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Beatyfikacja Papieża Pawła VI
Podczas niedzielnej Mszy św.,
19.X.br. Papież Franciszek ogłosił
błogosławionym Pawła VI, który
był jego poprzednikiem w latach
1963-1978. Po wygłoszeniu formuły beatyfikacyjnej odsłonięto obraz przedstawiający papieża ►
Montiniego (tak nazywał się Paweł VI pochodzący
z północnych Włoch). Papież Franciszek
zaznaczył, że w pokorze Pawła VI jaśnieje jego
wielkość. „Kiedy zarysowywało się społeczeństwo
zlaicyzowane i wrogie, potrafił kierować z dalekowzroczną mądrością, a czasem w samotności,
sterem łodzi Piotrowej, nigdy nie tracąc radości
i ufności w Panu” - oświadczył papież.
Giovanni Battista Montini, 262 papież, urodził
się 28 września 1897 roku w miejscowości
Concesio na północy Włoch. W 1920 roku
przyszły papież przyjął święcenia kapłańskie.
Pojechał następnie do Rzymu, gdzie studiował
prawo cywilne i kanoniczne, literaturę oraz
filozofię, a także dyplomację w Papieskiej
Akademii Kościelnej. Po jej ukończeniu rozpoczął
pracę w służbie dyplomatycznej. Co ciekawe,
błogosławiony Paweł VI był związany także
z naszym krajem gdyż jego pierwszą misją
dyplomatyczną była praca sekretarza w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie w 1923 roku.
Czas II wojny światowej spędził, jako bliski
współpracownik papieża i działając na jego
polecenie niósł pomoc Żydom i uchodźcom;
ukrywał ich oraz przekazywał pieniądze.
W 1954 roku Montini został arcybiskupem
Mediolanu, gdzie zasłynął, jako „metropolita klasy
robotniczej”; odwiedzał fabryki, dążył do utrzymywania kontaktów ze wszystkimi warstwami
społeczeństwa. Kardynałem został mianowany
przez papieża Jana XXIII, w 1958 roku. Pięć lat
później został jego następcą. Wybrany na konklawe 21 czerwca 1963 roku przyjął imię Pawła VI.
Wielkie znaczenie miała jego pierwsza
zagraniczna pielgrzymka, do Ziemi Świętej
w 1964 roku. Był pierwszym papieżem, który
podróżował samolotem i wyruszył do Jerozolimy
gdzie doszło do jego historycznego spotkania
z prawosławnym patriarchą Atenagorasem. To
dzięki temu gestowi w 1965 roku zniesiono
ekskomunikę nałożoną na Kościół prawosławny
w 1054 roku.
Był pierwszym papieżem - pielgrzymem.
W kolejnych latach odwiedził Bombaj w Indiach,
Kolumbię, Fatimę w Portugalii, Turcję, Ugandę
w Afryce. Wygłosił przemówienie na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Jednak największe zainteresowanie, rozgłos,
ale i polemikę wywołała jego wciąż przywoływana
i nadal różnie oceniana encyklika „Humanae vitae”
z 1968 roku o małżeństwie i regulacji urodzin.
Materiały do tego dokumentu zbierał między
innymi metropolita krakowski kardynał Karol
Wojtyła. W 1976 roku arcybiskup Krakowa
wygłosił na życzenie Pawła VI wielkopostne
rekolekcje dla niego i całej Kurii Rzymskiej.
Sam proces beatyfikacyjny Pawła VI rozpoczął
się w 1993 roku z woli Jana Pawła II. W 2012 roku
papież Benedykt XVI wyraził zgodę na ogłoszenie
dekretu o heroiczności cnót Montiniego, co
stanowiło zamknięcie ważnej fazy postępowania
kanonicznego w Watykanie. Jako wymagany do
beatyfikacji cud wybrano niewytłumaczalne
z medycznego punktu widzenia wyzdrowienie
nienarodzonego dziecka w USA w 2001 roku.
U kobiety w piątym miesiącu ciąży stwierdzono
jego ciężkie uszkodzenie. Dlatego lekarze
zasugerowali dokonanie aborcji. Kobieta jednak,
za radą włoskiej zakonnicy, która znała Pawła VI,
postanowiła donosić ciążę i modlić się do tego
papieża. Urodziła zdrowego chłopca. Cud został
uznany w maju tego roku przez papieża
Franciszka, który ogłosił Pawła VI błogosładk. Dawid
wionym.
To już kolejny papież, którego w ostatnim
czasie Kościół wynosi na ołtarze. Wzywajmy
często orędownictwa świętych i błogosławionych
papieży. Niech Ci, którzy za swojego ziemskiego
życia prowadzili Kościół Chrystusowy, teraz
prowadzą nas do Chrystusa, który stał się ich
udziałem na wieki.
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30 rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Zawierzamy Ci, Matko Chrystusowa nadzieję na lepsze jutro. Ty sama znasz najlepiej nasze
codzienne modlitwy, tak często szeptane przez łzy, znasz bóle i niepokoje udręczonych serc –
tak modlił się bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko wśród narodu prześladowanego przez komunistyczne
władze.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14
września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na
Podlasiu. Jego rodzice, Marianna i Władysław,
prowadzili gospodarstwo rolne. Był ministrantem.
Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyższego
Seminarium
Duchownego
w
Warszawie.
Na początku drugiego roku studiów został
wcielony do wojska. Jerzy Popiełuszko
charakteryzował się wielką odwagą w obronie
swoich przekonań, co powodowało represje
w stosunku do jego osoby. 28 maja 1972 r. przyjął
święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku prymicyjnym
zapisał znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym
głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”.
Pełnił posługę kapłańską w parafiach: pw.
Świętej Trójcy w Ząbkach i pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Aninie oraz pw. Dzieciątka
Jezus na Żoliborzu. Od 28 lutego 1982 r. celebruje
Msze Święte za Ojczyznę i wygłasza kazania
patriotyczno - religijne (było ich razem 26),
w których - przez pryzmat Ewangelii i nauki
Kościoła - interpretuje moralny wymiar bolesnej
współczesności.
Jego wypowiedzi były proste i odważne.
W życiu kierował się zasadą „zło zwyciężaj
dobrem”, które to słowa pochodzą z listu św.
Pawła do Rzymian (Rz 12,21). W chwilach
doświadczeń czy prześladowań jako wzór
postępowania brał sobie św. Maksymiliana Marię
Kolbego. Równie ważna była dla niego pobożność
maryjna. Zwracał się często mówiąc: „dzisiaj
jesteś nam bardziej Matką niż królową. Bo my
dzisiaj potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek
Matki. Matki, która wszystko zrozumie, która otrze
wszelką łzę i ukoi wszelki ból, która nie pozwoli
utracić nadziei”. Często też wskazywał na Maryję
jako Królową Polski: „Jako Matkę przyjął Cię nasz
naród ponad tysiąc lat temu. Byłaś przez wieki
Matką i Królową. Szłaś przez wieki historii, jakże
trudnej, jakże wspaniałej, tragicznej i bolesnej
historii naszego narodu. Byłaś i zwyciężałaś jako
Królowa, pod Grunwaldem, Jasną Górą, Wiedniem
i nad Wisłą. Ale też byłaś i cierpiałaś jako Matka”.
W swoim przepowiadaniu zwracał równie często
uwagę na patriotyczny wymiar pobożności
maryjnej: „Ty wiesz Matko, że narodem, który tyle
wycierpiał w swojej historii, który tyle odniósł
zwycięstw, który wydał tylu i wydaje tylu
wspaniałych ludzi, który w końcu dał światu

