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Święci małżonkowie
W czasie trwania Synodu poświęconego sprawom rodziny,
w niedzielę 18 października 2015 Ojciec św. Franciszek ogłosił
świętymi rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, małżonków
z Lisieux – Ludwika i Zelię Martin. Po raz pierwszy w historii
w czasie jednej uroczystości kanonizowani zostali małżonkowie.
Papież powiedział m.in.:
„Święci małżonkowie Ludwik Martin i Zelia z domu Guerin świadczyli posługę chrześcijańską
w rodzinie chrześcijańskiej, budując dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości”.
Ojciec św. w kontekście rozważań o rodzinie, chce ukazać światu prawdziwą, wielodzietną
rodzinę, prawdziwe, nierozerwalne małżeństwo.
Święty Ludwik Martin
Święta Zelia Martin
Ludwik Martin urodził się w 1823 roku,
Zelia Guerin urodziła się w 1831 roku,
jako syn kapitana. W 1831 roku jego rodzice
jako córka wojskowego. Jej rodzice byli
osiedli w Alencon, gdzie Ludwik uczył się
pobożni, ale niezwykle surowi i wymagający.
u Braci Szkół Chrześcijańskich. Jako swoją
Silne więzi
przyjaźni
łączyły Zelię
przyszłą profesję wybrał zegarmistrzostwo.
z rodzeństwem: siostrą Marią Luizą (przyszłą
Powodzenie w tym zawodzie zawdzięczał
wizytką) i bratem Izydorem. Kiedy w 1844
zarówno sumienności, jak i zdolnościom
roku rodzina osiadła w Alencon, Zelia
rozpoczęła naukę w pensjonacie Sióstr
artystycznym. Dla dopełnienia edukacji
praktykował w Rennes, Strasburgu i Paryżu.
Nieustającej Adoracji. W szkole odnosiła
Po ukończeniu 20 lat nosił się z zamiarem
sukcesy, pisała piękne wypracowania,
wstąpienia do zakonu. Przypuszcza się, że
nauczyła się tam też podstaw wyrabiania
zrezygnował z tego marzenia z powodu
koronek.
Umiejętność
tę
doskonaliła
trudności w opanowaniu łaciny. W 1850 roku
zachęcana przez swoją matkę, a 8 grudnia
nabył w Alecon dom i zakład jubilersko1850 roku, po odprawieniu nowenny do Matki
zegarmistrzowski, a w 1858 roku ożenił się
Bożej, w której prosiła o pomoc w wyborze
z Zelią Guerin. Owdowiawszy w 1877 roku,
przyszłej profesji, postanowiła zająć się
przeprowadził się do Lisieux, gdzie mógł
koronkarstwem zawodowo. Zajęcie to
liczyć na pomoc rodziny żony przy
wymagało wielkiej pracowitości i precyzji.
wychowaniu pięciu córek.
Niezwykle wrażliwa na krzywdę ludzką
Jakkolwiek cenił sobie ciszę i samotność,
Zelia próbowała wstąpić do zakonu Sióstr
to jednak nie stronił od życia towarzyskiego,
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, nie
lubił podróże i pielgrzymki. W 1878 roku
została jednak przyjęta z nieznanych nam
zawiózł córki do stolicy na Wystawę
przyczyn. W 1858 roku wyszła za mąż za
Światową, w 1885 odbył długą podróż do
Ludwika Martin. Urodziła dziewięcioro dzieci,
Konstantynopola, natomiast w 1887 roku
z których czworo zmarło we wczesnym
pielgrzymował do Rzymu.
dzieciństwie. Wychowywanie dzieci łączyła
z wyczerpującą pracą dla utrzymania rodziny.
Ostatnie lata jego życia naznaczyły
rozstania z córkami, kolejno wstępującymi do
Z usposobienia raczej domatorka, najlepiej
klasztoru, oraz coraz poważniejsze problemy
czuła się w otoczeniu swych bliskich.
zdrowotne. W roku 1887 doznał pierwszego
Z rzadkim samozaparciem znosiła liczne
ataku paraliżu. Z czasem miażdżyca tętnic
zmartwienia i fizyczne dolegliwości.
mózgowych coraz bardziej utrudniała jego
Zmarła w roku 1877 (w wieku 56 lat),
kontakty z otoczeniem, powodując stany
z powodu raka piersi, kiedy jej najmłodsza
lękowe, halucynacje i utratę pamięci.
córka, przyszła św. Teresa od Dzieciątka
W 1889 roku został umieszczony
Jezus, miała zaledwie pięć lat.
w zakładzie psychiatrycznym w Caen, skąd do
Święci Zelia i Ludwik uczą nas tego co
domu wrócił w 1892 roku, jednak już całkiem
najtrudniejsze - jak szczerze i głęboko pragnąć
sparaliżowany.
zdrowia, a jednocześnie akceptować chorobę
i śmierć. Kochali swoje życie - takie, jakie Bóg
Zmarł w 1894 roku, w wieku 71 lat.
im dawał.
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Nie myślę się nadmiernie przejmować
moim nieszczęsnym gruczołem. Jeśli dobry
Bóg zechce, bym od tego umarła, będę starała
się poddać jego Woli, najlepiej jak umiem i
przyjąć ból cierpliwie, by skrócić sobie swój
czyściec. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie
dobrze. Będę przyjmować pilnie Wasze
lekarstwa dla spokoju własnego sumienia.
Z listu Zelii do bratowej, 20 października 1876

