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Różaniec modlitwą historii naszego zbawienia w Chrystusie
Przyzwyczailiśmy
się
w
miesiącu
październiku do nabożeństw różańcowych
w naszych świątyniach. Choć modlitwa na
różańcu towarzyszy wielu wiernym nie tylko
w październiku. Dla wielu bowiem każdego
dnia jest jak przyjaciel na dobre i na złe, dni
trudne i radosne.
W różańcowych tajemnicach podejmowane są sprawy Boga, który złączył się z życiem
człowieka. Stało się to w chwili kiedy Maryja
usłyszała pozdrowienie Anioła Gabriela,
wysłańca Bożego, że stanie się Matką Jezusa,
Syna Bożego. To właśnie wydarzenie, dające
początek historii zbawienia w Chrystusie, jest
w modlitwie Zdrowaś Maryjo na różańcu
powtarzane najczęściej. Sama Maryja nie
modliła się na różańcu powtarzając
Pozdrowienie Anielskie. Maryja rozważała
Boże działanie w historii zbawienia Izraela
psalmami, które były dla Niej codzienną
modlitwą. Maryja dzięki przyjęciu woli Boga
– Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według woli Twojej – przekazała nam
modlitwę,
poprzez
którą
medytujemy
wydarzenia i historię zbawienia w Jezusie

Chrystusie. Sama z pewnością nie zdawała
sobie sprawy z tego, że z czasem - kiedy
w średniowieczu w zakonach przybywało
ludzi prostych i nie umiejących czytać ani
pisać mnichów, którzy nie mogąc czytać
psalmów, powtarzali Pozdrowienie Anielskie modlitwa ta stanie się medytacją tego, co Bóg
czynił i czyni w historii Jego wiernych.
Zatem sięgając po różaniec, nie tylko
w miesiącu październiku, doświadczamy jakby
tego samego dotyku Boga, kiedy Anioł Boga
wszedł do domu Maryi w Nazarecie. Modlitwa
różańcowa wraz ze swoimi tajemnicami
zbawienia jest naszą zgodą na obecność Boga
w tajemnicach naszych codziennych spraw,
które przesuwają się jak paciorki różańca
w stronę Boga. Niech zatem stanie się nam
ona modlitwą bliską i pokrzepiającą
w Tajemnicach
Radosnych,
Bolesnych,
Chwalebnych i Światła.
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do
odmawiania modlitwy różańcowej również we
wspólnocie Żywego Różańca w naszej parafii.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Październik – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Papież
Franciszek
ogłosił
miesiąc
październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem
Misyjnym.
Jednocześnie
przedstawiona
została lista 25 świadków wiary z całego
świata, wśród których jest jedna Polka,
poznanianka, lekarka i misjonarka, dr Wanda
Błeńska, która 9 XII 1911 roku otrzymała
w naszym kościele Sakrament Chrztu
Świętego. Wielokrotnie gościliśmy Wandę
Błeńską w naszej parafii, stąd wielka radość
dla naszej parafii.
Przez ponad 40 lat pracowała w Ugandzie,
w ośrodku leczenia trądu w Bulubie nad
Jeziorem Wiktorii. Jej długoletnia praca
sprawiła, że zyskała przydomek „Matka
Trędowatych”, a miejscowi nazywali ją
„Dokta”. Za swoją wieloletnią pracę na rzecz
trędowatych otrzymała wiele odznaczeń,
wśród których najwyższe odznaczenie
świeckim
zaangażowanym
przyznawane
w życie Kościoła - Order Świętego Sylwestra,
przyznany przez Papieża Jana Pawła II.
Otrzymała także tytuł doktorat honoris causa

