwa OFM) a Bierzmowanie
w parafii św. Marcina (z rąk Metropolity
Poznańskiego Abp. Jerzego Stroby). Środowisko,
otoczenie, osoby z koleżeństwa, które podobnie jak
ja były związane z życiem kościoła, katecheza,
rekolekcje parafialne (głoszone przez Oblatów
MN), udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę
(osiem razy), parafialny zespół młodzieżowy czy
maturalne rekolekcje u księży filipinów
w Gostyniu, to wszystko wpływało na rozeznanie
powołania.
Jak rodzina zareagowała na tę decyzję?
Napisałem w wywiadzie dla KP z 2010 roku,
że „Mama się zdziwiła stwierdzając: Do
Misjonarzy? Do Obry? Gdzie to jest? W Poznaniu
przecież jest seminarium? Tato skwitował moją
decyzję: Jak se pościelesz, tak się wyśpisz!” Brat,
który kończył służbę w wojsku raczej żył

Msza św. Prymicyjna O. Wiesława 23.06.1996

ułożeniem swojej przyszłości, natomiast młodsza
siostra z dumą przeżywała moją decyzję. Cała
rodzina zjawiła się w nowicjacie na Świętym
Krzyżu, gdzie zobaczywszy jak się dobrze mamy
w pełni zaakceptowali mój wybór. A odwiedziny
obrzańskie stanowiły pełne radości spotkania.
Jak Ojciec został Misjonarzem Oblatem
Maryi Niepokalanej?
Chciałbym teraz zaznaczyć a raczej podziękować Matce Bożej, której to zawdzięczam drogę
życia zakonnego do Oblatów MN. Przed maturą,
uczestnicząc w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę
spotkałem również naszych Misjonarzy co
odczytałem jako znak Bożego, w tym Maryjnego
działania. Po zdaniu matury złożyłem papiery
w Kurii w Poznaniu.
Kilka wspomnień z lat studiów w Obrze...
Nie ukrywam, że był to dla mnie sprawdzian
i to życiowy. Choć nauka nie sprawiała mi
trudności ale do orłów nie należałem. Jestem
gitarzystą z zamiłowania i od pierwszego roku
studiów aż do diakonatu związany byłem
z zespołem Gitary Niepokalanej. Oprócz toku
seminaryjnego życia, wyjeżdżaliśmy i to dość
często z koncertami na soboty i niedziele. Nie
przeszkadzało
to
jednak
w
sprawnym
zredagowaniu pracy magisterskiej i ukończeniu
seminarium. Skład naszego zespołu GN należał do
pierwszych, którzy wyjechaliśmy do Kanady,
krajów Beneluxu, Francji, Szwecji i Czech.
Podczas wyjazdu do Kanady na jednym
z koncertów „nagłośnieniowiec”, który usłyszał jak
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sobie radzę z grą solową zaproponował angaż
w swoim klubie (pensja, mieszkanie, praca).
Odpowiedziałem w obecności ojców: prowincjała
z Kanady, naszego rektora WSD: że ja już
wybrałem, chcę zostać oblatem.
Jakie przesłanie wybrał Ojciec na swój
obrazek prymicyjny?
Święcenia kapłańskie udzielił 20 czerwca 1996
roku o. bp Eugeniusz Juretzko OMI (pierwszy
biskup Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, pierwszy ordynariusz diecezji
Jokaduma, Kamerun). A przesłanie z obrazka
prymicyjnego to słowa Pana Jezusa z Ewangelii
św. Łukasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał, abym ubogim
niósł Dobrą Nowinę” (4,18).
W tekście osobistym skierowałem myśl i serce
do Matki Bożej: „Tobie, Maryjo zawierzam drogę
kapłańskiego życia, moich Rodziców i Rodzeństwo.
Tych, wśród których wzrastałem i którym będę
służył”.
Z którym świętym jest Ojciec szczególnie
blisko związany?
Św. Paweł Apostoł, którego wybrałem jako
patrona bierzmowania jest mi bardzo bliski.
Wczytując się w życiorys, jego drogę powołania,
wybrania i przeznaczenia do misji stał się
przykładem w odpowiedzi Panu Jezusowi na Jego
wołanie.
Jaki okres w swoim kapłaństwie Ojciec
najmilej wspomina?
Popowicki! Jeśli na jednym miejscu przebywa
się aż dwadzieścia lat, a to coś znaczy, myślę że
właśnie Wrocław, a zwłaszcza Popowiczanie
tworzą ten najmilszy i bardzo wdzięczny okres
mojego posługiwania. Tak to postrzegam
i odczuwam. Bardzo dziękuję za wszelkie dobro
i życzliwość a zwłaszcza tym, wszystkim, którzy
mówią o mnie: Nasz Ojciec Wiesław.
Czy lubi Ojciec głosić kazania? Jak one
powstają?
Odpowiadając zwięźle, tak lubię głosić
kazania. Czuję szczególną więź z zawołaniem św.
Pawła Apostoła, „biada mi gdym nie głosił
Ewangelii” (1 Kor 16c). Czasem zdarza się, że
czując wagę wygłoszenia słowa a w połączeniu
z brakiem zasobu wiadomości, nie czuję się
kompetentnym to, po prostu odmawiam. Niech
zatem, wypowie się milczenie. Odpowiedź na
pytanie jak powstają kazania można ująć
w stwierdzeniu, że dzieje się to wszystko
jednocześnie, a więc: temat kazania, treść
Ewangelii (czytań), zgłębianie wiadomości
z wybranego zagadnienia (…) zbierając całość,
powoli kształtuje się tekst homilii, kazania. Ale
w tym wszystkim, najważniejsze jest modlitewne
otwarcie na Ducha Świętego; „co Sobie życzy, aby

