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Jezus siłą przebicia na wszelkie kryzysy 

i nieprzewidywalności tego świata 
Drodzy Parafianie i Czytelnicy naszego 

Świętomarcińskiego Słowa, miesiąc czerwiec 
obfitował przede wszystkim pod znakiem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Bożego 
Ciała. Obydwie uroczystości i związane z nimi 
nabożeństwa czerwcowe i oktawy Bożego 
Ciała, dotykają żywej obecności Boga 
w zgromadzeniu ludu Bożego. Obydwie 
ukazują puls miłości miłosiernej Boga do nas.  

Waga znaczenia ich przesłania jest tym 
bardziej warta podkreślenia, że przez wielu, 
czasy, które przeżywamy interpretowane są 
jako era kryzysów. Składa się na to pandemia, 
wojna, codzienne życie, które staje się coraz 
droższe. W związku z tym nieprzewidy-
walność przyszłości budzi strach. Gdzie 
znaleźć oparcie? Wielu też pyta o autentycz-
ność Kościoła w związku z bolesnymi wyda-
rzeniami z niedalekiej przeszłości. Pojawią się 
więc pytania, czy jako wspólnota wierzących 
i praktykujących wiarę, mamy coś do zaofero-
wania temu światu? Czy posiadamy jakiś 
program, a jeśli tak, to jaki on powinien być? 

Odpowiedź jest jedyna. Na początku XXI 
wieku udzielił jej św. Jan Paweł II. 
Wprowadzając Kościół w trzecie tysiąclecie, 
napisał list pt. Novo millennio ineunte, 
w którym zauważył, że Kościół nie ma 
żadnego nowego programu i nie potrzeba go 
szukać. Pisał: „Program już istnieje: ten sam 
co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej 
Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy 
wokół samego Chrystusa, którego mamy 
poznawać, kochać i naśladować”. Można 
zatem powiedzieć, że zawsze będzie chodzić 
o to, aby umacniać i pogłębiać więź 
z Chrystusem. Jan Paweł II napisał w swojej 
ostatniej encyklice o Eucharystii, że „wypeł-
nienie tego programu odnowionej gorliwości 

w życiu chrześcijańskim 
wiedzie przez Eucharystię”. 
Bardzo często powtarzam, że na 
uporządkowanie swojego życia duchowego 
mają wpływ dwie podstawowe sprawy: 
1) niedzielna Msza Święta z komunią św. 
i wysłuchanie Słowa Bożego oraz 
2) comiesięczna Spowiedź Święta. Jeśli na 
nich oprze się katolik chrześcijański, to jestem 
spokojny o jego umiejętność poradzenia sobie 
w każdych okolicznościach życia, a przede 
wszystkim, że nie zmarnuje otrzymanego daru 
zbawienia. 

Wobec powyższego warto zwrócić uwagę 
na historyczne znaczenie słowa 
„ekskomunika”. Kiedy słyszymy to określenie, 
to niemal odruchowo myślimy o jednej 
z najsurowszych kar, wyłączającej osobę 
z Kościoła, np. kogoś, kto sprofanował 
Najświętszy Sakrament. Tymczasem w trady-
cji chrześcijańskiej każdy, kto nie przyjmował 
Komunii św., był ex-communio tzn. poza 
wspólnotą. Bo ta jest przede wszystkim 
wspólnotą eucharystyczną. W niej jest nasza 
siła. W czasie Mszy św. w III modlitwie 
eucharystycznej po konsekracji kapłan modli 
się: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem 
i Krwi ą Twojego Syna i napełnieni Duchem 
św. stali się jednym ciałem i jedną duszą 
w Chrystusie”. Zatem czymś normalnym 
w życiu chrześcijanina winno być karmienie 
życia w łasce Ciałem Chrystusa. Komunia św. 
bowiem nie jest pokarmem mocnych. Jest 
pokarmem słabych i dla słabych - siłą 
przebicia na wszelkie kryzysy i nieprzewidy-
walności tego świata. 

