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    Kim jest dla mnie Jezus? 

Słowem, które stało się ciałem. 
Chlebem życia. 
Ofiarą złożoną na Krzyżu za nasze 
grzechy. 
Ofiarą złożoną we Mszy św. za grzechy 
świata i za moje grzechy. 
Słowem, które trzeba głosić. 
Prawdą, którą trzeba przekazywać. 
Drogą, którą trzeba iść. 
Światłem, które trzeba zapalić. 
Życiem, którym trzeba żyć. 
Miłością, którą trzeba kochać. 
Radością, której trzeba udzielać. 
Ofiarą, którą trzeba złożyć. 
Pokojem, który trzeba dawać. 
Chlebem życia, który trzeba spożywać. 
Głodnym, którego trzeba nakarmić. 
Spragnionym, którego trzeba napoić. 
Nagim, którego trzeba przyodziać. 
Bezdomnym, którego trzeba przyjąć. 
Chorym, którego trzeba uleczyć. 
Samotnym, którego trzeba kochać. 
Nie chcianym, którego trzeba chcieć. 
Trędowatym, któremu trzeba obmyć 
rany. 
Żebrakiem, któremu trzeba dać 
uśmiech. 
Pijanym, którego trzeba wysłuchać. 
Chorym umysłowo, którego trzeba 
bronić. 
Maluczkim, którego trzeba objąć. 
Niewidomym, którego trzeba 
prowadzić. 
Niemym, za którego trzeba mówić. 
Kaleką, z którym trzeba iść. 
Narkomanem, któremu trzeba dać 
przyjaźń. 
Prostytutką, którą trzeba wyrwać 
z niebezpieczeństwa i podtrzymywać. 
Więźniem, którego trzeba odwiedzić. 
Staruszkiem, któremu trzeba służyć. 
Dla mnie Jezus jest moim Bogiem. 
Jezus jest moim Oblubieńcem. 
Jezus jest moim Życiem. 
Jezus jest moją jedyną Miłością. 
Jezus jest moim Wszystkim we 
wszystkich. 
Jezus jest moim Wszystkim. 

Święta Matka Teresa z Kalkuty – kanonizowana 4 września 2016             rys. Irena Tekielak 
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Parafialne jubileusze 
Mijają dni i miesiące jubileuszowego Roku 

Miłosierdzia i jubileuszowej rocznicy chrztu 
Polski. Parafia nasza obchodzi nadto jubileusz 
1700 rocznicy urodzin Patrona oraz 500 lecie 
wybudowania naszej murowanej, gotyckiej 
świątyni.  
Św. Marcin urodził się w Panonii 

(dzisiejsze Węgry) w roku 316. Był rycerzem 
rzymskim (terytorium dzisiejszych Węgier 
należało wówczas do Cesarstwa Rzymskiego). 
W tym czasie, gdy jako żołnierz podzielił się 
dużym płaszczem z żebrakiem u bram miasta 
Amiens w Galii (dzisiejsza Francja) był już 
chrześcijaninem. Zakończył służbę w wojsku 
cesarskim a podjął służę w armii Chrystusa 
zostając kapłanem, a potem biskupem 
w mieście Tours (Francja). Zmarł w 397 roku. 
Bazylika w Tours, miejsce jego spoczynku, 
stała się narodowym sanktuarium Francji, 
a św. Marcin głównym jej patronem. We 
Francji jest 3670 parafii pod wezwaniem św. 
Marcina, a w Polsce 196. 

Główne uroczystości jubileuszowe 
z udziałem delegata papieskiego odbyły się na 
Węgrzech i w Tours. Jubileuszowe logo Roku 
Świętomarcińskiego to czerwony płaszcz 
przeszyty mieczem. Widnieje ono na naszym 
paschale. ► 

Parafia nasza jest najstarszą w lewobrzeż-
nym Poznaniu. Nieco później powstała parafia 
św. Wojciecha, a później Fara. Historyk - ks. 
Józef Nowacki - przytacza pewne argumenty, 
które wskazują, że parafia nasza mogła już 
istnieć w XI wieku. Nic nie wiadomo 
o pierwotnym kościele. Jego początkiem jest 
najprawdopodobniej dzisiejsze prezbiterium. 