wybrzmiało w tym miejscu, w tym czasie i do tych
konkretnych ludzi”.
Kilka słów o pielgrzymkach Ojca w kraju
i za granicą...
Nie myślałem, że uda się aż tak wiele
cudownych miejsc odwiedzić. Dziękuję moim
przełożonym za możliwość pielgrzymowania,
a szczególne słowa podziękowania pani Teresie
z ALFA-TUR i pani Halinie z biura HALINA. Te
dwa biura w pierwszy mój wyjazd obrały Maryjny
Szlak Sanktuariów Europy, a w roku Św. Pawła
byliśmy w Grecji odwiedzając miejsca pierwszych
gmin chrześcijańskich zakładanych przez Apostoła
Narodów. Z biurem pani Teresy byliśmy również
na beatyfikacji Jana Pawła II, a z Panoramą
w Ziemi Świętej. Zdecydowana większość moich
wyjazdów to pielgrzymki organizowane przez
biuro HALINA. Regularny pobyt w Mediugorje,
trzykrotne odwiedziny sanktuarium w Guadalupe,
Fatima na 100 lecie objawień, na kanonizację Jana
Pawła II do Rzymu. Początki mojego wędrowania
wpisane są od pierwszych lat kapłańskiej posługi,
a były to: Austria, Italia, Francja z Marsylią gdzie
nawiedziliśmy grób św. Eugeniusza de Mazenoda
biskupa, Maryjne sanktuarium wybudowane przez
Założyciela,
oraz
tygodniowe
rekolekcje
z młodzieżą w Taize. W kraju co roku
pielgrzymujemy na Jasną Górę z Żywym
Różańcem, byliśmy na spotkaniu z Ojcem
Świętym Benedyktem XVI w Krakowie, szlakiem
sanktuariów południa Polski oraz w Gietrzwałdzie,
Świętej Lipce i Sokółce i w Henrykowie... Za
wszystkie te wyjazdy składam serdeczne Bóg
zapłać, bo jest to dla mnie szczególny czas
rekolekcji w drodze, możliwość kroczenia Bożymi
śladami.
Co to znaczy dzisiaj być misjonarzem?
Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. To
hasło Roku Jubileuszowego 2000 wyjęte z listu do
Hebrajczyków (13,8) zawiera w sobie odpowiedź
na zadane pytanie. Dla nas wierzących – wiernych
świeckich, duchownych i zakonników – być
misjonarzem to nieść Jezusa, Jego Ewangelię, Jego
dar zbawienia, w Nim jest życie. Chrystusa
poznać, pokochać i naśladować, to jest program –
jak mówił św. Jan Paweł II – na nowe tysiąclecie.
Natomiast jak to zrobić, aktualizować to zadanie
dla Ducha Św. i nowych pokoleń misjonarzy.
Człowiek spragniony jest Boga, zwłaszcza
w naszych czasach, i ten brak może wypełnić
wiara. Budzić wiarę w człowieku to zadania dla
każdego z nas, całą swoją postawą, całym sobą,
w każdym czasie.
Jakie myśli towarzyszą Ojcu w tym
jubileuszowym
czasie
ćwierćwiecza
kapłaństwa?
Wdzięczność za morze łask, życzliwych ludzi
i wielkie,
niezgłębione
Boże
miłosierdzie.
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Wdzięcznym sercem wspominam moich
Rodziców, kochanych i wspaniałych, którzy
świętują ze mną po drugiej stronie życia, w domu
naszego Ojca (tak mi podpowiada wiara
i synowskie serce). Chciałbym podzielić się tym,
jak przeżywali swoje ostatnie dni, bo te chwile
żyją we mnie. Odeszli bardzo młodo, bo mama
miała 68 lat, a tata w wieku 65 lat, na 7 dni przed
rocznicą śmierci mamy. Mama na dziesięć
miesięcy przed śmiercią trafiła do szpitala, bo
zaczęła się źle czuć, niestrawności, słabości,
zaczęła tracić wagę. Pobyt w szpitalu nie wykazał
żadnych zmian. Nadmienię, że mama nie
chorowała do tego stopnia, by często bywać
w szpitalu. Były planowane operacje na stawy
biodrowe, ale nie było to, aż tak naglące. Ból
w biodrach dolegał, kręgosłup też „się odzywał”,
ale mama mówiła, że operacja „jeszcze nie teraz” .
W tym samym czasie, gdy mama leżała na
oddziale ogólnym, na kardiologię trafił również
tata do tego samego szpitala (przyszedł stan
przedzawałowy, ojcu dolegało wiele przewlekłych
schorzeń, a po wyjściu ze szpitala skierowany
został na dializę nerek, trzy razy w tygodniu). Na
wiosnę 2002 roku bóle u mamy powróciły. Siostra
wzięła mamę na prywatne badania, z których
wynikało – nowotwór trzustki z przerzutami.
Rodzice 4 sierpnia obchodzili 40-lecie małżeństwa,
które ze wzruszeniem poprowadziłem sprawując
Eucharystię w domu, błogosławiąc Rodzicom
i zebranym gościom. Jak się okazało ta rocznica
była pożegnaniem z mamą. 8 sierpnia zmarła, gdy
cała rodzina odmawiała koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Tata wyraźnie i głęboko przeżył
rozstanie z mamą. 31 lipca 2003 roku po
przyjeździe z dializy, rozmawiając o zbliżającej się
rocznicy śmierci mamy, zażywając leki po kolacji
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nastąpił drugi wylew. W nocy 1 sierpnia zmarł
w szpitalu zaopatrzony sakramentami w obecności
swoich dzieci – syna z rodziną i córki. W tym
czasie, gdy tata odchodził z tego świata jechałem
z Wrocławia do Poznania. W szpitalu przed
wejściem do pokoju bratanek oznajmił: wuja,
dziadek nie żyje. Tato miał pogodną twarz
z przymkniętymi oczami – jakby jeszcze na kogoś
czekał… Niech dobry Bóg da im wieczne
spoczywanie a światłość wiekuista niechaj im
świeci. Dzisiaj Brat z rodziną mieszka w Luboniu
pod Poznaniem a Siostra w domu rodzinnym
w centrum
Poznania.
Serdecznie
dziękuję
rodzeństwu za wszelkie dobro i radosne spotkania.
Gdy wyjeżdżam z Wrocławia na wypoczynek, to
jest to zazwyczaj dom rodzinny w Poznaniu. Za
wszelką gościnę wdzięczny jestem szczególnie
mojej siostrze i towarzyszenie w posłudze.
Jakie ma Ojciec marzenia?
Być jednym z uczestników wielkiego
Jubileuszu 500-lecia objawień Matki Bożej
w Guadalupe.
Bogu chwała, Matce Bożej dzięki za przeżyte
lata!!!
(skrót wywiadu dla pisma Królowa Pokoju
parafii pw. NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu)