Z serdecznym pozdrowieniem 
 i życzeniami dobrego czasu letniego 

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

Parafianie są wdzięczni św. Urszuli i Siostrom Urszulankom za ich służbę Bogu 
w bliźnim. Życzymy Siostrom obfitości Bożych łask i zdrowia  

na dalsze długie lata posługi w naszej parafii i mieście. Szczęść Boże. 
Kierujemy naszą wdzięczność również do S. Małgorzaty Ślęzak SJK 

za dwunastoletnią pracę w katechezie szkolnej i duszpasterstwie Eucharystycznego 
Ruchu Młodych oraz przygotowaniach dzieci do I Komunii św. 

Niech Boże działanie przez wstawiennictwo św. Urszuli udziela Siostrze wielu 
dobrych chwil w ukazywaniu  piękna życia w promieniach Jezusa Eucharystycznego. 

Parafianie 
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Dziękczynienie za stulecie domu zakonnego Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego na terenie naszej parafii 

12 czerwca w Uroczystość Najświętszej Trójcy 
odprawiona została w naszym kościele uroczysta 
Msza św. dziękczynna, koncelebrowana pod 
przewodnictwem Metropolity Poznańskiego Ks. Abpa 
Stanisława Gądeckiego z okazji 100 lecia pobytu 
Sióstr Urszulanek w Poznaniu przy ulicy Taczaka. 

W koncelebrze Mszę św. sprawowali:, domini-
kanie: o. Wojciech Prus i o. Krzysztof Lorczyk, 
ks. prał. Janusz Mnichowski, ks. Paweł Wygralak -  
dziekan WT UAM, ks. Marcin Janecki – dyr. Caritas, 
ks. prał. Ireneusz Dosz, ks. kan. Marian Klimek, 
ks. Jacek Zjawin i ks. prob. Antoni Klupczyński. 

Ks. Abp St. Gądecki wygłosił homilię, w której 
odniósł się do przeżywania uroczystości Trójcy 
Przenajświętszej i historii domu zakonnego. Zwrócił 
uwagę przede wszystkim na słowa Ewangelii 
mówiących o Duchu Prawdy, który gdy przyjdzie 
doprowadzi was do całej Prawdy. Powiedział: 
„ W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy model 
rodziny Kościoła, według którego wszyscy 
chrześcijanie budują autentyczne więzi wspólnoty 
i solidarności. Dlatego dobrze jest rozważać w tym 
dniu konkretny przykład takiej chrześcijańskiej 
wspólnoty i solidarności, jaką jest dom zakonny Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego na ul. Taczaka 
w Poznaniu, w setną rocznicę jego istnienia. (…) 

Myśl o stworzeniu tego domu zrodziła się po 
zakończeniu I wojny światowej - w niepodległej już 
Polsce – gdy pojawiła się pilna potrzeba 
zaopiekowania się młodzieżą. Chodziło przede 
wszystkim o zajęcie się dziewczętami przybywa-
jącymi ze wsi do miejskich szkół średnich albo na 
studia. To był  główny powód dla którego święta 
matka Urszula Ledóchowska przyjęła - w maju 1922 
roku – propozycję księżnej Marii Michałowej 
Ogińskiej, aby Zgromadzenie przejęło w Poznaniu 
Zakład Św. Jadwigi przy ul. Skarbowej 7 (obecnie 
Taczaka), utworzony przez wielkopolskie ziemianki 
w roku 1897. 

Matka Urszula zgodziła się na tę propozycję 
i tak - od czerwca 1922 roku - szare siostry objęły 
w swoją opiekę tę placówkę, w której przebywało 
ok. 80 dziewcząt. (…) 

Stuletnie dzieje tego urszulańskiego domu 
zobowiązują Kościół i społeczeństwo do wdzięcz-
ności wyrażanej Panu Bogu i świętej Matce Urszuli 
Ledóchowskiej oraz samym urszulankom za ich 
obecność, modlitwy i prace realizowane w tym 
miejscu. W takiej chwili zwróćmy się więc do Trójcy 
Przenajświętszej ze słowami dziękczynienia:  

Tobie cześć, Tobie chwała, 
Tobie dziękczynienie po wszystkie wieki 

wieków, o błogosławiona Trójco. Amen.” 
ASZ 

Matka Generalna s. Beata Mazur i s. Ancila. Lisowska 
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
W czwartek 16 czerwca br. obchodziliśmy 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało). Z powodu remontu ulic: św. Marcin 
i Al. Marcinkowskiego trasa parafialnej procesji 
Bożego Ciała była skrócona (ul. św. Marcin, Plac 
Wiosny Ludów, ul. Romana Szymańskiego, 
ul. Wysoka i powrót do kościoła ul. św. Marcin). 

