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Zamienić niepokój na modlitwę
Drodzy Parafianie i Goście naszej
Świętomarcińskiej wspólnoty.
Minęło już kilka miesięcy od naszego
ostatniego spotkania na łamach naszego pisma
parafialnego. Czas jest jak wiatr, który więcej
nie wraca, czytamy w Biblii. W ostatnim
naszym spotkaniu pochylaliśmy się nad
tajemnicą Eucharystii, która będąc Wielką
tajemnicą wiary, jest równocześnie Boga
i naszym najlepszym zbliżeniem się do
prawdy, poprzez akt zaufania.
Czy właśnie my dziś, w świecie doświadczającym lęku pandemii COVID-19, nie
potrzebujemy silnej wiary? Tak! Potrzebujemy
zawierzenia, nie wzburzenia, rozpaczania
i biadolenia.
Ksiądz
Dolindo
mocno
podkreślał, że zawierzenie oznacza zamianę
niepokoju na modlitwę. Lęk, który może się
pojawić, nie może nas jednak sparaliżować.
Nie może nam odebrać zaufania i jedności.
Wiemy, że zamiana niepokoju na modlitwę
jest wymagająca. Pokój serca nie przychodzi
z marszu. Nie zdobywa się go, tak jak np.
zmiana programów TV, poprzez kliknięcie
kolejnych kanałów na pilocie telewizyjnym.
Aby osiągnąć pokój ducha i umysłu
potrzebujemy mądrego kierownika duchowego, którym zawsze było nauczanie Kościoła.
Pandemia hałasu, nadmiaru informacji
i dezinformacji, a także wirus mowy

nieufności i podejrzliwości, czy wręcz
nienawiści, którego nie rzadko stajemy się
ofiarami, sprawia wzburzenie, które odbiera
nam równowagę, rozsądek i jedność
wspólnoty wierzących.
Wniosek z powyższego jest następujący:
potrzebujemy dobrych miejsc do modlitwy
i wspólnot, które stwarzają nam środowisko
wzrostu wiary. W naszej parafii, a konkretnie
w świątyni daliśmy poniekąd nowe życie
w miejscu gdzie znajduje się płaskorzeźba
Najświętszego Serca Pana Jezusa (ołtarz
w lewej nawie kościoła). 5 października we
wspomnienie liturgiczne św. Faustyny
Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia Bożego,
zostały poświęcone dwa obrazy: Jezusa
Miłosiernego i św. Faustyny. Centralnie pod
płaskorzeźbą widnieje, mocno rzucający się
tekst: JEZU, UFAM TOBIE. Niechby miejsce
to dawało okazję do wdzięczności Bożemu
Miłosierdziu i rozpowszechniało mocne
wołanie na cały świat i wielkie ostrzeżenie
Jezusa Chrystusa: „Nie znajdzie ludzkość
uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością
do Miłosierdzia Bożego”. Słowa te przekazane
nam przez św. Faustynę stanowią istotę
i fundament nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, które Ojciec Święty Jan Paweł II
określił jako najlepszy antybiotyk na chorobę
współczesnego świata.

Fot. BRz
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Potrzebujemy dziś wspólnej modlitwy,
która wierzącym wypraszaćć będzie
b
jej
umocnienie, a tym którzy jąą utracili pomoże
pomo
odkryć jej siłę i wartość.
ść. Bo przecież
przecie „łaska
wiary nie przeszkadza, a wręcz
wrę
pomaga,
ponieważ wyprowadza umysł dalej, ku
życiodajnej objawionejj tajemnicy. Wiara nie
jest czapą,, która spada na oczy, lecz wyostrzewyostrze
niem umysłu. Rozum właśnie
śnie dlatego, że jest
rozumny, zna swoje granice i wie, że poza
jego naturalnym możliwościami
ściami jest jeszcze
coś więcej, i dlatego z wdzięczno
ęcznością może
przyjąć ofiarowany dar.
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Wiara nie zabrania myślenia
my
(…). Co
więcej,
cej, ona wprost zachęca
zach
do takiego
myślenia,
lenia, do wychodzenia umysłu ku pełni
prawdy” (Wojciech Giertych OP, Wyzwolenie
umysłu. Rozważanie
anie o edukacji).
edukacji
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i Bogu
w modlitwie polecam
Ksiądz
dz prob. Antoni Klupczyński
Klupczy
Przy ołtarzu JEZU, UFAM TOBIIE,
w każdy I piątek
ątek miesiąca
miesi
wystawienie
Najświętszego
tszego Sakramentu i okazja
okazj
do
Spowiedzi św.
w. od 15.00 do 18.00.
18.00