papieża, który ten świat zadziwia - takim narodem
poniewierać nie wolno. Ten naród udowodnił, że
kolana zgina tylko przed Bogiem. I dlatego
wierzymy, że upomni się o niego Bóg”.
We wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy
zorganizował pielgrzymkę robotników Huty
„Warszawa” na Jasną Górę. W następnym roku do
Częstochowy pielgrzymowali już robotnicy
z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego
przerodziła się w coroczną ogólnopolską
Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w trzecią
niedzielę września.
Ksiądz Jerzy jest także autorem tzw. Litanii
Solidarności. Rozpoczynała się ona słowami:
„Prosimy Cię Matko i Królowo za tymi, którzy
cierpią najbardziej, prosimy Cię słowami litanii
naszych czasów, słowami litanii naszych dni,
naszego ostatniego półrocza, półrocza zniewolenia
wojennego Twoich dzieci”. Wśród wezwań tejże
litanii są wezwania niezwykle mocno oddające
ówczesną sytuację: „Matko w nocy pojmanych,
Matko zastrzelonych górników, Matko niesłusznie
skazanych, Matko bitych w dniu Twego święta
Królowej Polski, Matko dzieci tęskniących za
uwięzionymi ojcami i matkami, Matko Polski
cierpiącej”. Wskazują one na głębokie przekonanie
Ks. Jerzego o obecności Matki Bożej przy ludziach
najbardziej doświadczanych i cierpiących.
Dnia 19 października 1984 r. w dniu zamachu,
ks. Jerzy odprawił ostatnią Mszę św. w bydgoskiej
parafii Polskich Braci Męczenników. W czasie
rozważań bolesnych tajemnic różańca modlił się:
„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku,
zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy
odwetu i przemocy”. Te słowa sam wypełnił
kilka godzin później…
dk. Dawid