(…) dobry Bóg daje mi tę łaskę, że się
wcale nie lękam. Jestem spokojna, niemal
szczęśliwa, za nic nie zmieniłabym swojego
losu. Jeśli dobry Bóg zechce mnie uzdrowić,
będę bardzo zadowolona, bo w gruncie rzeczy
pragnę żyć. Wiele mnie kosztuje opuszczać
męża i dzieci. Ale z drugiej strony, mówię
sobie: ” Jeżeli nie zostanę uzdrowiona, to
widać dla nich będzie pożyteczniej, kiedy
umrę…”. Tymczasem chcę uczynić wszystko,
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co jest w granicach moich możliwości, by
uzyskać cud. Liczę na pielgrzymkę do Lourdes.
Jeżeli nie zostanę uzdrowiona, będę starać się
śpiewać również w drodze powrotnej.
Z listu Zelii do bratowej, 20 lutego 1877

MODLITWA
Miłosierny Boże, za wstawiennictwem
świętych Zelii i Ludwika Martin, prosimy,
naucz małżonków miłości, która uzdalnia
do
dźwigania
życiowych
ciężarów
i ograniczeń własnej natury; każdemu
dziecku daj dom, w którym może rosnąć, by
stawać się wolnym i silnym; a wszystkich
cierpiących i przerażonych utwierdź
w nadziei.
Prowadź nas ku szczęściu, dla którego
zostaliśmy stworzeni, byśmy mogli wielbić
Ciebie radosnym sercem.

Nadzieja w ujęciu św. Urszuli Ledóchowskiej
Patrząc na życie wewnętrzne św. Urszuli
możemy podziwiać Jej wielkie zaufanie do
Najwyższego Boga. Jak sama napisała: „Ufność
niezachwiana, dziecięca, spokojna jest jednym
z dowodów miłości, jakie Jezusowi dać możemy.
Ufajcie, ufajcie choćby horyzont życia był czarny
jak noc, Pan Jezus, Serce Jezusa zwyciężyło świat”
(Testament 1 prośba).
Zaufanie to powierzenie swego życia Bogu
i Maryi, a oznacza to przylgnięcie do Ojca
i Najświętszej Matki. Bardziej mam ufać Bogu niż
swoim
kalkulacjom.
„Złóżcie
do
ran
Chrystusowych wasze troski. Bóg dopomoże,
zaopiekuje się nami, bylebyśmy Jemu ufali!
Największym dowodem miłości jaki Bogu dać
możemy
jest
zupełne
zawierzenie
Jego
Opatrzności. Nie wiem co będzie, czekam na to, co
Bóg da. Wiem, że Bóg mylić się nie może i to co
On da, będzie dobre!” (Listy z wygnania str. 62).
„Matka Najświętsza jest naszą nadzieją. Czym
byłoby moje życie bez nadziei? Ciemną nocą,
powolną śmiercią. Nie ma ani jednej chwili
w życiu, w której nie potrzebna byłaby nadzieja
i wypływająca z niej dziecięca ufność. Nadziei
nam potrzeba, by móc spokojnie, z uśmiechem na
ustach dźwigać krzyż życia, nadziei do pracy
wewnętrznej, by nie ustać i zniechęcać się.”
(Rozmyślanie, luty str.185). W miesiącu
październiku św. Matka uczy nas jak odmawiać
różaniec. „Chcę kochać różaniec, bo to modlitwa
najdroższa Tobie, bo to wielki akt miłości ku
Tobie Matko Jedyna. Chcę się starać o dobre