Akademii Medycznej w Poznaniu. Zmarła 27
listopada 2014 roku, w wieku 103 lat; jej
pogrzeb odbył się 3 grudnia 2014 roku na
cmentarzu przy ul. Nowina w Poznaniu. Przy
Jej grobie, 27. dnia każdego miesiąca
odmawiany jest Różaniec misyjny.
Aktualnie jest kandydatką na ołtarze;
ks. Jarosław
Czyżewski
zajmuje
się
przygotowaniami do rozpoczęcia procesu
beatyfikacyjnego.
W bieżącym miesiącu jest wiele spotkań
poświęconych misjom; polecam spotkanie
w dniu 16 bm. o godz. 18.30, pt. Ochrzczeni
i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie
(ul. Szewska 18). Gościem będzie Ks.
Bp Szymon Stułkowski – wieloletni dyrektor
diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych,
opiekun Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej. Natomiast
w Niedzielę Misyjną 20 bm. o godz. 12.30
zostanie odprawiona Msza św. we Farze pod
przewodnictwem Księdza Bpa Szymona
Stułkowskiego.
ASZ
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Z ostatnich wydarzeń parafialnych
W niedzielę 11 sierpnia
2019 Mszą św. o godz.1230,
uroczyście
dziękowaliśmy
ks. wikariuszowi Szymonowi
Bajonowi za sześć lat posługi
duszpasterskiej w naszej
parafii. Od września został
przeniesiony do parafii pw.
św. Michała Archanioła.
Pozostawił
w
naszej
wspólnocie
piękne
ślady.
W przewodzeniu liturgicznym
swoją postawą emanował na
nas modlitewnym skupieniem
na Świętej Tajemnicy Boga
obecnego pośród nas, w Słowie
i Eucharystii, w nabożeństwach
i przy Grocie MB z Lourdes.
Zapamiętaliśmy słyszalną
dbałość o piękny, z wysoką
kulturą muzyczną realizowany
śpiew, w tym pielęgnowanie we
wszystkie
środy
chorału
gregoriańskiego, realizowanego
też w niedziele Wielkiego Postu
i Adwentu, na przemian
z istniejącym do 2015 chórem
parafialnym, oraz udziałem
w miesięcznych
praktykach
studentów muzyki kościelnej
Akademii Muzycznej. Bywało,
że „wciągał” czasem w ten
świąteczny śpiew ówczesnego
proboszcza
ks.
Czesława
Grzelaka.
Pozostawił
w
pamięci
treściwe homilie, formułujące
naszą osobowość duchową
i pogłębione rozumienie Słowa
Bożego, w kontekście jego
zapisu i aktualności do dzisiejszych czasów.
Emanował pogodą ducha,
życzliwością i otwartością na
pomoc ludziom, formował
ministrantów, służył opieką
kapłańską na zgrupowaniach
wyjazdowych Eucharystycznego
Ruchu Młodych, prowadzonych
przez s. Małgorzatę Ślęzak USJK.
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Podziękowania i życzenia

Bywało, że w razie potrzeby zasiadał
przy organach, ubogacając liturgię
szlachetnym doborem barw stonowanej
harmonii.
Akompaniował
też
na
fortepianie podczas spotkań kolędowych
grup duszpasterskich w salce parafialnej
i włączał się muzycznie w niektóre
spotkania
kręgu
dyskusyjnego
„Horyzonty”. W ostatnim okresie,
prowadził też słowem kilka Koncertów
Świętomarcińskich.
Trzeba wspomnieć, że równocześnie
z pracą duszpasterską, łączył studia
w specjalności „dyrygentura chóralna”
w Akademii Muzycznej w Poznaniu,
zwieńczonej dyplomem magisterskim
w czerwcu 2018 r.
Podczas przejęcia przez archidiecezję
wędrującego po Polsce obrazu MB
Częstochowskiej
w
maju
2019
śpiewaliśmy jego specjalnie napisane
pieśni, którymi dyrygował z udziałem
chórów parafialnych.
Życzymy Ks iędzu dalszego
o wocnego posługiwan ia duszpasterskiego wszędzie tam,
gdzie zostan ie posłany.
Życzymy, aby mó gł praco wać
usilnie nad szerzenie m
e wangel icznej kultury
muzycznej w Kościele
i w ś wiecie, gdyż nie wielu
„robotn ikó w” jes t
obdarzonych tak imi talentami
przez S twórcę.
Niech Duch Ś wię ty pro wadzi
i darzy niezbędnym
zdro wie m.
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W niedzielę 25 sierpnia 2019 roku przed
Mszą Świętą o godz. 1230 parafianie wraz
z księdzem proboszczem dr. Antonim
Klupczyńskim przywitali oficjalnie nowego
współpracownika do posługi duszpasterskiej; jest nim ksiądz Jacek Zjawin,
wykładowca na Wydziale Teologicznym
UAM, zajmujący się przygotowywaniem
studentów do pracy katechetycznej. Pochodzi
z Kościana, miejscowości promieniującej
w ubiegłym wieku na całą Polskę działalnością
kompozytorską ks. dra Józefa Surzyńskiego.