Obecny został zbudowany w 1516 roku na 
starych fundamentach, w stylu gotyckim. 

Dwie rocznice będą świętowane przez nas 
w dniu odpustu św. Marcina, 11 listopada 
2016 roku. Sumę odpustową odprawi 
ks. biskup Damian Bryl. 

ks. Czesław Grzelak 
proboszcz

Vies bonum 
W pierwszy piątek miesiąca września na 

wieczornej Mszy św. gościliśmy przedstawi-
cieli kwartetu wokalnego ,,Vies bonum”. 
Jest to studencki zespół wokalny pochodzący 
z Białorusi, działający przy katolickim 
kościele Zgromadzenia Salezjanów. W skład 
jego wchodzi czterech mężczyzn. Jeden 
skrzypek i trzech wokalistów. Mszalną liturgię 
upiększał śpiew dwóch kantorów, którzy 
z wielką afektacją prowadzili śpiewy pieśni, 
części stałych, przeczytali lekcję i przepięknie 
wyśpiewali psalm. Wykonane przez zespół 

polskie pieśni były rozpoczynanie od śpiewu 
pierwszej zwrotki w języku białoruskim, 
w dalszej części po polsku. Pieśni nosiły 
brzmienie podobne do śpiewu cerkiewnego 
lecz za serce chwytała polskość utworów 
i piękno treści. Część wiernych kontemplo-
wała śpiew w milczeniu, ale dawały się 
słyszeć głosy włączające się w znanych 
utworach. Komu dane było uczestniczyć w tej 
pięknej Mszy św. na pewno wyszedł 
ubogacony i radosny. I ofiarny, gdyż po 
liturgii można było nabyć płytę zespołu ,,Vies 
bonum”, której sprzedaż ma przynieść 
pokrycie kosztów kolejnej płyty - bardzo 
trudnego przedsięwzięcia na Białorusi.     R. E. 
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Miłosierne oczy Św. Urszuli Ledóchowskiej 
W czasie kończącego się Nadzwyczajnego 

Roku Jubileuszowego, popatrzmy w jaki 
sposób Święta Urszula rozumiała i głosiła 
swoją postawą miłosierdzie. 

W rozmowie z p. Ludwikiem [nazwisko 
znane redakcji], dowiedziałam się o następu-
jącym wydarzeniu, w którym uczestniczył jego 
ojciec. Po I wojnie światowej życie po 
odzyskaniu niepodległości w naszej Ojczyźnie 
było ciężkie, gdyż bieda materialna dotykała 
wielu ludzi. 

W rodzinie p. Ludwika w Pniewach, 
z pokolenia na pokolenie, pamięta się 
o pewnym wydarzeniu. P. Ludwik mówi: Mój 
ojciec dużo mi opowiadał o Matuchnie 
Urszuli, że była dobra i widziała potrzeby 
drugiego człowieka, bo miała oczy jak 
„mikroskop”. 

Pewnego dnia przejeżdżała szosą 
i dostrzegła ojca, który ciężko pracował 
w polu, ciągnąc bronę. Podeszła do niego, 
otarła mu czoło z potu i powiedziała: «To nie 
jest praca dla człowieka, ale dla zwierzęcia. 

Proszę to zostawić, a ja przyślę 
konie» i słowa dotrzymała. Praca 
została wykonana.  

Ja też często przechodziłem obok zabudo-
wań Świętego Olafa i widziałem jak bezrobotni 
przychodzili po obiad. Bardzo lubiłem chodzić 
z rodzicami do kaplicy sióstr na Mszę św., na 
Gorzkie Żale, na nabożeństwa majowe, czy 
październikowe… 

Dziękuję Panu Bogu, że w czasie moich 
dziecięcych lat chodziła po polskich drogach 
Matka Urszula Ledóchowska. 