Przed pomnikiem bł. ks. Jerzego przy kościele MB
Bolesnej w Poznaniu w 30. rocznicę śmierci
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Mission posible!
Podczas
formacji
seminaryjnej
rozpocząłem współpracę z AKaMem czyli
Akademickim Kołem Misjologicznym - kołem
naukowym obecnym na UAM. W skrócie
AKM określa się jako grupa studentów, którzy
uwielbiają życie pełne przygód, szalonych
pomysłów, pięknych wspomnień i prawdziwych przyjaźni! Staramy się coraz lepiej
uczyć, czym są misje w teorii i praktyce.
Naszym priorytetem jest życie coraz bliżej
Boga i formacja duchowa po to, by być
misjonarzem zawsze i wszędzie, nie tylko
w kraju misyjnym. Dzięki działalności Koła
stało się możliwe zorganizowanie tzw.
doświadczenia misyjnego na Wyspach
Zielonego Przylądka w którym uczestniczyłem
jeszcze jako kleryk. Poniższy tekst jest relacją
z tego doświadczenia.

Kościół w Assomada na wyspie Santiago,
największej wyspie archipelagu.

„100 lat na Cabo Verde” - tak życzymy na
zdrowie; po miesiącu spędzonym na Wyspach
Zielonego Przylądka jest to dla nas całkiem
piękne życzenie. Sama Republika Zielonego
Przylądka, jak brzmi pełna nazwa tego
wyspiarskiego państwa to grupa 10 wysp na
Atlantyku, kilkaset kilometrów od zachodnich
wybrzeży Afryki. Cabo Verde jest niezwykle
różnorodne zarówno pod względem klimatycznym, przyrodniczym, jak i kulturowym.
Mimo, że pozbawione jest praktycznie
bogactw naturalnych i w ogromnym stopniu
musi korzystać z pomocy z zewnątrz, to
jednak radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Nie ma
tu dyktatury czy prześladowań, jak w wielu
krajach Afryki. Mimo problemów z dostępnością do słodkiej wody, ogólnej biedy, a przede

