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30 lat posługi duszpasterskiej ks. Czesława Grzelaka
w naszej „świętomarcińskiej” Parafii
1 września świętowaliśmy 30 - lecie posługi
ks. Proboszcza w naszej Parafii, najpierw podczas
Mszy św. o godz. 18.00, następnie podczas agapy.
PORTRET SŁOWEM PISANY
Gdy przed 30 laty ks. Czesław Grzelak objął
naszą Parafię pw. Świętego Marcina w Poznaniu,
na pierwszej Mszy św. zaapelował o współpracę
świeckich na różnych płaszczyznach duszpasterskich i organizacyjnych, … gdyż proboszcz sam
nie zbuduje wspólnoty, w której może wzrastać
człowiek.
Apel ten wynikał z przyjętego przez niego
ducha Soboru Watykańskiego II, który postulował
potrzebę uaktywnienia ludzi świeckich we
wspólnotach parafialnych.
Duszpasterze niech zabiegają gorliwie
i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny
udział wiernych, tak wewnętrzny jak i zewnętrzny,
stosownie do ich wieku, stanu, rodzaju życia
i stopnia kultury religijnej, spełniając w ten sposób
jeden z głównych obowiązków wiernego szafarza
Bożych tajemnic (Sacrosanctum Consilium).
W
zakresie
innych
aspektów
życia
parafialnego: Kościół Święty z ustanowienia
Bożego organizuje się i rządzi z godną podziwu
rozmaitością (…) sama bowiem rozmaitość łask,
posług duchowych i działalności gromadzi w jedno
synów Bożych (Lumen gentium).
Człowiek - kapłan
dbający o powierzone mienie
Przewidując narastanie trudności zabrał się
energicznie do generalnego remontowania
zabytkowej świątyni. Przeciekał dach, ołtarz
i organy podjadały korniki, trzeba było zaangażować konserwatorów zabytków - także do innych
elementów wystroju wnętrza. Do tego instalacje
sanitarne, gazowe, elektryczne, całe obejście
kościoła, ogród oraz kilkakrotnie odnawiana grota
NMP z Lourdes.
Konieczne też było zabezpieczenie budynku
kościoła przed złodziejami - amatorami zabytkowych rzeźb i sprzętów. Wreszcie dom parafialny
i plebania. To wszystko wymagało sporo troski
i wielu energicznych zabiegów o potrzebne
finanse, przy biedniejących parafianach, których
duża jednak grupa jest zawsze wierna parafii
i pomaga jak może.
Powyższe, skrótowo potraktowane dokonania
ks. Czesława, nie przesłaniają jego wielkiej pracy
duszpasterskiej z wieloma różnymi grupami
parafialnymi.

Ksiądz Proboszcz
jako celebrans Świętej Liturgii
Wyróżniająca się dbałość o autentyczne piękno
liturgii, w której sprawowaniu ks. Proboszcz jest
wzorem dla kolejnych wikariuszy i diakonów.
Doskonale wyczuwa to też całe zgromadzenie:
Każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa
Kapłana i Jego Ciało, czyli Kościoła, jest
czynnością w najwyższym stopniu świętą
(Sacrosanctum Consilium). Serce rośnie zwłaszcza
przy uroczystych obchodach świąt kościelnych
przepełnionych zawsze Duchem Bożej Liturgii,
która jest w naszym kościele niezmiennie piękna.
Człowiek modlitwy
Bardzo często, pomimo licznych dodatkowych
obowiązków ks. Proboszcz siada w ławce obok
parafian,
na
czwartkowych
adoracjach
Najświętszego Sakramentu, na Różańcu i innych
czuwaniach. Przewodnicząc w Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00 przy Grocie NMP nie
spiesząc się, z widoczną radością serca intonuje
kolejne części modlitw i zwrotki pieśni, zwłaszcza
podczas Apeli Fatimskich.
Człowiek pokoju
Wiadomo, że w każdej wspólnocie zdarzają się
nieporozumienia, powstają trudne problemy, na
które ks. Proboszcz zawsze reaguje z wielkim
spokojem, rozwagą, godzi zwaśnionych, znajduje
właściwe rozwiązanie. Nic gwałtownie, nic
przemocą. Gdy czasami bliscy współpracownicy
narzekają na ogrom sytuacyjnych obowiązków,
które trzeba podjąć - mawia - …że, jak Pan Bóg
obarcza człowieka zadaniami to dodaje też sił do
ich realizacji. Trzeba tylko przyjąć i realizować
Jego wolę, a będzie radość z wykonanego zadania.
Człowiek otwarty
Akceptuje i podejmuje wielorakie inicjatywy
grup duszpasterskich, jeśli są zgodne z nauczaniem
Kościoła, a więc akcje charytatywne, konferencje
i spotkania z prelegentami i misjonarzami,
organizowanie okolicznościowych wystaw, imprez
dla dzieci i młodzieży. A wszystko w cichości
ducha i bez zbędnych fanfar, bez rozgłosu.
Człowiek kultury
Już w rok od objęcia parafii, po rekolekcjach
ewangelizacyjnych w 1985 roku przyczynił się do
zorganizowania na nowo chóru parafialnego.
Uważa bowiem, że zespół śpiewaczy jest grupą
duszpasterską, której członkowie wzrastają
w wierze, a nadto ubogacają liturgię, dodają nie
tylko splendoru ale ją współtworzą, ofiarowując
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Bogu chwałę. Osobiście angażuje się w organizację Koncertów Świętomarcińskich. Dotąd
odbyło się: 150 koncertów, 7 imprez dla dzieci
i młodzieży.