„Najskuteczniejszym lekarstwem jest miłość”
„Najskuteczniejszym
Modlitwa o beatyfikację
Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat Swego Syna,
Drogę do prawdziwego życia.
Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości
na peryferie świata,
tak jak Wandę Błeńską,
lekarkę, misjonarkę i Matkę Trędowatych.
Udziel nam łaski, by dzięki naszemu
aszemu świadectwu
piękno Ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam,
gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
Prosimy o beatyfikację Wandy Błeńskiej,
abyśmy zainspirowani jej życiem,
kochali Ciebie i bliźnich,
składając w ofierze samych siebie.
Przez Chrystusa,, Pana naszego. Amen.
Wanda Błeńska
(1911-2014)

Niedziela Misyjna, 18 października
ździernika 2020
roku, stanowić będzie ważną
ż ą datę w historii
Kościoła Poznańskiego
skiego w Polsce i w świecie.
W Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu
otwarty
został
proces
beatyfikacyjny
dr Wandy Błeńskiej.
skiej. Od tego dnia dobrze
znana
nana
lekarka,
misjonarka,
Matka
Trędowatych,
dowatych,
Ambasadorka
Misyjnego
Laikatu, otrzymała tytuł Służebnicy
żebnicy Bożej.
Bo
Na
etapie archidiecezjalnym rozpoczął
rozpoczą się czas
zbierania informacji o Wandzie Błeńskiej,
Błe
który w dalszych etapach doprowadzić
doprowadzi ma do
wyniesienia jej na ołtarze.
Kościół św.
w. Marcina wpisał się
si w życie
Wandy tym, żee to w nim otrzymała życie
Boże, przyjmując Sakrament Chrztu
Świętego 9 grudnia 1911 r.
103 lata życia
ycia (* 30.10.1911 + 27.11.2014) :

39 lat czekania na spełnienie marzeń
marze
43 lata w Ugandzie
22 lata animacji misyjnej po powrocie do
Polski
www.wandablenska.pl
Kultura ducha połączona
ączona z kulturą
kultur obcowania
Wanda Błeńska
ńska otrzymała dar odczytania
siebie jako lekarki i misjonarki w planie
Bożym
ym od wczesnych lat życia.
ż
Pragnienie to,
mimo wielu trudności
ści i zawirowań
zawirowa dziejów w
historii, nigdy w niej nie wygasło. Jej
marzenie spełniło się.
ę. Realizacja marzenia
wypadła dla niej samej, nad spodziewanie
pomyślnie.
lnie. Niech o tym zaświadczą
zaś
tych kilka
wypowiedzi:
•
„Ona leczyła nie trąd, ale ludzi chorych
na trąd” – powiedział o niej przyjaciel Norbert
Rehlis. Przez lata była jedynym lekarzem
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w okolicy, mającym pod opieką tysiące
chorych na trąd pacjentów.
•
„Ich nie trzeba się bać. Ich trzeba
kochać”, mawiała sama. Do chorych zbliżała
się bez rękawic (z wyjątkiem kiedy operowała
lub rana była otwarta), aby oni nie poczuli, że
boi się ich, albo też brzydzi.
•
„Ilu chorym pomogłam wiedzą
lekarską, a ilu wymodliłam, tego nie wiem…
Dowiem się na drugim świecie”.
•
„Gdybym nie przyjmowała codziennie
Komunii św., to bym nie dała rady w tej
pracy”. Kiedy złamała nogę, nie chcąc nikogo
fatygować, wstawała o 4 rano, aby samej
wózkiem dotrzeć na Mszę św.
•
Nie oznaczało to, że nie miała
trudności duchowych. Jak sama wyznawała:
„Pocieszam się tym, że ta Najświętsza Ofiara
jest bezcennej wartości, nawet jeżeli
uczestnictwo jest takie dziurawe z tysiącem
różnych innych mniej lub więcej głupich myśli
zajmujących głowę w tej najważniejszej pół
godzinie”.
•
„To Pan Bóg daje mi siłę. Widocznie
jestem Mu potrzebna. I to, co robię jest w Jego
planie”.
Osobiście nigdy nie spotkałem i nie
zamieniłem zdania z dr Wandą Błeńską. Ale
kiedy czytam o niej, oglądam i słucham jej
wypowiedzi, dostrzegam w niej człowieka
napełnionego Bożym pokojem, który sprawiał,
że łączyła ona w sobie kulturę ducha z kulturą