Bratanica p. Ludwika uwieczniła tę scenę 
na obrazie, który został ofiarowany 
Sanktuarium Świętej Urszuli w Pniewach, 
a którego fotografię zamieszczamy.  

Dzisiaj potrzeba takich oczu, podobnych 
do oczu Matki Urszuli - Polakom 
i Europejczykom, aby dostrzegali potrzeby 
bliźnich w swoim otoczeniu. Bogu niech będą 
dzięki za życie i działalność naszej Świętej, 
która została Patronką Archidiecezji 
Poznańskiej i honorową Obywatelką Pniew. 

s. Julia USJK
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Światowe Dni Młodzieży w parafii

W dniach 23-24 lipca 2016 roku w naszej 
parafii gościliśmy szczególnych go
Rankiem przyjechała do nas grupa 18 osób 
z Boliwii, którzy zatrzymali się w Poznaniu, 
w drodze na Światowe Dni Młodzie
w Krakowie. Barwni i weseli pielgrzymi 
spędzili sobotę na zwiedzaniu Poznania 
i wspólnej modlitwie z pielgrzymami z innych 
krajów. Wieczorem uczestniczyli we Mszy 
świętej w naszym kościele. W czasie 
Eucharystii towarzyszyli nam swoim 
i tańcem. Ich radość i głęboka wiara wzruszyła 
wielu parafian, zwłaszcza, gdy mogli usłysze
hiszpańską wersję ulubionej pie
Pawła II - „Barkę”.  

Po Mszy świętej Boliwijczycy udali si
rodzin z naszej parafii, które przyj
nocleg. W tym miejscu dzię
wszystkim, którzy okazali pielgrzymom 
otwarte serce i domy. Być może uda nam si
w kolejnym numerze pisma, zamie
osobiste wspomnienia z tego czasu.

W niedzielę, po śniadaniu w domach 
parafian, Boliwijczycy udali się
skąd w „Marszu dla Jezusa” przeszli na 
Cytadelę. Tam zabawa i modlitwa towarzy
szyła im aż do wieczora. Byli ta
parafianie, którzy gościli młodych. Były te
osoby, którym należą się szczególne słowa 
podziękowania za zaangażowanie i zadbanie 
o to, by pielgrzymi w naszej parafii czuli si
dobrze. Należy tutaj wymienić m.in. siostr
Małgorzatę Ślęzak, Annę Bła
Grzegorza Prządkę oraz Alicję Kochner. 

Bóg zapłać
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Światowe Dni Młodzieży w parafii 

24 lipca 2016 roku w naszej 
my szczególnych gości. 

Rankiem przyjechała do nas grupa 18 osób 
Boliwii, którzy zatrzymali się w Poznaniu, 

wiatowe Dni Młodzieży 
Krakowie. Barwni i weseli pielgrzymi 

 na zwiedzaniu Poznania 
ie z pielgrzymami z innych 

krajów. Wieczorem uczestniczyli we Mszy 
ściele. W czasie 

Eucharystii towarzyszyli nam swoim śpiewem 
ęboka wiara wzruszyła 

wielu parafian, zwłaszcza, gdy mogli usłyszeć 
ulubionej pieśni Jana 

tej Boliwijczycy udali się do 
rodzin z naszej parafii, które przyjęły ich na 
nocleg. W tym miejscu dziękujemy tym 
wszystkim, którzy okazali pielgrzymom 

ć że uda nam się, 
, zamieścić ich 

wspomnienia z tego czasu. 