NASZ KSIĘŻE PROBOSZCZU
D z ię k u je m y B o g u z a T wo ją o b e c n o ś ć
o d tr z y d z ie s tu la t.
D z ię k u je m y B o g u z a Ch le b E u c h a r y s tii
r o z d a wa n y n a m p r z e z Cie b ie .
D z ię k u je m y B o g u z a s a k r a m e n ty , m o d litwy
i g ło s z o n e S ło wo .
D z ię k u je m y B o g u z a o twa r to ś ć i u d z ia ł
w p r o je k ta c h k u ltu r y c h r z e ś c ija ń s k ie j.
D z ię k u je m y B o g u z a T wo ją c ie r p liwo ś ć
i wy r o z u m ia ło ś ć .
D z ię k u je m y B o g u z a p o k ó j i h a r m o n ię ,
k tó r ą e m a n u je s z .
D z ię k u je m y B o g u z a ta k ie g o , ja k im J e s te ś .
J e s te ś s łu g ą B o g a p o ś r ó d n a s .
Nie c h B ó g m a Cie b ie w n ie u s ta ją c e j o p ie c e
a M a tk a B o ż a o r ę d u je .
Życzą Parafianie

Od 1 września 1984 ks. Czesław Grzelak
jest proboszczem naszej Parafii. Od stycznia
1992 roku pełni godność dziekana dekanatu
Poznań - Stare Miasto. W czerwcu 1992 r.
został Kanonikiem Honorowym Kapituły
Metropolitalnej w Poznaniu, a w 2000 roku
Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości.
Ks. Proboszcz opiekuje się grupami
duszpasterskimi, głosi konferencje, prowadzi dni
i wieczory skupienia dla różnych środowisk. Od
34 lat pełni swój dyżur w stałym konfesjonale
we farze poznańskiej. Nadto pełnił i nadal pełni
różne funkcje w centralnych instytucjach
Archidiecezji
Poznańskiej.
Należał
do:
Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Rady
Kapłańskiej,
Rady
Konsultorów,
Rady
Nadzorczej Księgarni Św. Wojciecha, oraz
Zespołu do Spraw Formacji Kapłańskiej. Jest
zastępcą przewodniczącego referatu Osób Życia
Konsekrowanego oraz Przewodniczącym do
spraw Domu Księży Emerytów.
Opracował Jacek Beutlich, członek POAK