Z okazji 25 rocznicy Święceń Kapłańskich
życzymy Ojcu Wiesławowi
błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Bożej Matki Kapłanów,
orędownictwa św. Marcina
oraz nieustannego entuzjazmu wiary - jej
przekazu, radości z posługi kapłańskiej.
Redakcja
„Świętomarcińskiego Słowa”

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski dokonał poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Akt ten ponowiono rok później w Krakowie, w Bazylice Najświętszego Serca Pana
Jezusa, przy okazji konsekracji świątyni. 11 czerwca br., w 100. rocznicę tego wydarzenia, w Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas
Mszy św. o godz. 18 w tej samej Bazylice
w Krakowie, miało miejsce ponowienie Aktu
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego.
W Poznaniu, po Mszy św. w kościele
pw. Najświętszego Serca Jezusa i św.
Floriana na Jeżycach, przeszła procesja ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na Plac
Adama
Mickiewicza,
gdzie
również
dokonany został ten sam Akt poświęcenia
Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa przez Ks. Biskupa Grzegorza
Balcerka. ►
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Fragment tekstu Aktu poświęcenia:
Panie nasz Jezu Chryste,
Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę,
dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętsze-mu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje!
A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne.
Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki.
Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych
duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia,
za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte,
w tym próby instrumentalnego traktowania religii. (…)
Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych
zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu,
oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.
Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas
umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.
ASZ