Ks. Proboszcz
wyraził
wielką
radość
z przybycia takiego pomocnika do rozlicznych
prac ewangelizacyjnych. Parafianie życzyli opieki
Matki Bożej i Łask Boga Najwyższego, a także
możliwości uczestniczenia w rozwijaniu kultury
duchowej naszej wspólnoty parafialnej.
Pierwszą taką okazją była Godzina Adoracji
Krzyża Świętego w naszym kościele, w łączności
z ogólnopolskim projektem na lotnisku opodal
Włocławka:
POLSKA
POD
KRZYŻEM,
14 września w Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. We wstępie ks. Jacek przedstawił licznie
zebranym parafianom cel, istotę, potrzebę
zaangażowania Polaków w obronę krzyża dziś,
i przypominał słowa św. Jana Pawła II z homilii
w Zakopanem 6 czerwca 197I.
Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże
było obrażane w waszych sercach, w życiu
społecznym czy rodzinnym (…) niech krzyż
przypomina nam o miłości Boga do człowieka,
która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
Poprowadził potem rozważania w trzech
częściach:
dziękczynienie,
przeproszenie,
uwielbienie. Pomiędzy rozważaniami nasza
organistka Marta Wilak , śpiewała stosowne, mniej
znane pieśni, a kilka z nich śpiewaliśmy wszyscy
z organami, m.in. całą sekwencję Stała Matka
Boleściwa. Po indywidualnej adoracji w ciszy,
zakończyliśmy pieśnią z melodią Feliksa
Nowowiejskiego „Nie rzucim Chryste świątyń
Twych”.
KDM

Godzina Adoracji Krzyża Świętego

5

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

6

Coś o mnie
Urodziłem się w 1978 roku w Kościanie,
gdzie w 1997 zdałem maturę, a następnie
wstąpiłem do Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Po sześciu latach
formacji i studiów na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, przyjąłem święcenia kapłańskie
z rąk ks. Abp. Stanisława Gądeckiego. Kolejne
parafie w których posługiwałem jako
wikariusz to: Leszno - św. Józef, Poznań Chrystusa Odkupiciela (os. Warszawskie),
Poznań - Głuszyna św. Jakuba, Luboń św. Barbary. Po obronie doktoratu z Katechetyki zostałem zatrudniony jako adiunkt na
Wydziale Teologicznym, gdzie do chwili
obecnej prowadzę zajęcia z klerykami i osobami świeckimi z katechetyki i pedagogiki.
W tym czasie ks. Arcybiskup skierował mnie
do pomocy duszpasterskiej najpierw w parafii
św. Jana Jerozolimskiego (Poznań - Śródka),
następnie w parafii Chrystusa Najwyższego
Kapłana (Os. Lecha - Rataje), a od końca
sierpnia tego roku w parafii św. Marcina.
Ostatnie lata mojego kapłaństwa to działalność
dydaktyczno - naukowa na Wydziale Teologicznym. Zagadnieniami, które szczególnie
mnie interesują są: katecheza Kościoła
Pierwotnego, tzw. Katechumenat, katecheza
kerygmatyczna i pedagogika. Przygotowuję
przyszłych katechetów do niełatwego zadania
katechezy szkolnej, prowadzę także zajęcia
w szkole katechistów, która przygotowuje
świeckich do pracy w duszpasterstwie
parafialnym,
przygotowuję
przyszłych
kapłanów do posługi w katechezie parafialnej.
Postacią szczególnie mi bliską jest jeden
z ważniejszych pedagogów i społeczników
XIX wiecznej wielkopolski - bł. Edmund
Bojanowski. Jego pomysły na wychowanie

młodego pokolenia okazują się być ciągle
aktualne i są inspiracją do naukowych
poszukiwań, a broda, którą noszę niekiedy się
wydłuża i wtedy wcielam się w postać
błogosławionego w czasie różnych wydarzeń
związanych z jego osobą.
Jedną z pasji, którą kontynuuję od prawie
30 lat jest gitara elektryczna, która mocno
i pięknie brzmi podczas koncertów z zespołem
Pinokio Brothers. To sposób na głoszenie
Dobrej Nowiny w stylistyce rockowej. A miś
Szczepan, który będzie pojawiał się na Mszach
Świętych niedzielnych z udziałem dzieci, to
mój stary, sprawdzony pomocnik w głoszeniu
ewangelii najmłodszym.
ks. Jacek Zjawin