Diakon Dawid z przyjaciółmi

wszystkim trudnej kolonialnej przeszłości,
mieszkańcy są niezwykle radośni i przywiązani do swoich wysp.
Wraz z grupą 6 studentów i z księdzem
Jackiem Leśniewskim odwiedziliśmy wyspy:
Boa Vista, Sal, Santiago, Sao Nicolau, Sao
Vicente oraz Santo Antao. Sam pobyt trwał od
17 lipca do 18 sierpnia 2011 r.. Wróciliśmy
pełni wspaniałych wrażeń, niezapomnianych
przeżyć z uśmiechniętymi i spalonymi
afrykańskim słońcem twarzami. Co więcej już
wiemy, że tam na Wyspach 7 tys. km od
Poznania jest również Kościół pełen wiary,
z którym spotkanie było istotą naszego
doświadczenia misyjnego.
O niezwykłej gościnności i otwartości
mieszkańców
moglibyśmy
opowiadać
godzinami, byliśmy tam „pielgrzymami
z ziemi papieża Jana Pawła II” - jak nas często
określano i rzeczywiście tak się tam czuliśmy.
Pracując z dziećmi i młodzieżą nawiązywaliśmy wiele znajomości i nawet trudności
językowe nie stanowiły większego problemu.
Odbyliśmy więc trzy turnusy tzw. Campo
Escuola, z których każdy trwał 6 dni.
Uczestniczyło w nich od 20 do 40 osób
w wieku od 8 do 18 lat, a także wspierali nas
miejscowi klerycy z niższego seminarium
duchownego. Także około 20 osób oprócz nas
było zaangażowanych jako animatorzy, co
ciekawe wielu z nich pochodziło z innych
wysp. Życzliwie przyjęci wspomogliśmy
miejscowych animatorów przeprowadzając
kursy pierwszej pomocy i fizjoterapii,
odwiedzając chorych w szpitalu, pomagając
przy organizacji i przeprowadzaniu rekolekcji
w szkole na wyspie Santiago.
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Odwiedzaliśmy ludzi w ich domach.
Często były to osoby chore, którym ksiądz
udzielał sakramentów i którym wręczaliśmy
przywiezione z Polski tzw. ręczne krzyże,
figurki Matki Bożej i misyjne różańce.
Nierzadko nasze odwiedziny czy choćby
pojawienie się poza utartymi szlakami, jakie
zwykle odwiedzają turyści budziło niemałą
ciekawość i zdziwienie, co tu robimy. Co też
szybko wyjaśnialiśmy ku wielkiej radości
napotykanych mieszkańców. Odbyliśmy także
dwie piesze pielgrzymki z okazji uroczystości:
26 lipca do kaplicy św. Anny i 15 sierpnia do
kaplicy NMP Wniebowziętej.
Sami też wiele się nauczyliśmy bo Kościół
jest tam niezwykle żywy i pełen poświęconych
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mu ludzi, którzy przepełniają go własną,
wyjątkową kulturą. Staraliśmy się pokazać
mieszkańcom wysp, że przyjechaliśmy tam dla
nich, że chcemy ich poznać, czegoś od nich
nauczyć i podzielić się z nimi naszym
doświadczeniem wiary i Pana Boga, a także
poznać ich doświadczenie. Myślę, że to
właśnie ta wymiana doświadczeń, tak różnych
i dalekich przecież ale jak się okazało, całkiem
bliskich sobie ludzi, była najwspanialszym
przeżyciem na Wyspach i każdy z nas wrócił
wiedząc, że pozostawiliśmy część samych
siebie naszym uśmiechniętym przyjaciołom
z Cabo Verde i zostaliśmy obdarowani tym
samym. Tak więc - 100 lat na Cabo Verde !
dk. Dawid

Wychowanie do życia Eucharystią wg św. Urszuli Ledóchowskiej
Dokończenie artykułu z poprzedniego numeru
Świętomarcińskiego Słowa.

„Powiedzmy sobie to, co jest prawdą, co
jest prawdą bolesną; brak nam tej silnej wiary
w obecność Jezusa w tabernakulum, tej wiary,
która widzi ,choć nie widzi, słyszy, choć nie
słyszy, która obcuje z Jezusem, która z Nim
rozmawia jak z bardzo bliską nam osobą,
a która rozumie, że ten wierny nasz Przyjaciel
– to nasz Pan, to Bóg, Stwórca wszechświata,
który cały świat trzyma w swoim ręku, który
wyznaczył każdej z gwiazd właściwą jej drogę
– Bóg nasz i Pan, Święty, Święty, Święty”.
(Odczyt
wygłoszony
na
Kongresie
Eucharystycznym w Inowrocławiu w 1927
roku. Wybór przemówień 1915r. – 1939r.
matki U. Ledóchowskiej, s.18).
Święta zalecała, by szczególnie wykorzystać
jeden z najważniejszych momentów w życiu
człowieka, jakim jest I Komunia Święta. Kładła
mocny nacisk na jak najlepsze przygotowanie
dziecka do tej chwili.

