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MATKA BOŻA RÓŻANCOWA
Październik - jest to miesiąc poświęcony
Matce Bożej Różańcowej, miesiąc, w którym
Kościół wzywa nas, abyśmy ożywili miłość do
modlitwy różańcowej, zachęca nas do
oddawania czci Maryi poprzez nabożeństwo
różańcowe.
Cały świat chrześcijański odmawia
różaniec - modlitwę skierowaną do Maryi,
modlitwę, która staje się ufną rozmową
z Maryją.
Różaniec obejmuje całokształt modlitw,
w którego
Tajemnicach
zamknięte
są
tajemnice naszego zbawienia: Wcielenia,
odkupienia i życia wiecznego.
Rozważanie każdej z tajemnic różańca
przynosi naszej duszy wielkie dobro. Pozwala
nam żyć atmosferą gorliwej pobożności.
Cieszymy się z radosnym Chrystusem,
z Chrystusem głosimy Ewangelię i wzywamy
do nawrócenia, cierpimy z Jezusem cierpiącym, w nadziei przeżywamy udział w chwale
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wobec wielu trudności, które często
przeżywamy, wobec wielkiej potrzeby
pomocy w każdej dziedzinie naszego życia potrzebujemy wstawiennictwa Maryi, naszej
Matki u Boga. Wołamy do Niej, oddajemy Jej
wszystko, co nas dotyka - radości i smutki,
otwieramy nasze serca, zawierzamy Jej naszą
codzienność.
Różaniec jest aktem głębokiej pokory
i jednocześnie wyznawaniem naszej wiary.
Ojciec św. Jan Paweł II mówił o różańcu:
,,Różaniec - to moja ulubiona modlitwa,
wspaniała w swojej prostocie i swojej głębi.
Na tle słów: ,, Zdrowaś Maryjo…” - człowiek
uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia
z życia Jezusa Chrystusa. Modlitwa tak prosta
i tak bogata … Modlitwa różańcowa jest

modlitwą człowieka za człowieka, jest
modlitwą ludzkiej solidarności…”
Odmawiając różaniec prośmy Maryję by
towarzyszyła nam w każdym etapie naszego
życia i nawiązujmy ufny dialog - ufną
rozmowę z Maryją.
Naprawdę wielkie dobro zyskuje nasza
dusza,
kiedy
zgłębiamy,
rozważamy
poszczególne Tajemnice Różańca świętego.
Trzeba, abyśmy w walkach naszego życia,
w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami - w różańcu dostrzegali skuteczną
broń, u Maryi szukali schronienia i wsparcia.
Ona poprowadzi nas do zażyłości ze
swoim Synem, pomoże nam żyć radośniej,
z miłością patrzeć na naszych najbliższych, na
tych, z którymi się spotykamy.
A Litania Loretańska?
Każde wezwanie tej litanii stanowi pełen
miłości akt strzelisty, który kierujemy do
Maryi i który ukazuje nam jakiś aspekt
wspaniałości duszy Maryi.
s. Barbara Drzewiecka - Szarytka

O, błogosławiony różańcu Maryi,
słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem;
więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami;
wieżo ocalenia od napaści piekła;
bezpieczny porcie w morskiej katastrofie!
Nigdy cię już nie porzucimy.
Będziesz nam pociechą w godzinie konania.
Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia.
A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje
słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei,
o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników,
o Władczyni, Pocieszycielko strapionych.
Bądź wszędzie błogosławiona,
dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.
(zakończenie Supliki do Królowej Różańca Świętego
bł. Bartłomieja Longo, apostoła różańca)

ZAPRASZAMY
Piątek 18 października 2013 r. godz. 19.00
Film Wandy Różyckiej - Zborowskiej
„Testament JPII - Pójdź za Mną”
przygotowujący nas do kanonizacji
bł. Jana Pawła II
(po filmie spotkanie z reżyserem)