obcowania z innymi. Kto wie, czy Boża
Opatrzność nie przysyła nam w osobie tej
Służebnicy Bożej - żyjącym pod presją
pandemii COVID-19 - powiernika lekarzy,
pielęgniarek i chorych, aby tę ścieżkę przejść
w Bożym pokoju.
Każdy w planie Bożym otrzymał zadanie
misyjne
Każdy człowiek jest w planie Bożym.
Historia ludzka jest naznaczona obecnością
Boga. Jeśli tylko człowiek pozwoli stawać się
narzędziem w Bożych rękach.
A możliwości do służenia i pomocy innym
jest bardzo wiele. Bo nawet jeśli nie mogę
pomóc konkretnie, to pozostaje zawsze moja
modlitwa. Mój trud, rzetelność, cierpienie,
chwile samotności. Przeżywane i ofiarowane
w konkretnej sprawie czy intencji. Pozostaje
zawsze moje dobre słowo. Życzliwy uśmiech.
Drobny gest życzliwości.
Naszym terenem misyjnym jest miejsce
naszego życia, pracy, nauki. Wszędzie tam
Bóg chce się nami posługiwać. Poprzez nas
działać. Tak jak działał przez Służebnice Bożą
Wandę Błeńską, której dewiza życia brzmi:
„Najskuteczniejszym lekarstwem jest miłość”.
„I to jest chyba najważniejsze w życiu,
być w otoczeniu ludzi, których się kocha
i przez których jest się kochanym”
(dr Wanda Błeńska).
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Przyjaciele Chrześcijan Orientu w naszej parafii
Uczniowie Pana Jezusa od samego początku
zamieszkiwali Bliski Wschód, ponieważ to tam
właśnie urodził się, nauczał, został ukrzyżowany
i zmartwychwstał Pan Jezus. Tam wszystko się
zaczęło… Chrześcijaństwo nie zaczęło się
w Polsce, ani w Rzymie, ani nawet w Watykanie.
To na Wschodzie chrześcijaństwo rozwinęło
się najszybciej i intensywniej niż w Europie. Dziś
chrześcijanie są tam w większości krajów
prześladowani w majestacie panującego tam
islamskiego prawa, albo co najwyżej tolerowani.
Mimo trudów i cierpienia, nasi Bracia chrześcijanie pozostają wierni Jezusowi. Wierność Bogu
okupiona jest życiem w ciągłym niebezpieczeństwie, możliwością utraty pracy i utrzymania
rodziny, brakiem możliwości nauki, godnego
mieszkania, nękania prowadzą do utraty zdrowia
i życia.
Setki tysięcy chrześcijan żyją w Iraku, Syrii,
Libanie, a nawet miliony w Egipcie czy Pakistanie.