śniadaniu w domach 
parafian, Boliwijczycy udali się do katedry, 

d w „Marszu dla Jezusa” przeszli na 
. Tam zabawa i modlitwa towarzy-

 do wieczora. Byli tam też nasi 
młodych. Były też 
ę szczególne słowa 
żowanie i zadbanie 

to, by pielgrzymi w naszej parafii czuli się 
y tutaj wymienić m.in. siostrę 

ę Błażejewską, 
ę Kochner.  

Bóg zapłać wszystkim! 

 



 

Rowerem na ŚDM
Kiedy słyszałem o różnych mo

ciach wyjazdu na Światowe Dni Młodzie
pomyślałem sobie: lepiej zostanę
czas wizyty papieża, przynajmniej obejrz
wszystko dokładnie i w spokoju. Jednak po 
jakimś czasie siostra Małgorzata zacz
namawiać mnie na udział w rowerowej 
pielgrzymce, którą organizowała. Pocz
wo nie chciałem się zgodzić, pomy
że to zbyt skomplikowane. Ale w ko
ustąpiłem, mówiąc sobie: zaryzykuj

I wyjechaliśmy, 25 lipca. Najpierw 
błogosławieństwa udzielił nam ksi
arcybiskup Stanisław Gądecki. Potem grupa 
około 20 osób spod katedry udała si

Nie będę tutaj opisywać któr
my. Wystarczy powiedzieć, że poruszali
się zarówno ruchliwymi drogami, jak 
i przepięknymi polnymi i leśnymi 
Czasem przez błoto, czasem przez piach. Ale 
było pięknie. Był to czas poznawania nowych 
ludzi, pomagania sobie w trudno
i towarzyszenia w drodze. Wstępowali
urokliwych kościołów, zatrzymywali
przy kapliczkach. Wspólna modlitwa 
i rozmowa pomagała w drodze. Spotkali
wielu ciekawych ludzi: niektórzy go
na noclegach, inni z ciekawością
jedziemy i życzyli wielu sił.  

W czwartek dotarliśmy do Cz
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy 
sprawowanej przez papieża Franciszka na 
Jasnej Górze. Stamtąd udaliś
Krakowa. Trzeba przyznać
Częstochowy trasa była trochę trudniejsza 
liczne wzniesienia wymagały wielu sił. 
Niemniej jednak radość z tego, ż
coraz bliżej pomagała nam pokonywa
słabości. ▼ 
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▲ Przepięknym doś
Msze święte, które odprawiali
– w lesie, czy na łą
modlitwy we wspólnocie zgromadzonej 
w niezwykłych okoliczno
wzmagało nasze dziękczynienie Bogu.

A potem Kraków i tłumy ludzi w mie
i w Brzegach, gdzie odbył
z papieżem. Po wieczornym, sobotnim 
czuwaniu, spędziliśmy noc w sektorze 
w Brzegach – pod gołym niebem, aby rankiem 
przygotowywać się już do Mszy 

Osobiście udałem się
do sektora dla księży. Potem udało mi si
przejść do sektora „0”, tak, 
blisko ołtarza. Kiedy zaczynała si
było już bardzo upalnie. Wszyscy jednak, nie 
zważając na temperaturę, z wielkim zaanga
waniem wsłuchiwali się w słowa papie
tak słuchałem papieskiej homilii, w p
momencie podszedł do mnie kleryk 
z krakowskiego seminarium i zapytał, czy nie 
mógłbym pomóc w rozdzielaniu Komunii 
Księżom. Zgodziłem się i ju
na tyle sektora, gdzie otrzymałem (wraz 
z około 200 księżmi) kielich z winem i paten
z komunikantami. Potem wydarzyła si
niespodziewana. Poprowadzono nas do ołtarza 
i tak ustawiono, że stałem zaraz przy stopniach 
ołtarza, na wprost papie
doświadczenie! 