Niedziela 20 października 2013 r.
143 Koncert Świętomarciński
„Jan Paweł II - człowiek dialogu”
dzieci - młodzież - rodzina
Koncert w ramach „Dni Papieskich 2013”
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Wrześniowe zmiany w naszej parafii
Decyzją władz kurialnych ks. Krzysztof
Makosz przeniesiony został od połowy września
do kościoła pw. Świętego Stanisława Kostki.
Wrósł już w naszą wspólnotę, aktywnie zajmował
się młodzieżą i ministrantami, zainicjował
konkursy pieśni i poezji patriotyczno-religijnej
i kolędowej. Dzielił się w sposób przystępny
i zrozumiały Słowem Bożym, jego aktualną
wykładnią Kościoła, ujętą w piękny zwarty
myślowo język polski, zmuszał do przemyśleń
własnych postaw wobec głoszonej Ewangelii.
W czwartek 12 września pięknie żegnała Go
młodzież i dzieci z Krucjaty Eucharystycznej
z Siostrą Małgorzatą USJK, wspominając wspólne
wakacyjne wyjazdy. W piątek 13 września
dziękowali Mu licznie zebrani ministranci,
zwłaszcza za integrujące gry sportowe, a w sobotę
14 września - w Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego wszystkie grupy duszpasterskie, które
zamówiły Mszę św. dziękczynną z życzeniem
Błogosławieństwa Bożego na dalszą służbę. Taka
jest droga każdego wikarego i trzeba to przyjąć:
„wszyscy jesteśmy w drodze do Pana”.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi za dar posługi
w naszej parafii, za każde słowo na łamach
„Świętomarcińskiego Słowa”, za wspólną owocną
pracę, za uśmiech, pogodę ducha i pokój.
Na nowe zadania i obowiązki niech Bóg błogosławi
a Maryja, Matka kapłanów ma w swojej opiece.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”

Witamy też, z otwartymi sercami, nowego
wikarego Ks. Szymona Bajona i życzymy Mu
szybkiej aklimatyzacji i podejmowania kolejnych
zadań służby w naszej wspólnocie parafialnej.
Szczęść Boże!
KDM
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Światowe Dni Młodzieży Pielgrzymka na Światowe Dni Młodzieży
była dla mnie niezwykłym wydarzeniem,
wyprawą w nieznane i okazją by poznać
wspaniałych ludzi i zwiedzić piękne tereny.
Była to zarazem wyprawa męcząca,
wymagająca zaufania do Pana Boga i hartu
ducha. Mogłoby się wydawać, że wyprawa do
Brazylii będzie przyjemną wycieczką, jednak
dla tych, którzy wyruszyli na nią była przede
wszystkim doświadczeniem wiary.
Nasza
pielgrzymka
rozpoczęła
się
wieczorem 12 lipca liturgią pokutną w parafii
Bogurodzicy Maryi w Poznaniu, na osiedlu
Stare Żegrze. Dostaliśmy od Pana piękne
słowo o miłości i służbie, które staraliśmy się
realizować przez tygodnie pielgrzymki.
Fragment z mojego pamiętnika:
„...później autokar i bus zawiozły nas do
Warszawy. Podróż trwała 4 godziny (23:30 do
3:30). Wydawało się, że czas oczekiwania na
lotnisku mijał bardzo szybko ... W autokarze
spałem może tylko 1 godzinę. Pomodliliśmy się
za to obficie…
W samolocie do Paryża są tylko 32 osoby
z naszej grupy. Reszta leci przez Amsterdam.
Część poleci jutro…. Razem 78 osób.
Po 30 minutach lotu chmurki zaczynają się
przerzedzać…
Lądowanie 9:11 ….
I znów w samolocie. Również Air France.
Lecimy do Sao Paulo. Start: 11:00
Acha, mam super miejsce - przy drzwiach
wyjścia awaryjnego w środku samolotu,
2 okna do patrzenia, a przede wszystkim dużo
miejsca na nogi ...”
Kiedy dolecieliśmy późno w nocy do
lotniska krajowego Foz do Iguaçu - pierwsza
niespodzianka - bracia ze wspólnoty
miejscowej przywitali nas śpiewem i tańcem...
tak - tańcem na lotnisku. Późniejsze dni były
organizowane przez braci ze wspólnot zwiedzanie, obiady i agapy, ale także
ewangelizacja na ulicach, modlitwa i piękne
Eucharystie. Ten pierwszy tydzień sprawił, że
czuliśmy się, jakbyśmy byli już miesiąc
w Brazylii. Zwiedzaliśmy m.in. wodospady ►
Foz do Iguaçu, Paragwajską tamę Itaipu,
deszczowy las w okolicy Kurytyby (miasta
polonii brazylijskiej), miejscowość Paraty
(kurort nad Atlantykiem) oraz miasto São