„Gdybyście miały silną wiarę, to przygotowanie dziecka do I Komunii Świętej byłoby
czymś tak wielkim, tak świętym, tak bardzo
ważnym, że z pewnym lękiem, a niewypowiedzianą radością zabrałybyście się do niego.
Wszak dusza matki tak bardzo rozumie duszę
dziecka. Potrafiłaby cicho, (…) wlewać
w serce dziecka skarby miłości i pobożności.
Nauczyłaby je pracować nad sobą, zwalczać
małe wady, wypielęgnowałaby w sercu dziecka
ten dziś tak rzadki kwiat skromności.

Nauczyłaby z małych swych ofiar przygotować
wiązankę dla Jezusa dobrego.” (Tamże).
Święta Urszula uważała, że nikt nie jest
godzien przyjąć Boga do serca, gdyż jest to
chwila tak wielka i święta, że człowiek nie
zdoła pojąć tej tajemnicy. Należy się starać
o to, aby dziecko jak najbliżej doprowadzić do
Pana Jezusa, ponieważ chodzi o wyzwolenie
jak największej miłości dziecka do Chrystusa.
Matka wie, że formuje swoje dziecko nie dla
siebie, ale w całości dla Pana. Następstwem
takiego wychowania jest wdrażanie go do
pracy nad sobą. Dziecko pracujące nad
pogłębieniem miłości do Pana Jezusa czuwa
nad tym, by niczym Go nie urazić i dlatego
stosunkowo łatwo dostrzega swoje wady
i chętnie je zwalcza. Do dziecka przemawiają
konkrety, dlatego zdolne jest do ponoszenia
trudu dla umiłowanego Jezusa. W ten sposób
przez dobre uczynki i ofiary uczy się postawy
służebnej wobec Chrystusa oraz bliźnich.
Matko! Czy, masz poczucie odpowiedzialności za to, by twój syn i córka byli uczeni
budowania świata dobra? Czy umieją
zauważyć potrzeby drugiego człowieka rodziców, rodzeństwa, dziadków, osób
chorych, nauczycieli, kolegów?
Częste zwracanie się dziecka do Chrystusa
w Hostii z czasem przerodzić się może
w trwałą przyjaźń z Nim, która zaowocuje
wejściem w świat ładu wewnętrznego i dobra.
S. Julia USJK
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Zapiski ze 152 Koncertu Świętomarcińskiego „Świętymi bądźcie”
z okazji 36 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
Koncert z udziałem lektorów naszej
parafii: Bartosza Dostatniego, Macieja Kusa,
Jakuba Gorala i Krzysztofa Kochnera,
Młodzieży z Eucharystycznego Ruchu
Młodych pod kierunkiem Siostry Małgorzaty
Ślęzak oraz z oprawą muzyczną, wspaniale
zrealizowaną przez Chór Nova im. Stanisława
Moniuszki pod dyrekcją i z akompaniamentem organowym Jerzego Nagórniaka,
odbył się w słoneczną niedzielę 19 X br.
Wykonawcy przybliżyli, z konieczności
bardzo wybiórczo, niejako w „okruchach”,
trzy aspekty tytułowego hasła, a mianowicie:
jak JAN PAWEŁ II był święty za życia, jakie
zostawił wskazania dla naszej drogi do
świętości i dlaczego aż tylu świętych wyniósł
na ołtarze.