Po Mszy św. z rado
pielgrzymów, wdzięczny Bogu za 
niespodzianki. I za wyjazd, na który dałem 
się namówić. 
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na tyle sektora, gdzie otrzymałem (wraz 

ężmi) kielich z winem i patenę 
z komunikantami. Potem wydarzyła się rzecz 
niespodziewana. Poprowadzono nas do ołtarza 

że stałem zaraz przy stopniach 
ołtarza, na wprost papieża. Niesamowite 

św. z radością wróciłem do 
ęczny Bogu za Jego 

niespodzianki. I za wyjazd, na który dałem 

ks. Szymon
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PRZYGODA W ZAKOPANEM 
W minione wakacje wspólnota ERM 

naszej parafii przeżyła wspaniałą przygodę 
u podnóża Tatr. Chcemy w tym miejscu, już 
na początku, powiedzieć: DZIĘKUJEMY i po 
prostu: BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że mogliśmy zobaczyć 
tyle pięknych miejsc Polski. Bez wsparcia 
finansowego ludzi dobrej woli na pewno nie 
wszystko byłoby możliwe, a niektóre dzieci 
nie mogłyby pojechać. Czujemy więc ogromną 
wdzięczność Panu Bogu i ludziom za ten 
piękny czas. 

Cały pierwszy dzień spędziliśmy 
w Krakowie. Byliśmy w interaktywnym 
Muzeum Historii Miasta pod Sukiennicami, 
w Kościele Mariackim, w Collegium Maius 
UJ, u grobu św. Jacka Odrowąża w dniu jego 
wspomnienia liturgicznego - czyli na odpuście 
u oo. Dominikanów, w kościele Franciszka-
nów. Mogliśmy na żywo zobaczyć okno 
papieskie przy ulicy Franciszkańskiej. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć modlitwy 
w katedrze wawelskiej, przy grobie św. 
Jadwigi i św. Stanisława.  

Całe 10 dni mieszkaliśmy w parafii św. 
Krzyża w Zakopanem, więc w samym 
centrum. Choć Krupówki były bardzo blisko – 
wcale nie one najbardziej przyciągały dzieci. 
Młodzi eremici byli bardzo dzielni zdobywa-
jąc kolejne szczyty i pokonując niełatwe szlaki 
górskie. Byliśmy na Wiktorówkach u M.B. 
Królowej Tatr, na Rusinowej Polanie, Gęsich 
Szyjkach, na Kalatówkach u sióstr i braci 
albertynów poznając historię życia św. Adama 
Chmielowskiego, oczywiście na Gubałówce 
i Butorowym Wierchu, skąd zjechaliśmy 
kolejką linową mając Zakopane i Tatry u stóp, 
w Dolinie Strążyskiej, na Sarnich Skałkach, 
w Dolinie Białego, Dolinie Kościeliskiej 

z Jaskinią Mroźną. Ale najlepiej odpoczywało 
nam się na najbliższej górze - Antałówce, skąd 
rozciągał się przepiękny widok na całe Tatry. 

Jednego dnia wyjechaliśmy z Zakopanego 
na wycieczkę autokarową. Dotarliśmy do 
Gaździny Podhala, czyli M.B. Ludźmierskiej 
z Jej historią przekazania berła kard. Wojtyle, 
do Muzeum Kolejnictwa w Chabówce, gdzie 
ks. Szymon okazał się tak dobrym przewodni-
kiem tłumacząc jak działały poszczególne 
parowozy, co do czego jest potrzebne, żeby 
pociąg ruszył, że dzieci nie chciały stamtąd 
wychodzić… Potem przeżyliśmy kilkugo-
dzinną przygodę w podziemnych korytarzach 
Kopalni Soli w Bochni i na koniec modliliśmy 
się na miejscu domu rodzinnego św. Szymona 
i św. Urszuli w Lipnicy Murowanej. Oprócz 
wycieczek także w samym Zakopanym 
codziennie czekało nas mnóstwo atrakcji - np. 
nauka tańca góralskiego, malowanie 
drewnianych zabawek, przędzenie na 
kołowrotku i widok rożnych zespołów 
góralskich z całego świata - wszystko 
w ramach Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. 
Byliśmy też w prawdziwej karczmie gdzie 
grali i śpiewali nam górale. A wieczorami 
przenosiliśmy się w krainę Narnii, poznając 
jak w swej powieści C. S. Lewis zawarł całe 
przesłanie Ewangelii. Każdego dnia dzieci 
oglądały też historie Kubusia Puchatka, by 
potem wykonywać zadania związane z sensem 
tych opowieści o przyjaźni. Było to możliwe 
dzięki temu, że nie traciliśmy czasu na 
szukanie obiadów w mieście, ale nasz Mistrz 
Kuchni czyli ks. Szymon! codziennie 
serwował nam jakiś pyszny obiad! 