Po wiekach izolacji pragną poznać nas, chrześcijan
Zachodu, i nawiązać z nami bliskie przyjacielskie
relacje.
Poznajmy Ich przepiękną liturgię, tradycje,
historię i ich samych! Dajmy Im wsparcie
i okażmy miłość. Dajmy świadectwo naszej
wierze, „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest
miłością” (1J 4,8).
Już niedługo - jeśli oczywiście warunki
pandemii pozwolą - w naszej parafii św. Marcina
odbędzie się pierwsze spotkanie Przyjaciół
Chrześcijan Orientu, na które już dziś serdecznie
zapraszamy. Więcej informacji w czasie
niedzielnych ogłoszeń i na parafialnej stronie
internetowej:https://www.swmarcin.archpoznan.pl
oraz
https://www.facebook.com/przyjacielechrzescijano
rientu
Do zobaczenia!
Grzegorz Krawiec
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„Fratelli Tutti”
3 października br. w Asyżu, przy grobie
św. Franciszka, (w wigilię Jego święta) Papież
Franciszek podpisał swoją nową Encyklikę
„Fratelli tutti”, O braterstwie i przyjaźni
społecznej. Jest to już druga encyklika
społeczna Ojca św. Franciszka i skierowana
jest nie tylko do ludzi wierzących, ale
wszystkich ludzi dobrej woli. Tytuł bierze się
z pierwszych słów encykliki.
1. „Fratelli tutti”, napisał św. Franciszek
z Asyżu, zwracając się do wszystkich braci
i sióstr i proponując im formę życia, mającą
posmak Ewangelii. Wśród jego rad chcę
podkreślić jedną, w której zachęca do miłości,
wykraczającej
poza
granice
geografii
i przestrzeni. W niej nazywa błogosławionym
tego, który tak kocha „swego brata będącego
daleko od niego, jak gdyby był z nim”. W tych
kilku prostych słowach wyjaśnił istotę
otwartego
braterstwa,
które
pozwala
rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę
niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie
od miejsca na świecie, w którym się urodziła
lub w którym mieszka.
2. Ten Święty, znany z miłości braterskiej,
prostoty i radości, który zainspirował mnie do
napisania encykliki „Laudato si’”, ponownie
motywuje mnie do poświęcenia tej nowej
encykliki braterstwu i przyjaźni społecznej.
Św. Franciszek, który czuł się bratem słońca,
morza i wiatru, wiedział, że jest jeszcze
bardziej zjednoczony z tymi, którzy tak samo
żyją w ciele jak on. Wszędzie rozsiewał pokój
i podążał u boku ubogich, opuszczonych,
chorych, odrzuconych, ostatnich.”
W p. 5 Papież pisze kto i kiedy zachęcił Go
do napisania tej encykliki o braterstwie bez
granic, w której wyraźnie wybrzmiewa NIE
dla: kary śmierci, dożywocia (jako „ukrytej
karze śmierci”), „wojny sprawiedliwej”.
Wyjaśnia w Encyklice problem przebaczania
i pojednania, potrzebę budowania na nowo
relacji – ważnych dla pokoju itd.
Zachęcam do czytania tego dokumentu
Kościoła, jakim jest Encyklika „Fratelli tutti”.
W Polsce Encyklika została zaprezentowana 5 X br. w Łodzi, przed rozpoczęciem 387.
zebrania plenarnego KEP; można wysłuchać
w Internecie:
http://rybacy.tv/z-zycia-kosicola/prezentacjaencykliki-papieza-franciszka-fratelli-tutti-kep-5012min/

Ojciec św. Franciszek kończy encyklikę
modlitwami.
Modlitwa do Stwórcy
Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego, który
stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą
godnością, zaszczep w nasze serca ducha
braterstwa.
Natchnij nas marzeniem nowego spotkania,
dialogu, sprawiedliwości i pokoju.
Pobudź nas do tworzenia zdrowszych
społeczeństw i bardziej godnego świata, bez
głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen.
Niech nasze serce otworzy się na wszystkie
ludy i narody ziemi, by rozpoznać dobro
i piękno, które zasiałeś w każdym z nich, aby
zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów,
wspólnych nadziei. Amen.
Ekumeniczna modlitwa chrześcijańska
Boże nasz, Trójco miłości, z potężnej
komunii Twego boskiego życia wewnętrznego
rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości.
Daj nam tę miłość, która się odzwierciedlała
w gestach Jezusa, w jego nazareńskiej rodzinie
i w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej.
Daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią
i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku,
by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach
opuszczonych i zapomnianych tego świata
i zmartwychwstałego
w
każdym
bracie,
który powstaje.
Przybądź, Duchu Święty, ukaż nam swoje
piękno odzwierciedlone we wszystkich ludach
ziemi, by odkryć, że każdy jest ważny,
że wszyscy są potrzebni, że są różnymi obliczami
tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga.
Amen.
ASZ
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Katecheza – co to takiego?
Odc. 4. Praktyki katechetyczne
Każdy kleryk, który jest jednocześnie
studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w ramach przygotowań do zawodu nauczyciela – katechety musi odbyć obowiązkowe
praktyki w wymiarze ponad stu godzin
lekcyjnych. Pierwszy etap praktyk, na
zakończenie 3 roku studiów, polega bardziej
na przyglądaniu się pracy nauczyciela i funkcjonowaniu szkoły. Kolejne etapy odbywające
się w następnych semestrach studiów angażują
studenta bardziej w prowadzenie katechezy
szkolnej na różnych poziomach edukacyjnych.
Ja, na pierwszą praktykę wybrałem szkołę
podstawową w mojej miejscowości rodzinnej,
którą skończyłem 7 lat wcześniej. Wchodząc
w szkolne mury już nie jako uczeń, ale ten,
który za kilka lat zostanie nauczycielem,
przeżyłem ciekawe spotkanie z przeszłością.
Większość grona pedagogicznego nie zmieniła
się, wnętrze szkoły też wyglądało znajomo.
Była jednak zasadnicza różnica. Szedłem
środkiem korytarza jako student-praktykant,
a nie jak uczeń przemykający gdzieś pod
ścianą. Zostałem przez opiekuna praktyk
zaproszony do pokoju nauczycielskiego, do
którego jako uczeń zaglądałem z lękiem przez
uchylone drzwi pytając: „Czy jest może
pani…?”. Teraz mogłem usiąść przy stoliku
z kilkoma nauczycielkami i wypić kawę
opowiadając o tym, jak wygląda klerycki
żywot. Te wszystkie miłe dodatki skończyły
się, gdy wszedłem na pierwszą lekcję religii i
doświadczyłem niemalże namacalnie, że
katecheza szkolna jest bardzo trudną i złożoną
rzeczywistością. Trzeba było pogrzebać ideały
o płomiennej działalności misyjnej i nawracających się uczniach. Przyblakły w mojej
głowie myśli Ks. Cholewińskiego o sposobie
katechizowania, który poruszał serce i dawał