odmawianie różańca, bo on jest
wielką, wspaniałą szkołą cnoty,
drogowskazem do nieba… Różaniec jest moją
radością, źródłem pokoju i nadziei świętej. Jest
hymnem miłości ku Jezusowi i Maryi, Jest
pociechą w cierpieniach i szczególnie w chwili
śmierci. Jest złotym łańcuchem przykuwającym
me malutkie, grzeszne serce, do wielkiego
Niepokalanego Serca mej Najświętszej Matki.
Różaniec to nie tylko modlitwa, którą się przez
kwadrans odmawia ustami. Tajemnice różańca
należy w czyn wprowadzać - to dopiero uzupełnia
różańcową modlitwę, jest jej przedłużeniem. Życie
moje ma być różańcem wprowadzanym
w czyn…(Rozmyślanie, październik str.339-342).
„Maryja wierzy we wszechmoc Jezusa.
On może, a Ona ufa, a Ona prosi, ufa i jest pełna
nadziei, że Jezus nie odmówi. Ona zna dobroć
Boskiego Serca. Matka Najświętsza niezłomną swą
nadzieją odniosła zwycięstwo. A jakże z moją
nadzieją, z moją ufnością? Z nadzieją, że Bóg da
mi łaskę abym mogła się uświęcić, abym mgła żyć
według Jego woli i kiedyś dostać się do nieba? Jak
z ufnością w różnych trudnościach mego życia,
w sprawach mych codziennych? Czy ufam mocno,
że Bóg swe dziecko prowadzi, że jestem w Jego
ręku i niczego bać się nie potrzebuję? Czy w życiu
moim ta święta nadzieja, i dziecięca ufność są
podstawą pokoju duszy bez którego nie ma pracy
wewnętrznej?” (Rozmyślanie I tom str. 512-513).
s. Julia USJK
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Biblia - Księga na nowo odkrywana!

Św. Paweł – Początki Kościoła w Koryncie
Korynt, leżący na Półwyspie Peloponeskim w połowie II w. przed Chr. został
zrównany z ziemią przez wojska rzymskie
i przez ok. 100 lat pozostawał niezamieszkany.
W połowie I w. przed Chr. Juliusz Cezar
zaczął w nim osiedlać weteranów wojennych
i przez kolejne 100 lat Korynt odzyskał swą
świetność ekonomiczną. Wynikało to przede
wszystkim z jego dogodnego położenia
geograficznego. Miasto leżało pomiędzy
dwoma jego portami – Kenchrami, odległymi
od niego o 10 km, z których przez Morze
Egejskie można było dotrzeć do portów Azji
Mniejszej
oraz
Lechaionem,
leżącym
w odległości 2 km, z którego rozciągała się
droga morska do Italii. Żeglarze zamiast
opływać cały Peloponez (Morze Egejskie od
Jońskiego oddziela w okolicach Koryntu tylko
wąski pas ziemi, mający szerokość w pewnym
miejscu zaledwie 6 km), mogli przewieść na
wozach swe łodzie, a cięższe przetoczyć na
balach, zaoszczędzając tym samym kilka dni
żeglugi. Z tego powodu, w stosunkowo
krótkim
czasie
Koryntianie
znacznie
wzbogacili się na wpływach z handlu, a miasto
stało się największym ośrodkiem handlowym
w Grecji.
Korynt w I w. po Chr. był stolicą
rzymskiej prowincji Achai, w której rezydował
prokonsul. Wśród ludności widać było wielkie
kontrasty: obok przebogatych elit żyły masy
biedoty, a 2/3 mieszkańców stanowili
niewolnicy. W mieście była tez liczna grupa
Żydów,
posiadających
swą
synagogę
w okolicach agory. Korynt zaś nade wszystko
słynął z rozpusty i pijaństwa. Na wybijającej
się wysoko nad okolice górze znajdowała się
pogańska świątynia poświęcona bogini
Afrodycie, w której kapłanki za wysoką cenę
uprawiały prostytucje sakralną. Nie brakowało
też tam młodych mężczyzn dopuszczających
się z innymi kultycznych aktów homoseksualnych. Oprócz zaś prostytucji sakralnej
w mieście kwitła także jej odmiana świecka.
Koryntianie byli przyzwyczajeni do orgii,
zakrapianych obficie alkoholem. Do miasta
ponadto przyjeżdżali spragnieni tego typu
uciech przybysze z całego basenu Morza
Śródziemnego. Wszystko to sprawiło, że