Od lewej: ks. Jacek Zjawin i ks. Krzysztof Makosz
po Mszy św. z Ojcem Świętym

Paulo. Odwiedziliśmy także redukcję jezuicką
(osadę) w Argentynie (Misiones San Ignacio) miejsce napełnione Bożą łaską, w którym
powstało wiele dobra, ale także w którym dała
znać ludzka chciwość, zazdrość i głupota
(historia opowiedziana w filmie „Misja”).
Bardzo przemówiła do mnie Eucharystia
w tym miejscu i widok czerwonej ziemi pod
naszymi stopami. Ziemi, która wchłonęła tak
wiele krwi …▼

Misjonarze
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Brazylia 2013
Po wizycie w tych ciekawych miejscach
nadszedł czas Rio de Janeiro - spotkania
z Ojcem Świętym. Był to czas spędzony wśród
nieprzeliczonych tłumów, ale w bardzo
entuzjastycznej atmosferze.

Pielgrzymi

Przez to, że główne spotkania były na
plaży Copacabana - Papież Franciszek był
bardzo blisko uczestników spotkania. Czasami
szokowała otwartość Ojca Świętego.
Po spotkaniach z Ojcem Świętym odbyło
się spotkanie z założycielami Drogi Neokatechumenalnej. Spotkanie również piękne
i napełnione obfitością Słowa Bożego.
Szczególnie dotarły do nas słowa Ojca
Świętego o krzyżu i wielkoduszności wobec
Pana Boga. We wspólnotach neokatechumenalnych pielgrzymki na Światowe Dni
Młodzieży związane są z bardzo intensywnym
słuchaniem Słowa Bożego. Myślę, że dla
wszystkich było to również bardzo budujące,
a niektórym uczestnikom pozwoliło otworzyć
się na wolę Bożą.

Corcovado

Deszczowy las

Niestety nie przeżyłem tych spotkań tak
jakbym chciał. Na plan pierwszy wychodziło
zmęczenie oraz trudności, które piętrzyły się
przed nami. Właśnie dlatego wracam do
przeżyć ŚDM przez czytanie przemówień
papieskich i rozmowy z uczestnikami. Warto
by sięgali po te wspaniałe teksty, nie tylko
młodzi, ale i młodzi duchem. W końcu
najbardziej liczy się młodość duchem, której
życzę serdecznie wszystkim czytelnikom
„Świętomarcińskiego Słowa”.
ks. Krzysztof Makosz
Ewangelizacja

6

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Nasz nowy Pasterz
„Miłość Chrystusa
przynagla nas” to
zawołanie jakie wybrał
na drogę posługi
pasterskiej
nowy
biskup naszej archidiecezji. Słowa „Caritas
Christi urzet nos” zaczerpnięte są
z Drugiego listu Św. Pawła do Koryntian.
„Chciałbym dzielić się z wszystkimi,
szczególnie w naszej archidiecezji, tą
miłością, którą zostałem pokochany przez
Pana Jezusa. Chciałbym, abyście mogli
doświadczać dzięki mojej posłudze, jak
bardzo Pan Jezus ukochał każdą i każdego
z was” -mówił bp Damian Bryl na
zakończenie uroczystej Mszy Świętej
podczas, której został włączony do Kolegium
biskupów.
Święcenia biskupie są szczególnym
momentem w życiu Kościoła i nieczęsto
wierni mają okazję uczestniczyć w tak
doniosłym wydarzeniu. Ostatnia sakra, przed
bp. Damianem, miała miejsce w poznańskiej
bazylice katedralnej w 1999 r. Uroczystość
święceń biskupich ks. dra Damiana Bryla
odbyła się 8 września o godz. 16. Mszy św.
przewodniczył metropolita poznański abp
Stanisław Gądecki. Ksiądz Arcybiskup był
jednocześnie głównym szafarzem święceń,
a współkonsekratorami
byli
nuncjusz
apostolski w Polsce abp Celestino Migliore
oraz
biskup pomocniczy archidiecezji
poznańskiej Zdzisław Fortuniak. W tej ważnej
chwili ks. Damianowi towarzyszyło jeszcze
jedenastu innych biskupów, wielu kapłanów,
osób życia konsekrowanego i wierni świeccy,
a
także
duchowni
innych
wyznań
chrześcijańskich zrzeszeni w Poznańskiej
Grupie Ekumenicznej. Oni wszyscy po brzegi
wypełnili poznańską katedrę.
Zasadnicza część obrzędu święceń zaczęła
się po homilii Księdza Arcybiskupa, w której
przypomniał, że biskup podczas sprawowania
sakramentów „jest w sposób widzialny ojcem
i pasterzem
wiernych”.
Abp
Gądecki
zaznaczył, że biskup powołany jest do trzech
zadań Proroka, Kapłana i Króla. Następnie
Ks. kan.
Paweł
Wygralak,
rektor
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
w Poznaniu, w imieniu Wspólnoty Kościoła