Rozważania przy czterech ołtarzach dotyczyły 
Eucharystycznej formy życia chrześcijańskiego; 
Eucharystii jako: tajemnicy ofiarowanej światu 
i tajemnicy, którą się głosi (ks. Michał Dąbrówka). 

I. „To czyńcie na moją pamiątkę” 
zob. Sacramentum caritatis, nr 70–71 

Jezus mówi do swoich uczniów: „Bierzcie 
i jedzcie, to jest Ciało moje […] Pijcie z niego 
wszyscy, bo to jest moja Krew” (Mt 26,26-28). 
Jednocześnie wzywa ich: „To czyńcie na moją 
pamiątkę” (Łk 22,19). Uczniowie Jezusa mają 
więc nieustannie powtarzać to, co uczynił ich 
Mistrz – nie tylko to, co dokonało się w Wieczer-
niku, lecz także to, co dokonało się na krzyżu. 
Jezus pragnie, abyśmy nie tylko sprawowali 
Eucharystię, lecz także sami stali się „eucharystią”, 
czyli dziękczynnym darem złożonym Bogu 
w ofierze. 

Każdego dnia składamy ofiarę swojego życia. 
Spalamy się w domu, w pracy, w szkole. 
Zaciskamy zęby, wypruwamy sobie żyły, pojawia-
ją się krew, pot i łzy. Niekiedy zastanawiamy się, 
po co to wszystko i czy ma to jakiś większy sens. 
Ma, jeśli uczynimy z tego ofiarę miłą Bogu! Dla 
Boga ta ofiara ma ogromne znaczenie. Dlatego 
podczas każdej Mszy św. Jezus wskazuje na swoją 
ofiarę i mówi do nas: „To czyńcie na moją 
pamiątkę”. Wszędzie powinniśmy więc dostrzegać 
ołtarz, na którym dokonuje się nasza ofiara, którą 
potem możemy wraz z Chrystusem złożyć na 
ołtarzu w czasie Eucharystii. Na przykład matka 
przygotowująca obiad dla swojej rodziny kupuje 
produkty, dźwiga ciężkie reklamówki, kosztuje ją 
to wiele czasu i trudu – jak dobrze by było, gdyby 

w stole, na którym to wszystko przygotowuje, 
widziała swój ołtarz. Dla chorego takim ołtarzem 
jest jego łóżko, dla ucznia biurko, przy którym się 
uczy, dla rzemieślnika warsztat pracy itd.  

II. „Wy dajcie im jeść” 
zob. Sacramentum caritatis, nr 88, 90 

„Żal mi tego tłumu […] bo nie mają co jeść” 
(Mk 8,2). Te słowa ukazują dogłębne współczucie, 
jakie Chrystus żywi wobec każdej osoby. Czy 
mogę powiedzieć tak samo jak On? Czy mogę 
powiedzieć, że jest mi żal z powodu tak wielu 
osób, które głodują na tym świecie i niejedno-
krotnie nawet umierają z tego powodu? Nie może 
być tak, że będąc nasyconym chlebem z nieba, nie 
będę zwracał uwagi na tych, którym brakuje chleba 
powszedniego.  

Miarą autentyczności naszej miłości do 
Najświętszego Ciała Chrystusa jest miara naszej 
miłości do Jego Ciała mistycznego, którego 
szczególnymi członkami są ludzie ubodzy. Nie 
możemy bowiem zapominać, że ten, który 
powiedział: „To jest Ciało moje” (Mt 26,26), 
powiedział również: „Byłem głodny, a nie daliście 
Mi jeść” oraz: „Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili” (Mt 25,42.45).  