w tamtejszym świecie ukuto nawet specjalny
grecki czasownik „koryntiazomai” - „żyć po
koryncku” tzn. prowadzić frywolne, rozpustne
życie. Korynt znany był także z odbywających
się co 4 lata igrzysk na cześć Neptuna, na
które przybywały tłumy. Miasto, pomimo że
było bogate, nie cieszyło się dobrą sławą, ani
nie mogło poszczycić się zasługami
w dziedzinie literatury, filozofii czy sztuki.
Do tego cieszącego się złą reputacją miasta
przybył po raz pierwszy mniej więcej na
początku 51 r. po Chr. Apostoł Narodów, aby
tam głosić Ewangelię. Przez 18 miesięcy
nauczał Koryntian o Jezusie Chrystusie, co
zaowocowało nawróceniem się na chrześcijanstwo dość znacznej liczby Żydów i pogan,
wywodzących się w początkowym okresie
głównie z plebsu (zob. 1 Kor 1,26-29).
Nawrócił się nawet sam przełożony synagogi
Kryspus, wraz z całą swoją rodziną (por. Dz
18,8). Pierwszym zaś domem zamienionym
w kościół, w którym gromadzili się chrześcijanie w Koryncie była posiadłość Titiusa
Iustusa, nawróconego z pogaństwa, bogatszego obywatela miasta. Bóg umacniał Pawła
w Koryncie i zapewniał, aby się nie lękał
zawistnych Żydów (por. Dz 18,10), gdyż jego
nauczanie sprawiało, że „wielu też słuchaczy
korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę
i chrzest” (Dz 18,8). Zazdrośni sukcesami
apostolskimi Żydzi, postawili nawet Pawła
przez trybunałem prokonsula o imieniu Gallio,
ale nic nie wskórali (zob. Dz 18,12-17).
Wkrótce potem Paweł opuścił Korynt, po 18
miesiącach wytężonej pracy ewangelizacyjnej.
Niestety, podczas pobytu Pawła w Efezie
w trakcie jego III wyprawy misyjnej, docierały
do jego uszu niepokojące wieści. Okazało się,
że po opuszczeniu przez Apostoła Koryntu,
niektórzy z tamtejszych nowo nawróconych
chrześcijan zaczęli powracać do swego
dawnego, rozpustnego stylu życia. Ulegali
także negatywnym wpływom środowiska
pogańskiego, a inni z kolei powracali do religii
mojżeszowej. W tym celu Paweł napisał do
chrześcijan w Koryncie list w formie
upomnienia, który nie został jednak właściwie
przyjęty. List ten nie zachował się jednak do
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naszych czasów, a wiemy o nim, gdyż
wspomina go sam Apostoł w 1 Kor 5,9.
Do Pawła docierały kolejne złe wieści, że
pośród chrześcijan korynckich dochodziło do
rozłamów, z powodu nauk głoszonych przez
Apollosa z Aleksandrii. Nawrócił się on na
chrześcijaństwo i zaczął głosić w Koryncie
swoje kazania, dzięki którym zyskiwał sobie
zwolenników.
Chrześcijanie
korynccy
podzielili się i jedni zaczęli uznawać tylko
naukę Apollosa, drudzy Pawła, trzeci Piotra
(możliwe jest, że św. Piotr nauczał
w Koryncie), jeszcze inni Chrystusa (zob. 1
Kor 1,10-16). Ów rozłam spowodował
wysłanie do przebywającego w Efezie Pawła
specjalnej delegacji. Informacje o niej
znajdujemy w 1 Kor 7,1. W odpowiedzi na ich
pismo, Paweł napisał własne, znane nam jako
kanoniczny 1 list do Koryntian.
Po pewnym czasie Apostoł wysłał do
Koryntu swego zaufanego współpracownika
Tymoteusza, który miał sprawdzić jak tamtejsi
chrześcijanie ustosunkowali się do jego listu
(zob. 1 Kor 4,17. 16,10). Do stolicy prowincji
Achai przybyli niestety w międzyczasie
wrogowie Pawła, którym udało się podburzyć
przeciwko niemu niektórych korynckich
chrześcijan. Misja Tymoteusza spełzła więc na
niczym. Nie pomógł też kolejny list (trzeci),
w którym Paweł bronił swojej godności
Apostoła Jezusa Chrystusa i polemizował ze
swoimi wrogami. W takiej sytuacji postanowił
natychmiast udać się samemu do Koryntu,
chcąc zaprowadzić pośród tamtejszych
chrześcijan ład i porządek (sugerują ją 2 Kor
12,14 i 13,1 mówiąc o planowanej 3 wyprawie
Pawła do Koryntu). Drugi pobyt Pawła
w Koryncie był jednak krótki i nie przyniósł
pożądanych rezultatów, a wręcz wspólnota
chrześcijan
zbuntowała się przeciwko
Apostołowi, a jeden z nich nawet go
publicznie upokorzył (por. 2 Kor 2,5. 7,12).
Paweł odszedł pełen wzburzenia i smutku
z Koryntu, zapowiadając jednak swoje
ponowne przybycie. W Efezie napisał swój
najprawdopodobniej czwarty list do Koryntian
(por. 2 Kor 2,4), w którym ostro krytykował
wiernych Koryntian chcąc, aby w końcu we
wspólnocie zapanował pokój i porządek.
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Bibliści nazywają te pismo tzw. „listem
płaczu”. List ten do Koryntu miał dostarczyć
inny jego współpracownik Tytus.
Misja Tytusa, a także treść „listu płaczu”
w końcu doprowadziła do przełomu we
wspólnocie chrześcijan korynckich. Wierni
uznali swoje przewinienia, przeprosili Pawła,
wyrazili skruchę, a sprawcę całego zmieszania
ukarali (por. 2 Kor 2,6). Ta radosna
wiadomość, otrzymana podczas spotkania
z Tytusem, zmotywowała Pawła do napisania
kolejnego, piątego już listu, określanego tzw.
„listem pojednania”. Wreszcie Apostoł
Narodów udał się po raz trzeci i ostatni do
Koryntu, okazując tamtejszym chrześcijanom
swą pasterską, ojcowską troskę. Tam też
napisał, omówiony we wcześniejszym artykule
list do Rzymian.
Wnikliwego czytelnika może zastanawiać
fakt, dlaczego mówimy w niniejszym artykule
o aż pięciu listach św. Pawła do Koryntian,
skoro w Piśmie Świętym są tylko dwa.
Pierwszy, pisaliśmy – nie przetrwał do
naszych czasów. Drugi to znany nam
kanoniczny 1 Kor. Co zatem z trzema
pozostałymi? Czy dwa z nich też zaginęły?
Uczeni zauważają pewną niespójność i nagłą
zmienność tonu i stylu znanego nam,
kanonicznego 2 Listu św. Pawła Apostoła do
Koryntian. Tradycyjnie uznawano, że czwarty
tzw. „list płaczu” również nie dotrwał do
naszych czasów. Dziś jednak coraz więcej
badaczy opowiada się za tym, że list ten,
choćby tylko w części zachował się do
naszych czasów jako fragment kanonicznego
2 Kor 10-13. Nie jest też wykluczone, że
przywołane wyżej listy trzeci i czwarty
stanowiły jedno pismo. List zaś piąty również
miałby być częścią znanego nam 2 Kor.
Najprawdopodobniej więc wspomniane wyżej
trzy ostatnie listy św. Pawła do Koryntian
dotrwały do naszych czasów, jeśli nie
w całości, to przynajmniej we fragmentach,
w znanym nam kanonicznym 2 Kor i zostały
one złączone razem w jedno pismo. Bibliści są
jednak sporni w tych kwestiach i trzeba uznać,
że w tej sprawie, na etapie obecnej wiedzy, nie
da się powiedzieć nic pewnego.
dk. Adrian Kurczewski
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Ostatnie wydarzenia kulturalne
W naszej parafii, obok pracy duszpasterskiej w różnych grupach tematycznych /zob.
ostatnia strona/, pielęgnuje się kulturę
duchową przejawiającą się w wymiarze
artystycznym i intelektualnym.