Dawne cmentarze naszej parafii
Na początku kwietnia, staraniem radnego Rady
Miasta Poznania p. Andrzeja Rataja, w kilku
miejscach naszego Miasta pojawiły się tablice
informacyjne opracowane przez historyka,
prowadzącego projekt Cyfrowe Lapidarium
Poznania p. Pawła Skrzypalika. Dzięki nim do
powszechnej świadomości Poznaniaków może
wrócić pamięć o cmentarzach, które znajdowały
się w dawnym Poznaniu a którą to historię przez
lata próbowano wymazać z pamięci Poznaniaków.
Częścią z takich skazanych na zapomnienie
miejsc są dawne cmentarze parafialne kościoła
pw. św. Marcina. Mowa tu o cmentarzu przy ul.
Towarowej, stanowiącym dziś część parku im.
Karola Marcinkowskiego oraz o cmentarzu przy
ul. Bukowskiej, stanowiącym dziś część
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Tablice SIM informujące o tych cmentarzach
znajdziemy przy wejściu na Międzynarodowe
Targi Poznańskie od strony ulicy Bukowskiej oraz
w Parku Karola Marcinkowskiego przy
skrzyżowaniu ulic Towarowej i Składowej. ►
Na
obecnym
terenie
Parku
Karola
Marcinkowskiego nasza parafia posiadała od
początku XIX wieku cmentarz zwany potocznie
przez Poznaniaków „Staromarcińskim”. Cmentarz
składał się z małego klinu przy moście
dworcowym (obecnie ten teren zajmuje biurowiec
Delta), części głównej północnego terenu
dzisiejszego Parku Karola Marcinkowskiego oraz
niewielkiej części w południowym fragmencie
obecnego parku. W połowie XIX wieku obok
cmentarza, swoją nekropolię utworzyła ewangelicka parafia św. Krzyża, znajdowała się ona
w obecnej południowej części współczesnego
Parku Karola Marcinkowskiego.
Z początkiem okupacji Niemcy chcąc
wymazać polską historię naszego miasta,
rozpoczęli systematyczną likwidację wszelkich

śladów polskości. Dotyczyło to zarówno
pomników jak np. pomnik Adama Mickiewicza
przy naszym kościele, pomnik Najświętszego
Serca Pana Jezusa (zwany także „Pomnikiem
Wdzięczności”) na dzisiejszym Placu Mickiewicza
czy pomnik 15 Pułku Ułanów jak i poznańskich
cmentarzy.
Część cmentarza przy Towarowej okupant
hitlerowski
przeznaczył
na
wybudowanie
schronów
przeciwlotniczych
tym
samym
powodując zagubienie wielu grobów, w tym
Hipolita Cegielskiego.
Likwidację pozostałej części cmentarza do
roku
1959
przeprowadziły
powojenne,
komunistyczne
władze
Poznania
pomimo
sprzeciwu parafii św. Marcina.
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W toku zarówno okupacyjnych jak
komunistycznych działań tylko nielicznych
zmarłych ekshumowano, resztę skazano na
zapomnienie, do dziś spoczywają tam wśród
parkowych alejek. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że w trakcie prac prowadzonych
stosunkowo niedawno, bo w 2013 roku, przy
modernizacji układu komunikacyjnego w rejonie
skrzyżowania ul. Towarowej, Powstańców
Wielkopolskich i Matyi natrafiono na szczątki
ludzkie około 5-6 tysięcy osób. Szczątki te
ekshumowano do masowej mogiły na cmentarzu
Miłostowo. Niestety miejsce w którym złożono
naszych parafian do dnia dzisiejszego nie jest
w żaden sposób, choćby skromnym krzyżem czy
tablicą oznaczone a pochówek odbył się bez
obecności księdza. Zgodnie z otrzymanymi
deklaracjami Urzędu Miasta sytuacja ta ma się
wkrótce zmienić, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta poinformował, że do końca
bieżącego roku zostanie, w miejscu masowej
mogiły, wykonane stosowne, godne upamiętnienie,
które ma przybrać formę tablicy z kamienia lub
granitu ze stosownym informującym napisem
i symbolem religijnym. Liczymy, że nasza parafia
zostanie poinformowana o pracach oraz będzie
możliwość poświęcenia miejsca pochówku.
Warto pamiętać, że na tym cmentarzu, który
możemy nazwać najważniejszym cmentarzem
w zaborze pruskim, pochowano tysiące parafian
żyjących w XVIII i XIX wieku w tym wiele
zasłużonych osób. Wśród nich możemy wymienić
Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego,
Edmunda Calliera, Napoleona Kamieńskiego,
Franciszka Dobrowolskiego, Ludwika Gąsiorowskiego, Klemensa Koehlera i wielu innych.
Warto zaznaczyć, że nasza parafia po
rozwiązaniu poznańskiej gminy greckiej na
początku XX wieku przejęła opiekę także nad
innym cmentarzem położonym w rejonie ul.
Towarowej tj. nad cmentarzem prawosławnym,
który sąsiadował ze „staromarcińskim”. Cmentarz
ten został również zlikwidowany po wojnie.
Spoczywali tam zasłużeni obywatele pochodzenia
greckiego, między innymi Jan Konstanty
Żupański. Obecnie jest to obszar placu zabaw
w Parku Karola Marcinkowskiego.
Cmentarz przy ulicy Bukowskiej parafia św.
Marcina zakupiła w 1888 roku, sąsiadował
z cmentarzem Farnym oraz żydowskim.
Funkcjonował on do roku 1941 kiedy to
okupant niemiecki rozpoczął jego likwidację.
Zmarłych ekshumowano na cmentarze przy ulicy
Samotnej (parafii Matki Boskiej Bolesnej oraz
Bożego Ciała). Likwidację pomimo sprzeciwu
władz kościelnych dokończyły powojenne
komunistyczne władze miasta.
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Na cmentarzu św. Marcina można było
podziwiać dzieła wybitnych rzeźbiarzy takich jak
Marcin Rożek czy Adam Ballenstedt. To tutaj
spoczęli przedwojenni proboszczowie naszej
parafii, ks. Jan Lewicki oraz ks. Wacław Mayer.
Obok nich pochowano zamordowanego 30 grudnia
1932 roku, tuż przy katedrze, księdza Zygmunta
Masłowskiego.
Na cmentarzu świętomarcińskim oprócz
parafian
pochowano
wielu
zasłużonych
Poznaniaków takich jak Jan Cynka, Józef
Kusztelan, Ksawery Zakrzewski czy Roman
Plewkiewicz.
To na cmentarzu przy ul. Bukowskiej w latach
międzywojennych odbywały się różne uroczystości
państwowe, między innymi obchody Powstania
Wielkopolskiego. Miejsce to ze względu na
pięknie urządzoną zieleń było chętnie odwiedzane
przez Poznaniaków.