Sprawując Mszę św., powinniśmy pamiętać, że 
„że ofiara Chrystusa jest dla wszystkich i dlatego 
Eucharystia przynagla każdego […] wierzącego, 
by stawał się «chlebem łamanym» dla innych, 
a więc by angażował się na rzecz świata bardziej 
sprawiedliwego i braterskiego. Myśląc o rozmno-
żeniu chleba i ryb, winniśmy rozpoznać, że 
Chrystus nadal, również i teraz, wzywa swych 
uczniów, by osobiście angażowali się: «Wy dajcie 
im jeść» (Mt 14,16). 

Naprawdę powołaniem każdego z nas jest, 
byśmy wraz z Jezusem byli chlebem łamanym za 
życie świata” (Sacramentum caritatis, nr 88). 
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III. „Opowiadajcie, co was spotkało” 
zob. Sacramentum caritatis, nr 84–85 

„W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do 
Jerozolimy […] Opowiadali, co ich spotkało w 
drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 
24,33.35). Echo tego wydarzenia rozbrzmiewa w 
słowach Pierwszego Listu św. Jana: „To wam 
oznajmiamy […] cośmy usłyszeli o Słowie życia, 
co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy 
i czego dotykały nasze ręce” (1,1). Te słowa 
powinny być na ustach wszystkich, którzy 
wychodzą ze Mszy św. i idą do świata. „Nie 
możemy bowiem zatrzymać dla siebie miłości, 
którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się 
ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim. 
To, czego świat potrzebuje, to miłość Boga, 
spotkanie z Chrystusem i wiara w Niego […] 
Również i my winniśmy móc powiedzieć naszym 
braciom z przekonaniem: «To, co ujrzeliśmy 
i usłyszeliśmy, to i wam oznajmiamy, abyście i wy 
mieli współuczestnictwo z nami!» (1 J 1,1-3)” 
(Sacramentum caritatis,nr 84). 

Jak wyglądasz, kiedy wychodzisz ze Mszy 
św.? Czy ktoś patrzący na ciebie z boku może 
rozpoznać, że jesteś przemieniony przez to 
niezwykłe wydarzenie? Przecież „pierwszą 
i podstawową misją, jaka rodzi się ze świętych 
tajemnic, które celebrujemy, jest dawanie 
świadectwa naszym życiem. Wielu naszych 
bliskich oraz przyjaciół już nie przychodzi na 
Eucharystię i nie spotyka tam Chrystusa. Oby 
jednak mogli spotkać Go w nas, którzy z Nim się 
regularnie spotykamy i Nim się karmimy. Oby 
mogli usłyszeć Go w naszym słowie, dostrzec 
w naszym spojrzeniu i poczuć w naszym geście. 
Może wtedy zapragną mieć współuczestnictwo 
z nami. Może wtedy zapragną spotkać się z Nim 
osobiście. 

„Bądźcie jednym ciałem” 
zob. Sacramentum caritatis, nr 89 

„Oby się tak zespolili w jedno, aby świat 
poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował 
tak, jak Mnie umiłowałeś” (J 17,23). Te słowa 
brzmią dla nas jak przestroga. Jeżeli nie zespolimy 

się w jedno, jeżeli nie będzie między nami miłości, 
to świat nie pozna Jezusa oraz miłości, jaką Bóg 
ma ku człowiekowi. I będzie to tylko i wyłącznie 
nasza wina! Brak miłości między nami będzie 
skutkował brakiem wiary w świecie. Właściwie już 
to się dzieje. Jesteśmy daleko od siebie, jesteśmy 
podzieleni. 

W obecnych czasach, często naznaczonych 
obojętnością, zamknięciem jednostki w sobie 
i odrzuceniem drugiego, ponowne odkrycie 
braterstwa ma fundamentalne znaczenie, ponieważ 
ewangelizacja jest ściśle związana z jakością 
relacji międzyludzkich” Jaka jest więc jakość 
relacji między nami? Może czas najwyższy ją 
poprawić. Chrystus karmi nas swoim Ciałem, 
abyśmy złączyli się w jedno – w naszej parafii, 
w naszym sąsiedztwie i w naszych rodzinach. Jak 
pisał papież Benedykt XVI: „zjednoczenie 
z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem ze 
wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć 
Chrystusa tylko dla siebie; mogę do Niego należeć 
tylko w jedności ze wszystkimi, którzy już stali się 
lub staną się Jego” (Deus caritas est, nr 14). 