Młodzież Eucharystycznego Ruchu Młodych

Pan Jezus powiedział, że nie każdy, kto
mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa,
lecz ten, kto pełni wolę Ojca Niebieskiego.
Pełnić Jego wolę możemy, żyjąc w świetle
dziesięciu
Przykazań
objawionych
Mojżeszowi na Górze Synaj. Jan Paweł II
powiedział nam w Rzeszowie 2.06.1991, że
święci i błogosławieni doszli do Królestwa
Niebieskiego, gdyż szli tą drogą w ciągu
swego ziemskiego życia. Każdy z nich miał
inne realia życiowe. Dzisiaj każdy z nas
może dla siebie znaleźć odpowiedni model
świętości, na swoje czasy.
Przykazania dane zostały dla dobra
człowieka, one naprawdę są drogą do
świętości /Elbląg 1999/. Przykazania chronią

Lektorzy naszej Parafii

człowieka

przed

niszczącą

siłą

egoizmu,

nienawiści, fałszu. Jeśli pójdziemy za Bogiem,
wówczas zajaśniejemy chwałą /Synaj 2000/.
Życie w obecności Boga na każdy dzień
sprawia, że człowiek staje się radosny.
Przekonywała o tym Święta Urszula
Ledóchowska.
Ten Papież był święty, (…) ponieważ
zmienił historię /Czechy/ (…) pierwszy
okazywał nam miłość, niczego w zamian nie
oczekując /Portugalia/ (…) ukazywał nam
swoim życiem serdeczność Ojca, miłość
Chrystusa, piękno Maryi /Chiny/ (…) pokazał
światu, że żaden człowiek nie ma ścieżek
gotowych: może zapłonąć jak „krzak
gorejący” albo może uschnąć /Polska/.
KDM

Chór Nova im. Stanisława Moniuszki
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Rekolekcje w Zakopanem
Każdy człowiek wierzący, o ile na serio
traktuje swoją wiarę, wie, że wiara ta wymaga
nieustannej troski. Nie jest ona czymś stałym,
niezmiennym. Przeciwnie - jest rzeczywistością dynamiczną, na którą wpływ mają różne
wydarzenia z naszego życia. Czasem nasze
codzienne zajęcia sprawiają, że wierzyć wcale
nie jest tak łatwo. Tym bardziej istotne są - na
płaszczyźnie życia duchowego - dni,
w których możemy zostawić nasze codzienne
sprawy i skupić się na swojej relacji z Bogiem.
Takimi dniami w sposób szczególny są
rekolekcje. W ciągu roku liturgicznego
przeżywamy zazwyczaj jakieś parafialne
rekolekcje (np. wielkopostne). Są one
niewątpliwie bardzo dobrą okazją do refleksji
nad swoją wiarą. Jednak jeszcze bardziej do
duchowych przemyśleń prowokują takie
rekolekcje, które wymagają wyjazdu z naszego
miejsca zamieszkania i udania się do jakiegoś
ośrodka rekolekcyjnego. Wtedy łatwiejszym
wydaje się być spojrzenie z dystansu na swoje
życie, na swoją relację z Bogiem.
Każdy ksiądz takie rekolekcje przeżywa
średnio raz w roku. Osobiście miałem okazję
takie rekolekcje przeżyć w drugim tygodniu
września, odwiedzając Centrum Formacyjno -

Refleksje
„Wiedza otwiera horyzonty
i sprzyja duchowemu wzrostowi
człowieka” św. Jan Paweł II
W odpowiedzi na te słowa kontynuujemy
drugi cykl spotkań studyjnych. Omawiamy
publikację Josepha Ratzingera - Papieża
Benedykta XVI pt. „Duch Liturgii”.
Pierwsze,
październikowe
spotkanie,
poświęcone było tematowi: „LITURGIA ŻYCIE - ISTOTA”.
W zagadnienie rozumienia istoty liturgii
według dokumentów Kościoła, wprowadził
nas
ksiądz
Proboszcz.
Znakomitym
przewodnikiem w dyskusji nad przeczytanym,
niełatwym rozdziałem, był nasz diakon Dawid,
który trudny tekst przełożył na przystępny
język.