Po wojnie komuniści bezprawnie, wbrew
stanowczemu sprzeciwowi naszej parafii, przejęli
teren cmentarza w celu urządzenia parku. Istniał on
jednak zaledwie przez kilka lat a później,
niezgodnie z celem wywłaszczenia, teren został
przejęty przez Międzynarodowe Targi Poznańskie
- wybudowano na nim hale targowe. Komunistyczne władze dokończyły profanację rozpoczętą
przez hitlerowskich zbrodniarzy. Nagrobki zostały
wykorzystane na tzw. podbruk.
Wskutek działań wojennych i decyzji
komunistycznych władz cmentarze parafii
Św. Marcina zostały barbarzyńsko, bez poszanowania uczuć, usunięte z przestrzeni miasta. Zostały
tylko zdjęcia i wspomnienia. Dlatego inicjatywa
postawienia tablic informacyjnych bardzo cieszy.
Osobom zaangażowanym w pracę nad nimi należą
się podziękowania za ten wysiłek.
Myślę że warto w ramach spaceru przejść się
i przeczytać tablice informacyjne oraz zmówić
modlitwę za dawnych parafian.
Ze zdjęciami i szczegółową historią cmentarzy
można zapoznać się na stronie e-lapidarium.pl
Bartosz Michalak
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W czwartek 3 czerwca br. obchodziliśmy
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (Boże Ciało). Z uwagi na remont
ulic: św. Marcin i Aleji Marcinkowskiego nie
odbyła się parafialna procesja Bożego Ciała,
natomiast w Oktawie Bożego Ciała po
Nabożeństwie,
procesje
Eucharystyczne
odbywały się na placu przykościelnym.
Centralna procesja eucharystyczna miasta
Poznania, jak co roku wyruszyła z kościoła
pw. Bożego Ciała (ul. Strzelecka/Krakowska)
po Mszy św. o godz. 10.00 i przeszła ulicami:
Krakowska, Garbary, Wielka, Chwaliszewo na
Ostrów Tumski.
Rozważania przy trzech ołtarzach podczas
procesji w nawiązaniu do postaci kard. Stefana
Wyszyńskiego wygłosił ks. prof. Jacek
Hadryś.
Hasła przy poszczególnych ołtarzach
wyrażały zadania aktualnego programu
duszpasterskiego Kościoła.
1. Wieczerza, która przemienia życie;
2. Bez Boga na zawsze głodny;
3. Eucharystia, która leczy;
4. Wieczerza przełamuje samotność.