Rozważania możemy pogłębić czytając 
Posynodalną Adhortację Apostolską Sacramentum 
Caritatis Ojca Świętego Benedykta XVI do 
biskupów, do kapłanów i diakonów, do 
zakonników i zakonnic oraz do wszystkich 
wiernych O Eucharystii, Źródle i Szczycie Życia 
i Misji Kościoła. 

Przy czwartym ołtarzu (przy Grocie) homilię 
wygłosił o. Michał Baranowski, franciszkanin. 

ASZ 
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Odmienione życie 
Niedawno ponownie przeczytałem 

inspirującą historię o Zacheuszu, który 
wspiął się na drzewo (por. Łk 19,1-10), 
aby w tłumie zobaczyć Pana Jezusa. 
Pamiętasz może, że ten mężczyzna nie 
był kimś, z kim chciałbyś się przyjaźnić, 
a nawet pewnie nie chciałbyś mieć 
takiego sąsiada. Był skorumpowanym 
i chciwym urzędnikiem podatkowym, 
pogardzanym jako osoba niemoralna, 
współpracująca z rzymskim okupantem. 
A jednak cieszył się uwagą i łaską Pana 
Jezusa. Usłyszał: 
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu” 
(Łk 19,5). 

Naprawdę? Ze wszystkich dobrych, 
pobożnych ludzi w Jerychu, Pan Jezus chce 
spotkać tego paskudnego, grzesznego 
zdrajcę!… 

I tak obydwaj odchodzą…, podczas gdy 
wszyscy wokół plotkują, osądzają i kręcą 
z niesmakiem głowami. Ale tego dnia w jego 
niereligijnym domu obecność i łaska Pana 
Jezusa odmienia Zacheusza i jego rodzinę! Po 
raz kolejny niesamowita życzliwość Boża 
prowadzi do niewiarygodnej skruchy 
i przemiany serca. To całkowity zwrot w życiu 
Zacheusza z bardzo zauważalnymi kon-
sekwencjami – Zacheusz oddaje biednym 
połowę wszystkiego, co posiada, i zapewnia 
oddać aż czterokrotnie więcej pieniędzy tym 
wszystkim, których oszukał! 

Pan Jezus to zobaczył i zapewnił: „Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu” 
(Łk 19,9). 

Ludzkie spojrzenie faworyzuje i szanuje 
ludzi dobrych, zamożnych, wykształconych, 
mających wpływy i znaczenie – ale Pan 
Jezus faworyzuje i szanuje wszystkich 
ludzi!  Czy Ty też? 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). 
Św. Piotr przekonał się o tym na własnej 

skórze i dał świadectwo: „Przekonuję się, że 
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 
Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto 
się Go boi i postępuje sprawiedliwie” 
(Dz 10,34 i 35). 

A dziś, jaka z tego lekcja dla nas? 
Każdego dnia, wszyscy możemy być 

misjonarzami! Możemy brać udział w misji 
u boku Pana Jezusa! Także dziś, w otacza-
jących nas niepokojach, kłótniach, chaosie, 
rozpaczy, osądach, niezrozumieniu… 

Podobnie jak Zacheusz, „grzesznicy” 
zwracają naszą uwagę na ulicy, wspinają się 
na wszelkiego rodzaju symboliczne drzewa 
tylko po to, by uzyskać uwagę lub promyk 
nadziei, zainteresowania. Potrzebują kogoś, 
kto naprawdę ich zobaczy, kto dotrze do nich 
i okaże nadprzyrodzoną życzliwość niezależ-
nie od tego, kim są, jak wyglądają lub co 
robią. Potrzebują obecności i łaski Pana Jezusa 
poprzez Ciebie!, abyś może ich odwiedził 
(jeśli trzeba), uśmiechnął się, wyciągnął 
bezinteresowną ciepłą dłoń. Potrzebują tej 
samej obecności i łaski, które zamieszkują 
w każdym z nas po dobrym, szczerym 
Sakramencie Pokuty i Pojednania i przyjęciu 
Komunii Świętej, potrzebują łaski 
uświęcającej, łaski i obecności samego Boga 
w swoim życiu. 