Uroczyste wprowadzenie do Katedry biskupa nominata

prosił o udzielenie kandydatowi święceń.
Bullę nominacyjną podpisaną przez Ojca
Świętego Franciszka odczytał abp Celestino
Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.
Wszyscy
obecni
zaśpiewali
hymn
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, aby Duch
święty zstąpił na biskupa nominata i dokonał
najważniejszych rzeczy. Gdy ks. Damian leżał
krzyżem na posadzce katedry, Wspólnota
śpiewała błagalną Litanię do Wszystkich
Świętych. Po wyznaniu ks. Bryla, że chce
wypełnić wszystkie obowiązki wynikające
z urzędu, nastąpiło nałożenie rąk biskupów na
jego głowę i modlitwa święceń. Najważniejszą
część modlitwy konsekracyjnej wszyscy
biskupi odmówili razem: „Teraz Boże, wylej
na tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc
Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego
dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi,
Jezusowi Chrystusowi, On zaś dał Go świętym
Apostołom, aby w różnych miejscach
ustanowili Kościół, jako Twoją świątynię, na
nieustanną cześć i chwałę Twojego Imienia”.
Gest nałożenia rąk i modlitwa są
fundamentalną częścią całego obrzędu. To
właśnie wtedy kandydat staje się biskupem.
W ten sposób posługiwanie biskupie jest
przekazywane kolejnym kapłanom już od
czasów apostolskich. O nakładaniu dłoni
wielokrotnie
wspomina
św.
Łukasz
w Dziejach Apostolskich i św. Paweł
w swoich Listach.
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W czasie modlitwy święceń, na głowie
i ramionach wybranego na biskupa, spoczywa
księga Ewangelii jako znak najważniejszego
jego obowiązku. Namaszczenie głowy
świętym Krzyżmem i wręczenie insygniów
biskupich kończy obrzęd święceń. Do
insygniów zalicza się pierścień, który
symbolizuje oblubieńczą więź biskupa
z Kościołem. Biskup ma być pośrednikiem
w poślubianiu wiernych Chrystusowi jedynemu
Oblubieńcowi.
Mitra,
czyli
liturgiczne nakrycie głowy przypomina
o świętości, jaką biskup ma jaśnieć przed
ludźmi, aby chwalili Ojca. Dwa rogi mitry
symbolizują Nowy i Stary Testament. Pastorał
przypomina o władzy pasterskiej i o tym, że
biskup jest przewodnikiem owczarni w drodze
do zbawienia.
Nowy biskup pomocniczy archidiecezji
poznańskiej ma 44 lata i jest obecnie
najmłodszym biskupem w Polsce. Urodził się
10 lutego 1969 r. w Jarocinie. Pochodzi
z parafii Św. Marii Magdaleny w Jaraczewie
k.
Jarocina. Po ukończeniu formacji
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
i studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, 26 maja 1994 r otrzymał
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Święcenia kapłańskie z rąk abpa Jerzego
Stroby. Następnie studiował na Universidad
de Navarra w Pamplonie, w Hiszpanii. Jest
doktorem nauk teologicznych.
Oprócz posługi duszpasterskiej, pracował
m.in. jako redaktor naczelny miesięcznika
„Katecheta”, a także jako adiunkt na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił też posługę
ojca duchownego kleryków w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu. W roku
2009 został wybrany zastępcą przewodniczącego, a w 2011 przewodniczącym Sekcji
Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych. W 2010 r. został mianowany
kanonikiem
honorowym
Kapituły
Metropolitalnej w Poznaniu. Jest znany ze
swojej mądrości i spokoju. Dla wielu, zarówno
świeckich jak i duchownych, był spowiednikiem i kierownikiem duchowym.
Dziękujmy Bogu, że obdarzył nas nowym
pasterzem i módlmy się za bpa Damiana, aby
wszędzie mógł z odwagą i ufnością nieść
orędzie Ewangelii. Do tego dziękczynienia
i błagania przynagla nas miłość Chrystusa.
dk. Artur