Tego, co przeżyliśmy nie da się do końca 
opisać ani opowiedzieć. Pozostaną 
wspomnienia i zdjęcia, które mogą oddać 
tylko niewielką część… Jeszcze raz 
DZIĘKUJEMY!!  
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Kim jest nowy diakon? 
Do dziś pamiętam to poniedziałkowe 

popołudnie, powrót z uczelni i nieznany 
jeszcze głos, delikatny, a zarazem mocny 
i wyraźny - Jezusową propozycję pójścia za 
Nim. Był luty. Studiowałem wówczas 
mechanikę i budowę maszyn na Politechnice 
Poznańskiej. Jako wnuk i syn architektów 
miałem jasno określony cel i pomysł na życie. 
Tak mi się, przynajmniej, wydawało. 

Od dziecka mieszkałem w Luboniu 
k/Poznania. Tam chodziłem do przedszkola, 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Kiedy wraz 
z wyborem liceum pojawiły się pytania 
o dalszą przyszłość, nie miałem wątpliwości, 
co chcę robić w życiu. Mój ojciec, gdy byłem 
jeszcze dzieckiem, zaszczepił we mnie 
zamiłowanie do modelarstwa, a godziny 
spędzone na wspólnej zabawie, zaowocowały 
smykałką do prac manualnych, wyobraźnią 
przestrzenną oraz innymi zdolnościami, 
których potrzebuje dorastający inżynier. 
Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące nr VII 
w Poznaniu na profilu matematyczno-
fizycznym. Dobrze zdany egzamin maturalny 
pozwolił dostać się na wymarzone studia na 
Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania na 
Poznańskiej Politechnice. 

Jednak zostałem tam zaledwie rok. 
Otrzymałem lepszą propozycję. Nigdy 
wcześniej nie myślałem poważnie o drodze 
powołania kapłańskiego, dlatego zarówno dla 
mojej rodziny, jak i znajomych, a także dla 
mnie, była to trudna decyzja. Na szczęście 
doświadczeniu Bożego wezwania towarzyszył 
trudny do opisania pokój serca, który 
utwierdzał mnie w przekonaniu, że to dobra 
droga. 

Społeczność seminarium duchownego 
okazała się zupełnie inna od tej, którą znałem 
z poprzednich studiów. Uporządkowany plan 
dnia i seminaryjny regulamin kojarzył mi się 
raczej z koszarami wojskowymi, ale panująca 
tam atmosfera wzajemnej życzliwości 
zdecydowanie odróżniała seminarium od 
wojska. Obejmując na drugim i trzecim roku 
funkcję plastyka, mogłem wykorzystać 
zdobyte w dzieciństwie talenty, natomiast na 
czas czwartego i piątego roku, jako 
ceremoniarz, byłem odpowiedzialny za 
przygotowanie liturgii w seminarium oraz, 
znajdującej się niedaleko, poznańskiej 
katedrze. 