To wielkie wyzwanie dla nas ludzi 
religijnych, chodzących na Msze Święte, 
uważających się za „w miarę dobrych”, którzy 
może czasami wolimy przyłączyć się do 
tłumu, wskazując palcami na tych innych, 
„grzeszników”, którzy wyglądają i zachowują 
się inaczej niż my. Wolimy być może dystans 
i bezpieczny ukryty osąd… niż wyciągnięte do 
nich ręce, obdarowanie uśmiechem, dobrym 
słowem. 

Każdy z nas może stać się odmieniającymi 
życie rękami, stopami i głosem Pana Jezusa 
dla wszystkich otaczających nas ludzi – jeśli 
jesteśmy wystarczająco odważni, aby podążać 
za nieszablonowym przykładem Pana Jezusa 
i podejmować Jego codzienne zaproszenia. 

Grzegorz Krawiec
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Spotkania ze świętymi - Św. Antoni z Padwy 
13 czerwca Kościół obchodzi liturgiczne 

wspomnienie św. Antoniego, jednego z pierwszych 
świętych franciszkańskich, prezbitera i doktora 
Kościoła. Urodził się w r. 1195 w Lizbonie, 
w zamożnej mieszczańskiej rodzinie. W piętnas-
tym roku życia wstąpił do zakonu augustianów 
w Lizbonie, gdzie odbywał studia przygotowujące 
do kapłaństwa. Po dwóch latach przeniósł się do 
klasztoru św. Krzyża pod Coimbrą i w r. 1219 
otrzymał święcenia kapłańskie. Przybył tam 
w czasie, kiedy uroczyście chowano święte ciała 
pierwszych pięciu Męczenników z zakonu 
św. Franciszka, których niedawno zabili poganie 
na misji w Maroku. Widok tych świętych Męczen-
ników zapalił serce 23-letniego Ferdynanda - gdyż 
takie imię otrzymał na chrzcie świętym – 
że zawołał: „O gdybym i ja mógł być 
Męczennikiem, i oddać życie za Pana Jezusa!”. 
(Cytat zaczerpnięty z Żywot Świętego Antoniego 
z Padwy). To pragnienie zaważyło w sercu, gdzie 
w roku 1220 podjął decyzję wstąpienia do braci 
mniejszych Franciszkanów w klasztorze pod 
Colimbrą. Przyoblekł ubogą suknię zakonną, 
a z nią nowe imię - Antoni. Pragnął pójść w ślady 
męczenników i dlatego jeszcze tego samego roku 
został wysłany na misje do Maroka. Wkrótce 
jednak, z powodu choroby zmuszony był wracać 
do kraju. 

Św. Antoni dał się poznać jako wybitny 
kaznodzieja, apostołował we Włoszech i Francji. 
Wielki dar wymowy, połączony z ascezą i ducho-
wym żarem, gromadził wokół niego tłumy. Działał 
na rzecz ubogich i pojednania. Obdarzony wieloma 
charyzmatami - miał dar bilokacji, czytania 
w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał 
filozofię na uniwersytecie w Bolonii. Na kapitule 
generalnej w r. 1230 po tym jak zrzekł się urzędu 
prowincjała, otrzymał od generała zakonu upraw-
nienia do głoszenia Słowa Bożego w całym 
zakonie. Po kapitule św. Antoni zamieszkał 
w Padwie, gdzie oddany był studium, pisaniu 
kazań, kaznodziejstwu. Zmarł mając zaledwie 36 
lat. Proces jego kanonizacji był najkrótszym 
w historii Kościoła Katolickiego - trwał zaledwie 
352 dni. Jest patronem żniw, par narzeczeńskich, 
sierot i dzieci, patronem zagubionych rzeczy, 
więźniów. 