Świętowanie
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Święto Świętych Archaniołów
Dnia 29 lipca 2006 r. przypadła 120.
rocznica powstania modlitwy do św. Michała
Archanioła.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj
nas w walce. A przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen.
Za pontyfikatu papieża Leona XIII (18781903) masoneria nasiliła swoją działalność
i przystąpiła do mocnego ataku na Kościół
katolicki. Dlatego Leon XIII wydał encyklikę
Humanum genus, 20 kwietnia 1884 r., w której
ukazał główne założenia masonerii, jej
strukturę, metody działania, zagrożenia, jakie
stwarza, i sposoby jej przeciwdziałania.
Dwa lata później Papież Leon XIII napisał
specjalną modlitwę (inwokację) do św.
Michała Archanioła pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które gromadziły
się nad Wiecznym Miastem, aby je osaczyć.
Nie znamy jednak dokładnie szczegółów tego
widzenia. Jest pewne, że Papież napisał tę
modlitwę i 29 lipca 1886 r., polecił
Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać
ją do wszystkich Ordynariuszy świata, aby
kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi.
O widzeniu papieża Leona XIII i jego
modlitwie wspomniał też kard. Nasalli Rocca
w swoim Liście Pasterskim na Wielki Post
(Bologna 1946). Kardynał pisał: Leon XIII
osobiście napisał tę modlitwę. Słowa: „które
krążą po świecie" (złe duchy) mają
wyjaśnienie historyczne, które wiele razy
powtarzał mi sekretarz osobisty Papieża,
ks. prałat Rinałdo Angeli. Leon XIII miał
naprawdę widzenie złych duchów, które
gromadziły się nad Wiecznym Miastem
(Rzymem); z tego Jego doświadczenia
pochodzi modlitwa, którą chciał, aby była
odmawiana w całym Kościele. Tę modlitwę
sam Papież odmawiał głosem drżącym
i mocnym: słyszałem go wiele razy w bazylice
watykańskiej. Nie tylko tę modlitwę napisał,
ale napisał także, własnoręcznie, specjalny
egzorcyzm.