▲ W piątek 2 października tego roku
koncertował Chłopięco-Męski Chór Słowiki
Poznańskie działający przy Państwowej
Filharmonii. Chór wystąpił pod dyrekcją
Macieja Wielocha - następcy słynnego
w świecie Stefana Stuligrosza, założyciela
chóru. Koncert odbywał się w ramach projektu
„Rytmy ulicy Święty Marcin” organizowanego
przez Centrum Kultury Zamek. Usłyszeliśmy
znakomite wykonania pielęgnujące styl
i poziom Mistrza Stuligrosza, choć brzmiące
w nieco nowszej wersji innej osobowości
dyrygenta. Usłyszeliśmy „rytmy” polifonii
religijnej ujęte w dwie grupy tematyczne:
najwspanialsze zabytki chóralnej muzyki
polskiej, oraz kompozytorów niderlanckich
i włoskich. Te wieczorne „rytmy”, brzmiące
w srebrzystych głosach chłopięcych i głębokich brzmieniach zespołu męskiego, pozwoliły
słuchaczom przenieść się do innego świata,
świata natchnionego bożego piękna i pokoju,
pozwoliły oderwać się od zgiełku dzisiejszego
świata i kontemplować modlitewny przekaz
kompozytorów i wykonawców – co wyraził
w słowach podziękowania Ks. Proboszcz
Czesław Grzelak. Chór zakończył, ku
wielkiemu zadowoleniu słuchaczy słynnym
„Alleluja” z oratorium Mesjasz Haendla.