Nagrody Arcybiskupa Poznańskiego
Nagrodę Arcybiskupa Poznańskiego za
zasługi dla kultury chrześcijańskiej otrzymał
m. in. w roku 2013 Sławomir Kamiński.
Nagroda przyznawana jest przez Księdza
Metropolitę od dziesięciu lat, a kandydatury
proponuje
Rada
Inicjatyw
Naukowych
i Kulturalnych przy Arcybiskupie Poznańskim.
Nasz parafialny drugi organista, a zarazem
profesor klasy organowej w Akademii Muzycznej
im. I. J. Padereskiego, zwrócił na siebie uwagę
jako koncertujący wirtuoz muzyki organowej
(przeszło 450 koncertów w kraju i zagranicą),
który równocześnie służy Kościołowi. Szczególną
jednak Jego zasługą jest powołanie do życia przed
18-stu laty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Wolsztynie. Do tego
dzieła włączył nie tylko Kościół ale i miejscowe
władze miasta, uaktywniając je do propagowania
muzyki religijnej, a więc, nagroda miała charakter
zespołowy, złożona w ręce inicjatora i dyrektora
artystycznego Sławomira Kamińskiego. Wręczenie
nastąpiło
w
dniu
Patronów
Poznania,
tj. 29 czerwca, w obecności burmistrza Wolsztyna
Andrzeja Rogozińskiego, miejscowych współpra-

fot. z PK nr 28/2013

cowników i realizatorów koncertów oraz bardzo
zaangażowanych w projekt księży proboszczów:
ks. kanonika Sławomira Majchrzaka i jego
poprzednika ks. kanonika Piotra Markiewicza.
Cieszymy się, że „odkryte” dla koncertów przez
Pana
Profesora
wspaniałe
XIX-wieczne
23 głosowe organy, ożywiły kulturalnie to
urokliwe turystycznie uzdrowisko. Może, ktoś
z naszych parafian też spędzi tam wakacje przy
pięknej i różnorodnej muzyce kościelnej.
Panu Profesorowi gratulujemy! KDM

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800
Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100
Nabożeństwo do Św. Antoniego
wtorek 830
Nabożeństwo maryjne
sobota 830
pierwsza sobota miesiąca 900
Nabożeństwo Wynagradzające
Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800

W lipcu, sierpniu i wrześniu
2013 roku
Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Kancelaria parafialna
poniedziałek - piątek: 900 - 1100
czwartek: 1700 - 1800
Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700
Poradnia małżeńska
II i IV poniedziałek miesiąca: 1800

Sakrament małżeństwa
zawarli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legion Maryi
wtorek: 1830

Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
drugi poniedziałek 1700 - 1830
Eucharystyczny Ruch Młodych
sobota 1100
Grupa Biblijna
drugi wtorek 1830
Al. Anon
poniedziałek 900-1100
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

Bartosz Nowakowski ♥Dorota Majchrowska
Bartosz Dostatni ♥ Weronika Jusiak
Roman Nowacki ♥ Joanna Kraszkiewicz
Bartosz Różnowski ♥ Kinga Adamska
Tomasz Kujawa ♥ Katarzyna Szóstak
Marcin Matelski ♥ Anna Nentwig
Jakub Lehman ♥ Anna Grześkowiak

Odeszli do Pana

Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
środa: 1900

Patryk Romel
Barbara Kubiak
Adam Szagżdowicz
Janina Marliere
Vanessa Jimenez Betanzos
Alexander Jimenez Betanzos
Amelia Biskup
Józef Winiarek
Weronika Owsianikow
Amelia Grabowska
Leon Wieszczeczyński

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wanda Nejmańska
Włodzimierz Kuźniarski
Danuta Andrzejczak
Janina Orpel
Krystyna Sobkowska
Antoni Hoppel
Paweł Ziółkowski
Józef Onoszko
Wanda Feltynowska
Ryszard Nowicki
Maria Weychan
Jolanta Andrzejewska
Tadeusz Gołata
Kazimierz Maciejewski
Józefa Wawrzyniak
Janina Zacharska
Kazimierz Pietrzak
Aleksandra Mankiewicz
Tadeusz Garczyk

lat 92
lat 71
lat 61
lat 92
lat 62
lat 83
lat 54
lat 84
lat 81
lat 23
lat 83
lat 58
lat 88
lat 81
lat 88
lat 97
lat 90
lat 86
lat 81

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
Pismo redaguje zespół:
Ks. Czesław Grzelak, ks. Krzysztof Makosz, dk. Artur Wojczyński, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania przyjętych tekstów.
Adres redakcji: ul. Św. Marcin 13; strona internetowa: www.marcinpoznan.hg.pl