Sobór Watykański II, dokonując reformy
liturgicznej, zniósł modlitwy wprowadzone
przez papieża Leona XIII, odmawiane
bezpośrednio po Mszy św. cichej.
Od kilkunastu lat, za zgodą władz
kościelnych, modlitwa do św. Michała jest
odmawiana po Mszy św. w Zgromadzeniu
św. Michała Archanioła i w wielu innych
parafiach.
Szatan nadal podstępnie działa we
współczesnym świecie. W Polsce ciągle,
niestety - pisze ks. prof. Czesław Bartnik nasilają się ataki na prawowierny Kościół, na
etykę ewangeliczną i ogólnoludzką (...).
Niewątpliwie w ogóle „diabeł wstępuje
w serca wielu” (por. J 13, 27; Nasz Dziennik,
15-17 kwietnia 2006, s. 15). Ks. arcybiskup
Angelo Comastri, autor tekstu Drogi
Krzyżowej w 2006 r., której przewodniczył
Benedykt XVI w Koloseum, napisał:
Zagubiliśmy sens grzechu. Dziś przez
oszukańczą propagandę szerzy się głupia
apologia zła, absurdalny kult szatana, szalone
pragnienie łamania zasad, kłamliwa i pusta
wolność, która wynosi kaprys, wadę i egoizm,
ukazując je jako zdobycze cywilizacji (stacja
III). Wydaje się, że mamy do czynienia
z diaboliczną pychą, która zamierza zmieść
rodzinę (stacja VII).
Odmawiajmy codziennie modlitwę do
św. Michała Archanioła w intencji Ojca
Świętego i Kościoła Świętego, w intencji
rodzin, dzieci i młodzieży.
Od uroczystości Św. Michała Archanioła
29 IX 2010 roku odmawiamy tę modlitwę
w naszej parafii codziennie po Mszy św.
o godz. 8:00 i 18:00 (o ile nie ma innego
nabożeństwa po tych Mszach).
W lipcu br. otrzymaliśmy dla naszego
kościoła piękny obraz św. Michała
Archanioła (okładka). W święto Świętych
Archaniołów 29 IX 2014 r. ten obraz zostanie
poświęcony i będzie wisiał w naszym kościele
w lewej nawie. Będzie to znak wzywający nas
do modlitwy za wstawiennictwem św. Michała
Archanioła.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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Kult Krzyża Świętego
Z okazji Święta Podwyższenia Krzyża
Świętego przypominamy historię kultu Krzyża
Świętego.
Po ustaniu trwających przeszło 300 lat
prześladowań
chrześcijan,
matka
cesarza
rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała
szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Krzyż
został odnaleziony, a jako datę najczęściej podaje
się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień
wszystkie źródła podają 13 albo 14 września.
W związku z tym wydarzeniem zbudowano
w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników i Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża.
13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu
bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku
13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża
Świętego. Później przeniesiono to święto na
14 września, ponieważ tego dnia wypada
rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok
publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża,
która miała miejsce następnego dnia po
poświęceniu bazylik.
Ze świadectwa św. Cyryla Jerozolimskiego
(† 387) wiemy, że już za jego czasów czcigodną
relikwię podzielono na drobne części i rozesłano je
niemal po wszystkich okolicznych kościołach.
Największą część Krzyża świętego w Polsce
posiadał kościół dominikanów w Lublinie (zostały
one skradzione w roku 1991, chociaż nadal
w kościele tym znajdują się dwa inne relikwiarze
Krzyża świętego). Stosunkowo dużą część Krzyża
świętego posiada kościół św. Krzyża na Łysej
Górze pod Kielcami. Miał ją podarować
benedyktynom św. Emeryk († 1031), syn św.
Stefana, króla Węgier († 1038). Od tej relikwii i
klasztoru pochodzi nazwa „Góry Świętokrzyskie”.
Relikwia znajduję się także w Katedrze Świętych
Piotra i Pawła w Poznaniu.
Na czele czcicieli Krzyża stoi św. Paweł
Apostoł. Szczególnym nabożeństwem do Krzyża
wyróżniała się św. Helena, cesarzowa. Wśród
świętych wyróżnili się tym nabożeństwem: św.
Bernard z Clairvaux († 1153), św. Franciszek
z Asyżu († 1226), św. Bonawentura († 1274), a
w latach późniejszych bł. Władysław z Gielniowa
(† 1505), św. Jan od Krzyża († 1591) i św. Paweł
od Krzyża († 1775). W nagrodę za serdeczne
nabożeństwo do swojej męki Jezus obdarzył wielu
świętych darem stygmatów. Dzieje Kościoła znają
aż 330 podobnych wypadków. Pierwszy
stwierdzony historycznie fakt stygmatów spotykamy u św. Franciszka z Asyżu. W ostatnich czasach
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mówiło się głośno o stygmatykach: Teresie
Neumann z Konnersreuth († 1962) i o św. o. Pio
(† 1969).
Od I w. spotykamy krzyże wypisywane,
rysowane czy ryte graficznie - i to w najróżnorodniejszych formach i symbolice, której postacią
naczelną jest zawsze Chrystus. Najdawniejszy
krzyż znaleziono w Herkulanum, w jednym
z domów zasypanych przez wulkan (Wezuwiusz)
w roku 63 i 79. Na jednej ze ścian domu
znaleziono wyraźny odcisk dużego krzyża, który
tam wisiał. Jest nawet otwór po gwoździu
w ścianie, na którym ten krzyż był umieszczony.
Krzyż Chrystusa czci się także czyniąc znak
krzyża. Początkowo czyniono krzyż nad
przedmiotami, kreśląc go dłonią. Miał on być
wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść,
sprowadzać Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten
sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Był on
traktowany jako credo katolickie, streszczenie
najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreślano wiarę w Boga w Trójcy Świętej jedynego,
a ruchem ręki podkreślano nasze zbawienie przez
Chrystusową mękę i śmierć. O znaku krzyża
świętego pisze już Tertulian († ok. 240). Św.
Hieronim mówi o nim w liście do Eustochii.
Pierwsi chrześcijanie tym znakiem posługiwali się
bardzo często. Kościół zachował ten zwyczaj,
kiedy w liturgii błogosławi swoich wiernych.
Źródła: www.brewiarz.pl,
Encyklopedia Kościoła Katolickiego.
dk. Dawid

KONCERTY
ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
W RYTMACH I DŹWIĘKACH
JEST PAN
Koncert Kwintetu Instrumentów Dętych
CASTLE BRASS
Koncert w ramach imprezy
organizowanej przez CK „ZAMEK”,
przy wsparciu finansowym
Rady Osiedla STARE MIASTO

sobota

4.10.2014 godz. 17.00

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE
Koncert z okazji Dni Św. Jana Pawła II
z udziałem CHÓRU NOVA
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI,
EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU
MŁODYCH oraz
Bartosza Dostatniego i innych lektorów