konkretne odpowiedzi na najważniejsze
życiowe pytania. Tu potrzebna była
stanowczość i autorytet w dyscyplinowaniu
i przekazywaniu wiedzy. Później, po latach,
okazało się, że ewangelizacja, czyli głoszenie
słowa Bożego też jest w szkole możliwa,
tymczasem jednak doświadczyłem bardzo
twardej szkolnej rzeczywistości. Od tego czasu
mam ogromny szacunek dla wszystkich
katechetów i proponuję każdemu kto
dyskutuje nad tematem lekcji religii w szkole,
aby stanął przed klasą rozwrzeszczanych
nastolatków i spróbował z nimi coś konstruktywnego zrobić. Katechetami są zwykle osoby
o większej niż przeciętna wrażliwości,
przychodzą do szkoły z nastawieniem by
dzielić się wiarą, a więc czymś co traktują jako
intymny skarb. Jak bardzo boli, gdy ten skarb
jest odrzucany i wyśmiewany wie tylko ten,
kto to przeżył. Te pierwsze kontakty
z katechezą szkolną przeraziły mnie, ale nie
spowodowały zwątpienia w sens katechizowania w szkole. Dodatkowo stały się
początkiem pewnej przygody, o której
w tamtym momencie nie miałem pojęcia,
a która mocno wpłynęła na moje kapłańskie
życie. Dziś, z perspektywy 18 lat bycia
katechetą, widzę, że ta „terapia wstrząsowa”
była potrzebna by nauczyć mnie pokory, by
nie mówić do uczniów z pozycji tego, który
wszystko wie, ale pomagać im odkrywać
prawdę, towarzyszyć i wspierać, próbować
zrozumieć i zaakceptować. Do dziś na lekcję
religii
wchodzę
z
drżącym
sercem
i w poczuciu bezradności, ale doświadczam
jednocześnie tego, że Pan Bóg w tej mojej
katechetycznej słabości realizuje swój plan
i posługuje się mną dla dobra moich uczniów.
(C.D.N.)
Ks. Jacek Zjawin