Św. Antoni jest dla nas wzorem miłości 
i całkowitego oddania się Bogu. Już 
w dzieciństwie oddał swoje życie niepodzielnie 
Bogu. Zapalony żarliwością stał się prawdziwą 
Boskiej miłości ofiarą. To przykład poznania 
naszej nicości. Antoni wiedział, że wszystko 
dobro, jakie mamy, jedynie zawdzięczamy Bogu. 
Jego serce było rzeczywistym królestwem, 
w którym jedynie Bóg panował. O czystość serca 

i ciała starał się ze wszystkich sił - nieustannym 
umartwieniem zmysłów, wytrwałą modlitwą 
i płomienną miłością Jezusa i Matki Bożej 
zwycięsko pokonywał pokusy przeciwko cnocie 
czystości. Św. Antoni uczy nas pokory, która 
zajaśniała u Niego w sposób szczególny 
w klasztorze, w którym to spełniał najniższe 
posługi klasztorne. To właśnie dlatego, że był tak 
pokorny, Pan Bóg działał przez niego tak wielkie 
dzieła. 

Czy my także we wszystkim jak św. Antoni 
szukamy jedynie Boga samego? Z jaką gorliwoś-
cią Mu służymy każdego dnia?  

Święty Antoni, módl się za nami! 
Monika Jasińska 

Fragment ołtarza św. Antoniego w kościele 
Fraciszkanów na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu 

(olej, płótno, ok. 1719, obraz namalowany przez 
franciszkanina - brata Adama Swacha – przedstawia 

cudowną rozmowę Świętego z Dzieciątkiem Jezus, jaka 
miała się wydarzyć we włoskiej miejscowości 

Composampiero) 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta w lipcu i sierpniu  
800, 930, 1130 i 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600.- w j. hiszpańskim 
dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo Maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Maryjne 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 i środa, 900 - 1100,1630 - 1730 

I piątek miesi ąca  
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu 

1500 - 1800 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 i adoracja w ciszy 
Możliwość Sakramentu Pojednania 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II 
I piątek miesiąca Msza św. 1800 

W czerwcu 2022 roku 
 
 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
1. Kacper Jerzy Mańkowski 
2. Marcelina Beszterda 
3. Jan Grzegorz Ratajczak 
4. Olivia Sara Kaźmierczak 

 
 
 

Sakrament mał żeństwa zawarli 
 
 

Mateusz Grzegorz Ratajczak ♥ Anna Irena Sroka 
 

 

Odeszli do Pana 
 

1. Zofia Janina Pośpiech 
2. Andrzej Stanisław Maliński 
3. Henryk Paradziński 
4. Lubomira Bauza 
 

lat 67 
lat 88 
lat 88 
lat 92 
 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
a światło ść wiekuista niechaj im świeci. 
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W piątek 24 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W kościele Najświętszego Serca 

Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił 
Ks. Abp Stanisław Gądecki. Po Mszy św. wyruszyła Procesja Eucharystyczna na Plac Mickiewicza , gdzie zostało odprawione 
Nabożeństwo wynagradzające. 

W homilii Ks. Abp rozważał o miłości Serca Pana Jezusa oraz naszej, ludzkiej odpowiedzi na tę miłość. (…) 
W odpowiedzi na to, powstał kult Najświętszego Serca Jezusowego.(…) Przykładem tego Ojciec Kasper Drużbicki (1590-
1662), jezuita, znany polski kaznodzieja i mistyk, który zapoczątkował w Polsce kult Serca Chrystusa jeszcze przed 
objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. (…) Bóg w Jezusie otworzył przed nami swoje Serce. Płynące z niego woda 

i krew to symbol źródła łaski, Ducha 
świętego, sakramentów, symbol 
Kościoła. To niewyczerpane źródło 
miłości, która obmywa nas z grzechów, 
ratuje od śmierci wiecznej, ocala i daje 
życie. (…) 

Pierwsza poznańska procesja 
ku czci Serca Jezusowego miała 
miejsce w piątek po Oktawie Bożego 
Ciała w 1922 roku. Procesję tę 
zorganizowali jezuici wokół kościoła 
podominikańskiego. (…) Dziesięć lat 
później Polacy - w dowód wdzięczności 
za odzyskaną niepodległość - postawili 
pomnik Sercu Jezusowemu na 
centralnym placu miasta Poznania 
(1932), na odbudowę którego ciągle 
czekamy. (…) 

ASZ 