niedziela 19.10.2014 godz.17.00

ZAPRASZAMY
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Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
Każdego roku, 15 września - a więc dzień po
święcie Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzimy w Kościele wspomnienie Matki Bożej
Bolesnej.
Oddawanie czci Matce Bożej Bolesnej swoimi
korzeniami tkwi w Ewangelii i pierwszych
wiekach chrześcijaństwa. Już w zapisach Ojców
Kościoła IV i V w. są pełne treści opisy i rozważania o życiu Maryi. Na Zachodzie również wielu
pisarzy rozmyślało i głosiło kazania o współcierpieniu Matki Bożej. Szczególnie święci, Ambroży,
Anzelm czy Bernard. Ale nadzwyczajny rozwój tej
pobożnej tematyki miał miejsce od wieku XIII,
głównie
dzięki
kaznodziejom z
zakonu
franciszkanów i serwitów.
Z wiary i pobożności żyjących w tym czasie
ludzi zrodziła się pieta - czyli obraz albo rzeźba
Maryi, Matki Bolesnej, trzymającej na swoim łonie
martwego Jezusa. Dla wielu chrześcijan naznaczonych cierpieniem była ona obrazem pociechy
i umocnienia: ich ból ucieleśniał się w bólu Maryi,
w cierpieniu Matki, która opłakuje śmierć swojego
Syna. We wzgardzonym, poniżonym, wyniszczonym, martwym ciele Jezusa rozpoznawali swoje
oplute, poranione, zdeptane i uśmiercone życie.
Pogrążona w bólu Maryja dawała im poczucie, że
nie są w swoim cierpieniu sami, że w Jej bólu
mogą złożyć wszystkie swoje boleści: ból
wygnańca i uciekiniera, ból człowieka, który
przestaje kogoś rozumieć, ból człowieka nie
mogącego zaradzić cudzemu nieszczęściu, ból
człowieka, który musi się przyglądać czyjemuś
cierpieniu, ból człowieka, który traci czyjąś
bliskość, ból człowieka, który patrzy na śmierć
kogoś bliskiego, ból człowieka, który musi
pogrzebać swoje nadzieje. W każdej z tych
siedmiu
podstawowych
ludzkich
boleści,
bliźniaczo podobnych do siedmiu boleści Maryi,
ludzie minionych wieków powierzali się Maryi.
Byli przekonani, że osobą, która do końca ich
zrozumie i najlepiej ich pocieszy jest Matka
Jezusa. Ufali Jej więc i nigdy się nie zawiedli.
Nie wiemy, czy Maryja pytała o sens tego, co
przeżywała na drodze krzyżowej i pod krzyżem
swojego Syna, czy zadawała to tak ważne dla nas,
ludzi, pytanie: dlaczego? Wiemy, że Maryja pod
krzyżem przede wszystkim cierpi; cierpi dlatego,
że nie może nic zrobić, że nie może oddalić od
swojego Syna cierpienia, że nie może tego
cierpienia w żaden sposób złagodzić. Ta
bezradność, niemożność zrobienia czegokolwiek
czyni cierpienie Maryi tak wielkim, że staje się
Królową Męczenników.
Jednakże byłoby wielkim nieporozumieniem
wyobrażać sobie i przedstawiać Maryję jako

słabnącą, mdlejącą, słaniającą się. I potwierdza to
znakomita większość wizerunków Matki Bożej
Bolesnej. Maryja pod krzyżem nie krzyczy, nie
rozpacza, nie rwie włosów z głowy. Jest skupiona,
opanowana, nie ucieka przed cierpieniem, nie
szuka winnych, lecz próbuje zrozumieć to, co się
dzieje z Jej Synem. Taką przedstawia ją też artysta
Michał Anioł, autor słynnej piety z Bazyliki
św. Piotra w Rzymie. Maryja wyrzeźbiona przez
Michała Anioła, prawą ręką podtrzymuje martwe
ciało Jezusa, a lewą dłoń wznosi ku górze, jak
gdyby wznosiła ją do Boga w postawie ufności.
W geście prośby o pomoc, prośby o łaskę
zrozumienia Bożej woli.
Tak, Maryja otwiera się na wolę Bożą - Ona
wierzy Bogu. Także tam, pod krzyżem, trzymając
martwe ciało Jezusa. Maryja wie, że w tym
wszystkim jest Boży plan, że przez to wszystko
objawi się Boża miłość. Maryja kocha Boga całym
sercem i jest pewna Jego miłości, dlatego wierzy,
że ta miłość może uleczyć jej ból, jej cierpienie.
Dlatego pozostaje wierna do końca. Wierna
miłości. Cierpiąca z miłości ale i pełna nadziei.
Maryja z drogi krzyżowej i spod krzyża staje
się więc dla nas wzorem. Ona nas czegoś pragnie
nauczyć. Maryja daje nam ważną lekcję: jeśli być
przy Chrystusie, to być „na dobre i na złe".
Kiedy więc nas dotyka cierpienie, ból, kiedy
nas przytłacza nasza codzienność, nie trzeba nam
rozpaczać, załamywać rąk. Lecz trzeba nam te ręce
podać Matce Bożej Bolesnej.
Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.
Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.
Stabat Mater Dolorosa (Stała Matka boleściwa) fragment.