Przy czwartym ołtarzu Ks. Abp Stanisław
Gądecki wygłosił kazanie. oraz przedstawił
tegorocznych Neoprezbiterów.
Na zakończenie rozważania o przezwyciężaniu
samotności przez Eucharystię przytoczył
słowa Brata Rogera z Taizè: „Pamiętaj,
z Eucharystią nigdy nie jesteś sam. Wejrzyj
w głąb swego serca, a przekonasz się, że nie
po to został człowiek stworzony, aby
mieszkała w nim pustka. Na dnie istoty, gdzie
każdy jest inny, czeka na Ciebie Chrystus”
Tak więc, na koniec, módlmy się:
„O, przybądź, przybądź, Boże utajony,
Z porannym brzaskiem jasnozłotych zórz;
I w sercach naszych uczyń sobie trony,
Przybytki święte pośród naszych dusz.
Niech wszystkie serca wiecznie chwalą
Ciebie
Za Miłość Twą, za dar ten słodki Twój,
Za siłę życia w tym Anielskim Chlebie
Piękności wieczna, Boże mój,
Piękności wieczna, Boże mój”.

(O Panie mój, przed Tobą niebo całe)
Amen.
ASZ
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Katecheza – co to takiego?
Odc. 7. Historia katechezy
Opisać historię katechezy w jednym artykule
to zadanie karkołomne, niemniej jednak podejmuję
się go, ponieważ uważam, że taki historyczny
„skrót” może nam pomóc lepiej zrozumieć
problemy, z którymi katecheza boryka się dziś
i perspektywy dalszego jej rozwoju. Jak wszystko
w historii Kościoła, dzieło katechezy rozpoczęło
się w momencie Zesłania Ducha Świętego, kiedy
Apostołowie w różnych językach ogłaszali
„wielkie dzieła Boże” (por. Dz 2,11). Katecheza
jest głoszeniem, które ma poruszyć słuchacza
i zaprosić go do wiary. Dzieje Apostolskie
przekazują nam także treść tego głoszenia, które
nazywamy „kerygmatem” a więc dobrą nowiną
o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
(por. Dz 2,14-36). Czasy Apostolskie to okres
wielkiego entuzjazmu wiary i skuteczności
katechetycznej. Już w tych pierwszych dziesięcioleciach istnienia Kościoła, oprócz głoszenia
kerygmatu w ramach pierwszych katechez
pojawiają się także pouczenia moralne i wezwanie
do zmiany stylu życia (por. Dz 2, 37-41).
Kulminacyjnym
momentem
nauczania
apostolskiego jest udzielanie sakramentu chrztu
(zasadniczo) dorosłym, którzy uczestniczyli
w katechezach i ukazali w swoim życiu owoce
nawrócenia. Przez pierwsze trzy wieki istnienia
Kościoła, które są równocześnie czasem krwawych
prześladowań chrześcijan, rozwija się forma
katechezy, którą nazywamy dziś „katechumenatem”. Kościół rozbudowuje etapy i stopnie tego
czasu przygotowań do chrztu, aby mieć pewność,
że chrzest nie jest udzielony i przyjęty pochopnie.
Pierwszym „sitem” przesiewającym kandydatów
do chrztu jest trudna sytuacja Kościoła. Każdy, kto
pragnie przyjąć sakrament i wejść do wspólnoty
wierzących musi zmierzyć się z myślą, że zostanie
pojmany, torturowany i zginie śmiercią
męczeńską. Po tej „wstępnej selekcji” Kościół
otacza katechumenów troskliwą opieką i prowadzi
ich do sakramentu chrztu, a także potem pomaga