W niedzielę 25 października będzie
jeszcze drugi koncert Zespołu Kameralnego
„Na 6” głosów, który będzie dziękczynieniem
Bogu za pontyfikat Świętego Jana Pawła II.
Kierownikiem artystycznym jest Sławomir
Kowalski.
ZAPRASZAMY
Wydarzeniem intelektualnym była 12
października inauguracja trzeciego sezonu
spotkań dyskusyjnych z mottem Św. Jana
Pawła II ”Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka”. Zebrane
osoby
pod
przewodnictwem
Księdza
Proboszcza Czesława Grzelaka, przy udziale
diakona Adriana Kurczewskiego szukały
w ożywionej
dyskusji
odpowiedzi
na
problemy nurtujące rodziny we współczesnym
świecie. Problemów tych jest bardzo dużo,
lecz ramy półtoragodzinnego spotkania
nakładały ograniczenia, więc zagadnienia ujęte
były w dziesięciu pytaniach. Spotkanie to
pozwoliło uświadomić zebranym, dlaczego
Kościół stoi niewzruszenie przy doktrynach,
których nie można zmieniać jeśli chce się
trwać przy nauce Chrystusa. Rozjaśniło też,
jakie prawa kościelne ustanowione przez ludzi,
mogą ulegać modyfikacjom. Czekamy na
owoce trwającego synodu na temat rodziny
i ewentualną adhortację apostolską Papieża
Franciszka na ten temat. Będziemy też później
zastanawiać się nad przesłaniem synodu
i wspierać Księdza Proboszcza w realizacji na
płaszczyźnie duszpasterskiej.
Zapraszamy na następne spotkanie
dyskusyjne w poniedziałek 16 listopada.
Tematem będzie historyczne znaczenie Chrztu
Mieszka I dla Polski oraz znaczenie naszego
chrztu dla naszego życia duchowego, łącznie
z problemem występującego coraz częściej
braku wychowania dziecka w tej dynamice
i roli chrzestnych, która ogranicza się do
uroczystości samego obrzędu.
Oprac. KDM
ZAPRASZAMY
na koncert pamięci artystów poznańskich
„NON OMNIS MORIAR”
Chór kameralny „FERMATA”
dyrygent Mateusz Sibilski