ks. Szymon

ZAPRASZAMY
na spotkania z cyklu:
„Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka”
(JPII)

Temat: „DUCH LITURGII”
Kard. Joseph Ratzinger- Benedykt XVI
Poniedziałki, jeden raz w miesiącu
po wieczornej Mszy św.
13 X Liturgia i życie
10 XI Liturgia - kosmos - historia
8 XII Od Starego do Nowego
Testamentu
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Wychowanie do życia Eucharystią wg św. Urszuli Ledóchowskiej
W duchowym życiu świętej Urszuli
Eucharystia stanowi centralny punkt w naśladowaniu Jezusa i Jego cnót niezbędnych do świętego
życia. Zanim jednak do tego przejdę, przypomnę
krótko historię św. Urszuli Ledóchowskiej, która
żyła w latach 1865-1939.
W rodzinie św. Urszuli dzieci wzrastały
w atmosferze zdrowego zainteresowania wydarzeniami, którymi żył ówczesny świat. Wychowywały
się w rodzinie o tradycjach głęboko chrześcijańskich, a także i polskich, mimo iż były urodzone
w Austrii, z ojca Polaka i matki Szwajcarki.
Rodzina przyjechała do Polski w roku 1883, gdy
Julia miała 18 lat i osiedliła się w Lipnicy
Murowanej k. Bochni.
Mając 21 lat Julia wstąpiła do klasztoru
urszulanek w Krakowie. Zajmowała się pracą
pedagogiczną, była wychowawczynią dzieci
i młodzieży. W swojej pracy czerpała wzór
z obojga rodziców - przywiązanych do wiary
i polskości.
Wyrozumiałość, miłość, cierpliwość i opanowanie samego siebie muszą cechować wychowawczynię, ale przede wszystkim musi ona posiadać
dary Ducha Świętego, szczególnie dar nawiązywania kontaktu z dziećmi. (Maria Marzani,
Wspomnienia o Józefinie Ledóchowskiej - matce
Julii).
W Krakowie Julia (imię zakonne Urszula),
była bardzo dobrą wychowawczynią młodzieży ze
szkoły i z internatu, które prowadziły siostry
urszulanki.
W roku 1907 przyszła Święta wyjechała do
Petersburga i przejęła kierownictwo internatu dla
dziewcząt przy polskim gimnazjum św. Katarzyny,
w którym uczyły się dzieci z polskich rodzin,
zamieszkałych w Rosji. W czasie I wojny
światowej matka Urszula, jako poddana austriacka,
została wydalona z Rosji. Udała się najpierw do
Szwecji, gdzie zorganizowała szkołę dla
miejscowych dziewcząt, potem do Danii, gdzie
stworzyła ochronkę dla sierot po polskich
emigrantach. W roku 1920, wraz z dziećmi i ze
wspólnotą zakonną powstałą w czasie tułaczki,
wróciła do Polski i osiedliła się w Pniewach, gdzie
powstał macierzysty dom nowego Zgromadzenia –
Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
W czasie tułaczki i po powrocie do Polski
zawsze dbała o życie duchowe zarówno sióstr, jak
i dzieci. A zawsze skupiało się ono przede
wszystkim, choćby w najmniejszej kaplicy, przed
tabernakulum. O kierowaniu myśli i serc sióstr