wtajemniczając w głębsze rozumienie Eucharystii.
Kiedy
w 313
roku
na
mocy
Edyktu
Mediolańskiego, formalnie kończy się czas
prześladowań i zaczyna się okres wolności
Kościoła, wspólnota wierzących staje przed
nowym problemem. Ilość chętnych do chrztu
znacznie przekracza możliwości katechizowania,
co sprawia, że katechumenat upraszcza się
i stopniowo zanika. W średniowieczu funkcjonuje
katechumenat rodzinny i społeczny. Coraz częściej
chrzci się dzieci, które z powodu wysokiej
umieralności często nie dożywają wieku dorosłego.
Rodzina
przejmuje
funkcje
katechetyczne
i wychowuje w wierze dzieci, które nie mogły
przejść „katechumenatu przedchrzcielnego”. Tutaj
po raz pierwszy pojawia się tak wyraźnie
„katechumenat pochrzcielny”, który odtąd aż po
dziś
dzień
wyznacza
główne
kierunki
katechetyczne. W XVI wieku Sobór Trydencki
nakłada na parafię obowiązek katechizowania
dzieci, także z tego powodu, że rodzina staje się
„niewydolna” katechetycznie. W XVIII wieku
katecheza jako lekcja religii wchodzi w ramy
świeckiej, nowożytnej, racjonalistycznej szkoły, co
sprawia, że oddziela się od Kościoła i traci wymiar
prawdziwie katechetyczny. Staje się przedmiotem
przekazującym wiedzę, a nie głoszeniem
wzywającym do wiary. Sobór Watykański II
w latach 60 tych XX wieku wzywa, by odnowić
katechezę przez powrót do źródeł chrześcijaństwa.
I tak od ponad 50 lat, szczególnie w duszpasterskich ruchach odnowy posoborowej (Ruch
Światło – Życie, Droga Neokatechumenalna itp.)
prowadzona jest katecheza, jako głoszenie
wzywające do wiary. Otwartym pozostaje pytanie
o tożsamość szkolnej lekcji religii, która jako
przedmiot pośród innym przedmiotów szkolnych
straciła swój wymiar kościelny i stała się bardziej
religioznawstwem, ale to temat na osobny artykuł.
Ks. Jacek Zjawin

Procesje Eucharystyczne w czasie Oktawy Bożego Ciała przy naszym kościele
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Wspomnienie o śp. Joannie Tekielak
Dnia 17 maja 2021 r.
odeszła do Pana Pani
Joanna Tekielak,
Tekielak prezes
Parafialnego
Oddziału
Akcji Katolickiej w naszej
parafii w latach 1997-2003
1997
oraz członek OgólnoOgólno
polskiego Stowarzyszenia
Prasy Parafialnej - Oddziału Poznańskiego
Pozna
i redaktor pisma „Świętomarciń
ętomarcińskie Słowo”.
W dniu 26 maja odprawiona
iona została Msza św.
pogrzebowa w naszym kościele,
ściele, którą sprawowali
proboszczowie naszej parafii, obecny ks. Antoni
Klupczyński
ski oraz poprzedni ks. Czesław Grzelak.
Ks. prob. Antoni Klupczyński
ński podczas kazania
zwrócił uwagę na rys maryjny duchowości
duchowo
zmarłej. Głębokie przywiązanie
ązanie do Ko
Kościoła
wyznaczyła wyniesiona z domu
omu rodzinnego miłość
miło
do Maryi, także często śpiewana w gimnazjum
pieśń, której słowa zapamiętała
ętała na zawsze.
„Królowej swej jam wierność
ść przysi
przysięgała
i całą ufność swą złożyłam
yłam w Niej,
Ją sobie też za Matkę swąą obrałam
i odtąd służyć tylko będę Jej…”
Jej…”.
Pod opieką Matki Kościoła
ścioła – podkreślał
kaznodzieja – budziła sięę jej wielka miło
miłość do
Kościoła i wielkie poświęcenie w poszukiwaniu
nowych sposobów ewangelizacji we współczeswspółczes
nych okolicznościach życia
ycia społecznego.
O życiu i pracy śp. Joanny świadcz
świadczą także: list
kondolencyjny dla rodziny zmarłej od Księdza
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
ńskiego Stanisława
Gądeckiego oraz słowa pożegnania
żegnania, wypowiedziane w imieniu członków Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej przez panią prezes
DIAK Archidiecezji Poznańskiej
ńskiej - Bogumiłę
Kanie-Łącką.
Droga Rodzino śp.
p. Pani Joanny, Czcigodni
Kapłani, oraz uczestnicy Mszy św. pogrzebowej,
zgromadziliśmy się na Eucharystii,
Eucharyst
aby
podziękować Bogu za dar życia
ycia i za wiar
wiarę oraz
wszelkie dobro, które uczyniła p. Joanna dla
Kościoła
cioła i drugiego człowieka, a także
tak za to, że
Bóg postawił Ją na naszej drodze życia.
ż
Odeszła
cicho, tak, jakby nie chciała nas swoim odejściem
odej
smucić. Miała jeszcze wiele planów, chciała
podzielić się swoimi ostatnimi przemy
przemyśleniami, bo
cały czas była bardzo zatroskana o przyszłość
przyszło
Akcji Katolickiej. Miałyśmy sięę spotkać.
spotka Stało się
inaczej. Nie myli się Bóg w przydzielaniu ludziom
czasu. Każdemu daje czass na zrobienie tego, co
chce, by zrobił (jak powiedział Michel Quoist,
kapelan francuskiej AK). Pani Joanna wypełniła
swoje zadanie, choć nie doczekała zbli
zbliżającego się