Przyjmując kolejne posługi: lektoratu, 
akolitatu, mogłem coraz bardziej angażować 
się w rozmaite zadania: rekolekcje z młodzie-
żą, ruch Oazowy czy posługę wśród chorych. 
Święcenia diakonatu przyjąłem w maju 2016 
roku. Skierowany na parafię pw. Św. Marcina 
w Poznaniu podjąłem pracę w pobliskiej 
szkole podstawowej. Bardzo serdecznie 
przyjęty przez wspólnotę kapłańską na parafii 
oraz jej pracowników, rozpoczynam ten rok 
szkolny z dobrym nastawieniem i pełen 
pozytywnych emocji, szczęśliwy z tego, że 
Pan Bóg postawił mnie właśnie na tym 
miejscu. Polecając się modlitwie o niej 
również zapewniam. 

dk. Jędrzej Machalski 

24 sierpnia 2016 roku zmarł ks. kanonik Kazimierz Pietrzak 
Był on wikariuszem w naszej parafii w latach 1961-64. Urodził się w 1927 
roku w Ostrowie Wielkopolskim, święcenia kapłańskie przyjął w maju 
1953 roku. Po pobycie w naszej parafii został mianowany proboszczem 
w sanktuarium MB Pocieszenia w Górce Duchownej. W 1971 roku został 
przeniesiony do parafii św. Jana w Lesznie. Proboszczem w Lesznie był 
do 2002 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Jako emeryt mieszkał 
w Lesznie i póki jeszcze mógł – pomagał w parafii św. Jana. 

Z parafii św. Jana w Lesznie pochodzi nasz wikariusz, ksiądz Szymon, który wspomina wiele 
wydarzeń związanych z postacią śp. ks. Kazimierza. Za jego czasów był w parafii ministrantem. 
Potem, dzięki zgodzie ks. Kazimierza, stawiał pierwsze kroki w grze na organach w kościele. 

Redakcja 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
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 

Nabożeństwo Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 900 

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, wtorek, środa, piątek: 900 - 1100 

czwartek: 1700 - 1800 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
wtorek: 1000 - 1100 

czwartek: 1600 - 1700 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

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 

 

Z okazji  500-lecia naszego kościoła 
pw. św. Marcina 
ZAPRASZAMY 

na koncert Sołackiego Chóru Kameralnego  
pod dyr. Marianny Majchrzak 

„ZAKORZENIENI W HISTORII” 

Muzyka chóralna a cappella jako „arka 
przymierza między dawnymi  i młodszymi laty” 
Wprowadzenie historyczne – Maciej Szymaniak 

SOBOTA  1 PAŹDZIERNIKA  2016 
GODZ. 19.30 

W lipcu, sierpniu 
i wrze śniu 2016 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Kornelia Stamirowska 
2. Aleksandra Dudzińska 
3. Jagoda Janczak 
4. Alicja Mpanda 
5. Aleks Kowalski 
6. Magdalena Homiuk 
7. Franciszek Mujta 

 
 

 

Sakrament mał żeństwa 
zawarli 
 
 

1. Damian Kortyla ♥♥♥♥ Zuzanna Chojnacka 
 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Katarzyna Chachura 
2. Irena Stańska 
3. Franciszka Kałuziak 
4. Czesław Czerniejewski 
5. Eugeniusz Skutecki 
6. Bożena Szychowiak 
7. Roman Dąbrowski 
8. Władysława Janicka 
9. Jadwiga Baranowska 
10. Teresa Pigła 
11. Irena Kobylińska 
12. Zbyszko Bartłomiejczak 
13. Franciszek Zieliński 
14. Stefania Kędziora 
15. Benedykt Lubik 
16. Marian Rataj 
17. Stanisław Frołow 
18. Teresa Tołkacz 
19. Grzegorz Bielawiec 
20. Jan Smolibowski 
21. Edmund Adam 

lat 76 
lat 75 
lat 88 
lat 70 
lat 69 
lat 87 
lat 87 
lat 78 
lat 90 
lat 88 
lat 85 
lat 85 
lat 95 
lat 83 
lat 84 
lat 64 
lat 55 
lat 96 
lat 36 
lat 83 
lat 75 
 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
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