i osób świeckich ku Eucharystii świadczy wielość
wypowiedzi podczas konferencji na kongresach
eucharystycznych, do katolickich kobiet pracujących, czy odczyty z dn. 3 lipca 1928 r. i 24
kwietnia 1929 r. wygłoszone na Uniwersytecie
Poznańskim. W r. 1926, 30 sierpnia wygłosiła
odczyt na zjeździe katolickim w Warszawie,
a w r. 1930, na Kongresie Eucharystycznym
odczyt pt. Atmosfera w domu podczas pierwszej
Komunii Świętej.
W odczytach tych podkreślała rolę kobiety matki w wychowaniu dziecka. Uważała, że
jedynym sposobem wychowania dzieci po
katolicku jest nieustanne zbliżanie ich do Jezusa
w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, jako
źródła wszelkich darów i łask. Jej zdaniem,
faktycznym wychowawcą jest sam Pan Jezus.
Usilnie zalecała młodym matkom, aby swoje
dzieci już od niemowlęctwa kierowały ku
zbawczemu wpływowi Jezusa w Hostii. Zwracała
uwagę, że także realizacja pewnych uznanych
wartości prowadzi do prawidłowego wychowania
człowieka i powinna zaowocować życiem według
zasad Ewangelii. (Odczyt wygłoszony na
Kongresie Eucharystycznym w Inowrocławiu
w 1927 roku. Wybór przemówień 1915r. – 1939r.
matki U. Ledóchowskiej, s.18).
Wydawać by się mogło, że małe dziecko nie
rozumie obecności Jezusa w tabernakulum.
Jednakże św. Urszula uważała, że nie wystarczy
jedynie modlitwa rodziców za dziecko, nawet
przez pełny ich udział we Mszy św., ale że
największą wartością dla dziecka jest przyniesienie, czy przyprowadzenie go do Jezusa - Hostii po
Jego błogosławieństwo. W imię tej wartości,
rodzice powinni być gotowi ponieść wszelkie
trudy, zwłaszcza, że błogosławieństwo to dotyczy
nie tylko chwili obecnej, ale ma wpływ
wychowawczy na przyszłość. Jezus sam opiekuje
się dzieckiem i nie pozwoli mu w późniejszym
czasie odejść od Siebie, ustrzeże je od odejścia od
Boga i wiary. Zadaniem rodziców jest tak
formować swoje dziecko, żeby nigdy nie
odwróciło się od Dobrego Pasterza, a przede
wszystkim, by ojciec i matka umożliwili Jezusowi
ciągłą opiekę nad swoim potomstwem. Wpływ
Jezusa na wychowanie młodego pokolenia
powinien, w miarę rozwoju duchowego i fizycznego dziecka, ciągle wzrastać, na miarę wiary
rodziców.
s. Julia USJK
Ciąg dalszy w następnym numerze pisma.

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
Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 800

W lipcu, sierpniu i wrześniu
2014 roku
Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845
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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jakub Agaciński
Hanna Kaczmarek
Piotr Komorowski
Aleksander Komorowski
Melania Kwiatkiewicz
Leon Kwiatkiewicz
Agata Skotarczak
Julia Rau
Dominik Piasek

Sakrament małżeństwa
zawarli
1.
2.
3.
4.

Kancelaria parafialna
poniedziałek - piątek: 900 - 1100
czwartek: 1700 - 1800
Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700

Dawid Szozda
Jakub Nowacki
Wiktor Antecki
Wiktor Głowacki
Roksana Kosińska
Marco Fatahi
Dominik Tabat
Łucja Grzelewska
Filip Witaszczak

Wojciech Uhlik ♥ Anna Stróżyk
Paweł Szulc ♥ Magdalena Maciejewska
Adrian Budny ♥ Monika Mirowska
Krzysztof Plichciński ♥ Agnieszka Podymska

Odeszli do Pana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Henryk Dodot
Maria Szczegóła
Marek Ignasiak
Irena Nowaczyk
Jarosław Paluszak
Stela Klepacz
Jerzy Figaj
Aleksandra Ostrowska
Marianna Neumann
Liliana Młynarczyk
Stanisław Szcześniak
Kazimierz Durka
Czesław Nowak
Roman Kaczorowski
Janina Jopek
Janina Przybylska
Bogumiła Majewska
Teodor Binkowski
Krzysztof Bartoszak
Waldemar Pośpiech
Leszek Politowski
Teresa Pieszak
Danuta Skrzypczak
Jerzy Tomaszewski
Zofia Garczyk
Stanisław Zawadzki

lat 64
lat 91
lat 58
lat 61
lat 57
lat 92
lat 67
lat 61
lat 74
lat 80
lat 71
lat 100
lat 89
lat 54
lat 70
lat 87
lat 71
lat 91
lat 37
lat 59
lat 31
lat 90
lat 58
lat 81
lat 80
lat 70

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
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