Szkoleniowe Konferencji Episkopatu Polski
w Zakopanem. Miejsce to, tzw. „Księżówka”,
jest niezwykle urokliwe. Jest to dom,
w którym w czasie jednej z pielgrzymek do
Polski, kilka nocy spędził św. Jan Paweł II.
Dzisiaj, w rekolekcyjnej kaplicy, umieszczone
są relikwie jego krwi.
Piękne otoczenie i górski klimat
niewątpliwie bardzo dobrze oddziałują na
przeżywających w „Księżówce” rekolekcje.
Codzienna modlitwa, rozważania, nauki i czas
spacerów sprawił, że wraz z 30 innymi
księżmi udało mi się bardzo pozytywnie
przeżyć ten czas. Mam nadzieję, że wyda on
dobre owoce w całym roku codziennej pracy.
Chciałbym zachęcić wszystkich do
duchowych zmagań, w trosce o swoją wiarę.
Wszyscy potrzebujemy czasu zatrzymania
i refleksji. Korzystajmy z różnych propozycji,
jakie mamy na terenie naszego miasta w związku z rozmaitymi dniami skupienia czy
rekolekcjami. Warto odwiedzać różne ośrodki
rekolekcyjne w naszej diecezji. Oczywiście
polecam też „Księżówkę” - jest to bowiem
dom, w którym przebywać mogą nie tylko
kapłani, ale także wierni świeccy.
ks. Szymon
Z całości ciekawego dyskursu można
wyprowadzić istotne refleksje: liturgia nie jest
po
prostu
spotkaniem
wzajemnego
utwierdzenia się we wierze, lecz jest
przygotowaniem nas przez zmartwychwstałego Chrystusa do „nowego nieba i nowej
ziemi”. Pierwowzorem biblijnym dzisiejszej
liturgii jest wyjście Izraela z Egiptu (dla nas
wyjście z niewoli grzechu) i dojście do Ziemi
Obiecanej, poprzez 10 Przykazań z Góry
Synaj, które są kierunkowskazami jak żyć,
oraz poprzez składanie ofiary Bogu już nie
z „cielców” ale z samego siebie - czystym,
miłującym Boga sercem. Zasadniczą cechą
liturgii jest jej ustanowienie przez Boga, a nie
kształtowanie według własnego upodobania.
Nie wystarczy sama obecność na Mszy św.,
lecz całe nasze życie ma wypływać z liturgii
i do niej prowadzić, tak, aby nieustannie trwać
w obecności Boga.
KDM

W październiku 2014 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100

1. Emilia Owsianikow
2. Zuzanna Jędraszek
3. Nadia Strojna

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
Kancelaria parafialna
poniedziałek - piątek: 900 - 1100
czwartek: 1700 - 1800
Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700
Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830
Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek

Odeszli do Pana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kazimierz Bartkowiak
lat 77
Franciszek Jasiak
8 m-cy
Zbigniew Heinze
lat 49
Jadwiga Dziwisz
lat 80
Urszula Kaczmarek
lat 84
Henryk Prusiewicz
lat 87
Jerzy Górecki
lat 62
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

153 KONCERT
ŚWIĘTOMARCIŃSKI
Pamięci Zmarłych Artystów
Poznańskich
Usłyszymy Requiem W.A. Mozarta
w wykonaniu Chóru Kameralnego
„Fermata” z zespołem solistów
i instrumentalistów pod dyrekcją Mateusza
M.J. Sibilskiego.

piątek

7.11.2014 godz. 19.00

ZAPRASZAMY

Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845

ZAPRASZAMY

Eucharystyczny Ruch Młodych
sobota 1100

na spotkania z cyklu:
„Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka”

Grupa Biblijna
drugi wtorek 1830
Al. Anon
poniedziałek 900-1100
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach

(JPII)

Temat: „DUCH LITURGII”
Kard. Joseph Ratzinger- Benedykt XVI
Poniedziałki, jeden raz w miesiącu
po wieczornej Mszy św.
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Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach
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