jubileuszu
25-lecia
lecia
reaktywowania
Akcji
Katolickiej w naszej Archidiecezji.
Połączyło nas
as oddanie sprawie odradzającej
odradzaj
się po ponad pięćdziesi
ęćdziesięciu latach Akcji
Katolickiej, z którą Ona zetknęła
zetkn
się już przed
wojną.
Dziękujemy
kujemy Bogu za pełną
pełn oddania i niełatwą
pracę, której podjęła sięę 25 lat temu jako członek
zespołu doradczego, by razem z kilkoma
k
osobami
pomóc Asystentowi Diecezjalnemu w początkowym
pocz
okresie tworzenia struktur Stowarzyszenia
w pracach informacyjnych a także
tak w podejmowanych działaniach formacyjnych. Pamiętamy
Pami
spotkania rekolekcyjne w Rościnnie,
Ro
których
organizacja spoczywała w Jej rękach,
r
a potem
realizowane z wielkim zaangażowaniem
zaanga
zadania
powierzane w parafii, diecezji i w kraju. Przy
każdej okazji zachęcała
cała i motywowała innych do
działania. Była i pozostanie dla nas wzorem
członka Akcji Katolickiej, wzorem aktywnego
i rzeczywiście
cie
zaangażowanego
zaangaż
katolika
świeckiego w życie Kościoła.
ścioła.
Wdzięczni
czni za Jej postaw
postawę i aktywność,
polecamy śp. Panią Joannę Miłosiernemu Bogu.
Ufamy, żee teraz w domu Ojca będzie
b
wypraszała
nam u naszych świętych
tych patronów potrz
potrzebne łaski.
Pozostanie w naszej
zej modlitwie i pamięci.
pami
Pani Joanno, spoczywaj w pokoju!
ASZ

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Pogrzeb śp. Joanny Tekielak na cmentarzu Junikowo, prowadzony przez Asystenta Kościelnego AK Archidiecezji
Poznańskiej Ks. kan. Romana Dworackiego oraz Ks. Prob. Antoniego Klupczyńskiegow, w dniu 26 maja 2021 r.
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INFORMACJE

W maju i czerwcu 2021 roku

Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
30
00
8 , 9 , 11, 12 i 18
w lipcu i sierpniu
00
30
30
00
8 , 9 , 11 , 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

00

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

1. Magdalena Gabriela Kulusza
2. Laura Schmeichel

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Odeszli do Pana

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

1.
2.
3.
4.
5.

Eugenia Słaba
Bernard Czajka
Eleonora Jadwiga Jóźwiak
Kazimiera Biesiada
Ryszard Woźniak

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

„Akt

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

poświęcenia się

Kancelaria parafialna

Sercu

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

Jezusowemu”

I piątek miesiąca
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1500 - 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
i adoracja w ciszy
Możliwość Sakramentu Pojednania

Al. Anon

00

lat 86
lat 87
lat 93
lat 78
lat 65

Matki Urszuli
Ledóchowskiej
dla sióstr
do odmawiania
w codziennych

00

poniedziałek 9 -11

Ministranci

modlitwach

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

Dobry humor
Matko moja, Maryjo
uproś mi nieustanny "dobry humor"
to szczęście wewnętrzne, które daje Bóg.
(św. Urszula Ledóchowska)
Szef przyjmuje nowego pracownika:

- W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady.
Pierwsza to czystość. Czy wytarł pan buty przed
wejściem do gabinetu?
- Oczywiście.
- Druga to prawdomówność. Przed moimi
drzwiami nie ma wycieraczki

porannych
Obraz namalowała św. Urszula Ledóchowska (1897)

Przenajświętsze Serce Jezusa, poświęcamy Ci
naszą rodzinę, nas samych, nasze czyny, radości,
cierpienia.
Pragniemy, by całe nasze życie było poświęcone
Twej miłości i postanawiamy, za pomocą łaski Twej,
unikać wszystkiego, co by mogło Cię obrazić.
Oddajemy się Tobie bez wszelkiego zastrzeżenia
i przyrzekamy Ci na nowo, że przez dzień dzisiejszy
chcemy szerzyć Królestwo Twoje, o Boskie Serce
Jezusa naszego, przez ciche apostolstwo modlitwy,
miłości, cierpienia, przez apostolstwo pogody ducha,
Boskie Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje!
O Jezu, Królu miłości, rządź nami, kieruj nami, jak
chcesz, bo my poddane i dzieci Twoje. Amen.

Pismo redaguje zespół: Ks. Antoni Klupczyński, ks. Jacek Zjawin, Anna Szramkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania przyjętych tekstów.
Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13,
Konto bankowe parafii:19 1240 1747 1111 0010 7471 4381
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