Modlitwa przypisywana św. Tomaszowi Morusowi
Panie, obdarz mnie dobrym trawieniem,
a również czymś, co mógłbym strawić.
Daj mi zdrowie ciała i dobry humor, by móc
je zachować.
Daj mi, Panie, duszę prostą, która potrafi
uznać za skarb wszystko, co jest dobre i która nie
zlęknie się widokiem zła, ale raczej znajdzie
sposób, by doprowadzić wszystko na swoje
miejsce.

Daj mi duszę, która nie zazna nudy,
zrzędzenia, westchnień, lamentów i nie pozwól
bym zbytnio martwił się, zawalidrogą, która
nazywa się «ja».
Daj mi, Panie, poczucie humoru. Udziel mi
daru zrozumienia żartu, by odkryć w życiu trochę
radości i by móc użyczyć jej innym.
Amen.
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Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie „Wielka Tajemnica Wiary”
Sesja pod patronatem Arcybiskupa
Stanisława
Gądeckiego,
Metropolity
Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski w Poznaniu, 21 IX 2019.
W słowie wprowadzającym ks. abp
Stanisław Gądecki wyjaśnił, że bez
świątecznego przeżywania niedzieli, nie
sposób żyć po chrześcijańsku. Udział
w Eucharystii wzmacnia Łaskę do odczuwania
obecności Boga pośród nas.
W materiałach, które dostali uczestnicy
czytamy też inne niezwykle ważne dla na
wskazania ks. abp.: We właściwym przeżywaniu Eucharystii grozi nam rutyna, przyzwyczajenie prowadzące do zobojętnienia, grozi też
płytki sentymentalizm - koncentrowanie się na
uczuciach i osobistych doznaniach. Dlatego
potrzebna jest nam wszystkim nieustanna
katecheza, dbałość o formację intelektualną,
bez której nie ma rozumnej wiary. Wiara bez
formacji jest słaba i nie wytrzymuje różnych
prób, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Czyli dla nas wskazanie, abyśmy nie
ograniczali się tylko do uczestnictwa we Mszy
św., ale uczestniczyli w stałym dokształcaniu
się.
Pierwszy referat „Eucharystia - darem dla
Kościoła” wygłosił ks. abp Gintaras Grusas,
Metropolita
Wileński,
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Litwy. Na wstępie
przedstawił sytuację Kościoła na Litwie
i problemy aktualne z malejącą populacją,
aborcją, LGBT – jak w Polsce. Dopiero
w ostatnich czasach może na Litwie
powstawać organizacja Caritas i inne
instytucje kościelne.
W zakończeniu wyraził potrzebę włączania
się parafian do aktywności w formacyjnych
grupach duszpasterskich.
Drugi referat „Eucharystia daje życie” –
założenia
Programu
Duszpasterskiego
Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, wygłosił
abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki,
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.
Najistotniejsze tezy wykładu to: Zrozumienie
Mszy św. prowadzi do pogłębionego,
pełniejszego kultu Boga. Dlatego program
przewiduje trzy-letni okres. Jego klucz
streszcza się do trzech haseł: Rok I –
Eucharystia wyznawaną wielką tajemnicą
wiary. Rok II - Przeżywanie celebracji- jak.