NIEDZIELA 8 LISTOPADA 2015
GODZ. 19.00
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PROGRAM
adoracji i uroczystości odpustowych ku czci św. Marcina Patrona parafii
Poniedziałek -9 listopada - Całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Adoracji przewodniczą grupy duszpasterskie.
Parafian nie związanych z grupami duszpasterskimi prosimy
o adorację w dowolnym czasie.
800
900 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1630
1630 - 1730
1800
2100

Msza św.
Żywy Różaniec, emeryci i renciści
Legion Maryi, Grupa biblijna
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Chór, Akcja Katolicka, Caritas
Czciciele Miłosierdzia Bożego
Eucharystyczny Ruch Młodych
Rada Duszpasterska, Towarzystwo Przyjaźni ASD
Msza św.
Apel Jasnogórski

Wtorek -10 listopada - Całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu
800 Msza św.
900 - 1200 Żywy Różaniec, emeryci i renciści
1200 - 1300 Legion Maryi, Grupa biblijna
1300 - 1400 Apostolstwo Dobrej Śmierci
1400 - 1500 Chór, Akcja Katolicka, Caritas
1500 - 1600 Czciciele Miłosierdzia Bożego
1600 - 1700 Grupa Misyjna
1700 - 1800 Młodzież, kandydaci do Bierzmowania, ministranci
1800 Msza św.
2100 Apel Jasnogórski
Środa - 11 listopada - Uroczystość odpustowa św. Marcina
800 Msza św.
900 - 1030 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 Jutrznia
1100 Uroczysta suma odpustowa z procesją
1330 - 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nieszpory ku czci św. Marcina
1800 Msza św.
2100 Apel Jasnogórski
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INFORMACJE

W październiku 2015 roku

Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00

dni powszednie: 8 , 18

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

00

Apel Jasnogórski przy Grocie

1. Ignacy Zawieja
2. Jan Kulesza
3. Dagna Tyrzyk

00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo maryjne

Odeszli do Pana

30

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające
00

pierwsza sobota miesiąca 9

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Żywy Różaniec

00

00

poniedziałek - piątek: 9 - 11
00
00
czwartek: 17 - 18

Parafialny Oddział „CARITAS”
00

00

wtorek: 10 - 11
00
00
czwartek: 16 - 17

Legion Maryi
30

wtorek: 18

Koło Przyjaciół Misji
30

I środa miesiąca: 18

Chór Świętomarciński
00
środa: 19

Akcja Katolicka

45

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna
30

drugi wtorek 18

Al. Anon

00

Józef Szlachetko
Teresa Kowalska
Irena Garwolińska
Jerzy Nowakowski

lat 61
lat 63
lat 89
lat 71

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

PRAWDA

trzecia niedziela miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna

1.
2.
3.
4.

00

poniedziałek 9 -11

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

Co to jest prawda?
Dla chrześcijanina odpowiedź na to pytanie jest
dość prosta. Dał nam ją sam Chrystus, kiedy powiedział
o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem! Chrystus jest
więc Prawdą. I wszystko, co on głosił, jest prawdą.
Kłamstwo nie miało dostępu do Jego ust. Za prawdę,
którą odważnie głosił, oddał swoje życie.
Apostołowie, dla których Jezus Chrystus stał się
jedyną prawdą, oddali za Niego swoje życie, głosząc
odważnie światu Jego naukę.
Prawda jest bardzo delikatną właściwością
ludzkiego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił
w człowieku sam Bóg. Stąd w każdym człowieku jest
naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa.
Prawda łączy się zawsze z miłością, a miłość
prawdziwa jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować.
Prawda, która nic nie kosztuje, jest kłamstwem.
Żyć w prawdzie to być w zgodzie ze swoim
sumieniem. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala.
Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi
małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwana
walka z prawdą. Prawda jest nieśmiertelna, a kłamstwo
ginie szybką śmiercią.
Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo,
trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to dawanie
świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej
i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest
niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy
inną decyzją, taką czy inną ustawą.
Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość, że
żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą.
Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powołani
do świadczenia o Prawdzie swoim życiem. Poznajcie
prawdę – woła Chrystus – poznajcie prawdę, a prawda
was wyzwoli. Bądźmy więc wierni prawdzie.
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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