Rok III - Posłanie wszystkich do dawania
świadectwa.
Uzasadnienie: Całe dobro Kościoła
i człowieka jest w Eucharystii: liturgia jest
aktualizacją TU I TERAZ - HODIE, zarazem
antycypuje przyszłość. To trzeba głosić. To
zadanie dla wszystkich, bo sami księża nie
dotrą wszędzie; aby to było skuteczne, trzeba
aby wierni najpierw sami pogłębiali wiedzę
o znaczeniu
poszczególnych
składników
Liturgii. W czasach dzisiejszych znajdziemy to
u ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta
XVI i obecnego Franciszka. To zadanie dla
grup duszpasterskich.
W
sesji
popołudniowej
swoimi
przemyśleniami na ten temat podzielili się:
o. dr Dominik Jurczak OP - prezes Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie
- Najświętsza ofiara, i ks. dr hab. Daniel
Brzeziński- prof. UMK w Toruniu „Dziękczynienie
i
uwielbienie
Ojca”.
Odpowiadali też na pytania z sali.
Najważniejsze problemy dotyczyły Ambony
Słowa, która nie jest pulpitem do ogłoszeń
(w liturgii Słowo jest sakramentem, oraz
homilia objaśniająca to Słowo), problemy
lektorów i roli w tym kobiet, ministrantów
i „ministrantek”, szafarzy nadzwyczajnych,
Mszy św. przez radio czy TV (Mszy się nie
ogląda i nie słucha ale się uczestniczy!
oczywiście są wyjątki), gdzie miejsce
przewodniczenia dla celebransa, który jest
w tym momencie „Persona Christi” gdzie
miejsce ogłoszeń i czytania listów pasterskich,
Liturgia Trydencka dziś.
Na zakończenie kilka uwag o tym, co
trzeba poprawić: święty dzień mają
Muzułmanie i Żydzi - u nas zarzucono
świętowanie Dnia Pańskiego - duża rola w tym
świeckich. Katecheza młodzieży nie daje
wprowadzenia w tajemnice wiary i nie uczy
praktyk religijnych. Nie zawsze aktualizowana jest modlitwa wiernych, którą jeszcze
czyta się z wydań 1973. Brak w parafiach
formacji wiernych przygotowującej do
właściwego przeżywania liturgii i rozumienia
czytań na każdą niedzielę; ważne jest nie tyle
co się celebruje, ale jak - postawy wiernych.
Finalne stwierdzenie: Liturgia jest dziełem
Chrystusa, w którym nie tylko prezbiter ale
swoje
uczestnictwo
wszyscy
mają
w wyznaczonej formie.
KDM

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele

Od czerwca do października
2019 roku

niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające

Sakrament małżeństwa
zawarli

30

pierwsza sobota miesiąca 8

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

Akcja Katolicka

spotkania dyskusyjne - Horyzonty
30
II poniedziałek miesiąca 16

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Medytacja Słowa Bożego
i modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16
00

Paweł Polkowski ♥ Joanna Bleja
Mateusz Okpisz ♥ Paulina Krawczyk
Mateusz Rainka ♥ Katarzyna Brzozowska
Paweł Świderski ♥ Patrycja Bączkowska
Paweł Kulicki ♥ Katarzyna Michalak
Jakub Stawarz ♥ Agnieszka Kajdan

Odeszli do Pana

spotkania formacyjne
30
trzeci poniedziałek miesiąca 16

Al. Anon

Blanka Pertek
Karol Jan Błasiński
Julia Renata Durys
Leszek Samuel Barełkowski
Eryk Dariusz Witkowski
Agata Mejer

00

poniedziałek 9 -11

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18
i spotkanie formacyjne

Pismo redaguje zespół:
Ks. Antoni Klupczyński, ks. Jacek Zjawin,
Renata Ereńska, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji
i skracania przyjętych tekstów.
Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13,
Konto bankowe parafii:
19 1240 1747 1111 0010 7471 4381
Parafialna strona internetowa
www.swmarcin.archpoznan.pl
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Edward Nowak
lat 88
Bronisława Stefania Rybacka
lat 80
Marian Laskowiak
lat 90
Maria Flegel
lat 88
Felicja Stanisława Janoch
lat 94
Małgorzata Zalewska
lat 64
Jan Bolesław Piotrowski
lat 85
Aleksandra Maria Jankowiak
lat 83
Eugeniusz Marian Kerger
lat 71
Lech Leonard Dziubała
lat 63
Jadwiga Kazimiera Śródecka
lat 75
Henryk Tadeusz Pielichowski
lat 91
Ryszard Zajączkowski
lat 84
Henryk Kmieć
lat 86
Lidia Teresa Janiak
lat 77
Dorota Kamila Igel
lat 63
Cecylia Maria Pieprzycka
lat 90
Czesława Maria Cyzman
lat 87
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe
sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość. Pamiętajmy, że
mocny jest lud, gdy w swoim życiu i w swojej Ojczyźnie
buduje na prawdzie, miłości, sprawiedliwości i solidarności
serc i umysłów, w modlitewnym zjednoczeniu ze źródłem
tych wartości, Ojcem ludów i narodów – Bogiem
przedwiecznym.
Bł. Jerzy Popiełuszko