19 X br. - 36. rocznica śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. i Święto Duchownych Niezłomnych
Tylko wspólna i zgodna współpraca rodziców,
wychowawców, Kościoła i całej młodzieży może
przeciwstawić się wszystkiemu, co ogranicza
wielkość człowieka i niszczy wartości wyrosłe
z ofiary pokoleń Polaków, którzy płacili wysoką
cenę za przetrwanie ducha narodu.
Nadmierna ruchliwość zabrała dzisiejszemu
człowiekowi możliwość refleksji nad samym sobą.
Nie stać go na to, aby zastanowić się, czy jest

jeszcze pewien samego siebie, czy jeszcze sobą
kieruje, czy też może stał się już tylko pewnego
rodzaju automatem. Zabiegany człowiek zamienia
często słowa „chcę” i „powinienem” na słowo
„muszę”. Zmienia postawę osoby wolnej na
postawę
kogoś
spętanego,
pół-niewolnika
sterowanego przez cudze myśli, inicjatywy.
Ks. Jerzy Popiełuszko
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Totus Tuus
fragment Listu pasterskiego Episkopatu Polski zapowiadający
obchody XX Dnia Papieskiego
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego
nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to
tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych
kryzysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają
przyczyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie
świadkami takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki
tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19,
doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich
przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu
i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich
i przyjaciół lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu
gospodarczego, lękając się o byt swoich rodzin.
W obliczu tych wstrząsających naszym życiem doświadczeń,
człowiek stawia sobie zasadnicze pytania: na jakim fundamencie powinien oprzeć swoją egzystencję, aby
była ona stabilna i trwała? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w słowach dzisiejszej Ewangelii: „Czy
nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt
21, 42). Najpoważniejszym źródłem kryzysów w życiu człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i społecznym, jest odrzucenie Jezusa i Jego Ewangelii. Wyjście z tych kryzysów może dokonać się tylko
przez całkowite zaufanie Chrystusowi i oparcie się na Nim.
Takie oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie
TOTUS TUUS, widniejące w papieskim herbie św. Jana Pawła II Wielkiego. Te dwa słowa wyrażają
całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. Wzywając orędownictwa Maryi
i rozważając tajemnice Jej życia, będziemy za tydzień – w jedności z papieżem Franciszkiem – przeżywali
dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypada on w tym roku w jubileusz stulecia
urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Dlatego chcemy oto na nowo rozważyć
sens dwóch ważnych słów, owych „TUTUS TUUS” – „Cały Twój”, które ukształtowały duchowe
oblicze Ojca Świętego, by odkryć ich ponadczasową aktualność.
I. W czym się wyraża postawa TOTUS TUUS?
Proces zawierzenia Maryi ukazuje nam ewangelijna scena wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-11).
Maryja jako pierwsza dostrzega trudną sytuację weselników i natychmiast zwraca się do Jezusa z prośbą
o pomoc (por J 2, 3). Poleca jednocześnie sługom (por. J 2, 5b), aby zaufali Jej Synowi, wykonując
dokładnie Jego polecenia. W autentycznym zawierzeniu Maryi nie ma nic z bałwochwalczego aktu,
przeciwnie, jest ono prostą drogą realizacji chrześcijańskiego powołania. Św. Ludwik Maria Grignion de
Montfort w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym swe źródło
mają rozważane przez nas słowa „TOTUS TUUS”, pisze: „(…) nasza doskonałość polega na tym, by
upodobnić się do Jezusa Chrystusa (…). A ponieważ ze wszystkich ludzi Najświętsza Maryja Panna
najbardziej podobna jest do Pana Jezusa, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw,
nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny duszę naszą najbardziej jednoczy z Panem Jezusem i sprawia, że
staje się Jemu najbardziej podobna” (Szczecinek 2000, s. 133-134). Zawierzenie Maryi oznacza najpierw
pokładanie nadziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ono także konieczność zgłębiania
tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za Chrystusem w codzienności.
II. Macierzyńska troska Maryi
Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II.
Świadectwem tego jest myśl skierowana do młodzieży w Rzymie w 2003 roku: „Mocą tych słów [TOTUS
TUUS] mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później
także przez inne trudne powojenne doświadczenia”. Szczególnym zaś znakiem troski, jaką Maryja otaczała
Papieża Polaka, było jego cudowne ocalenie w czasie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja
1981 roku. (…)
Na czas owocnego przeżywania XX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim naszego pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski, Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele

W lipcu, sierpniu, wrześniu
i październiku 2020 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

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zofia Lubawy
Łucja Anastazja Polkowska
Rafael Cera-Szałata
Franciszek Kazimierz Pyszka-Siwek
Blanka Ignaszak
Jan Zdrożniak
Jessica Bartnicka
Dominik Nowacki
Gabriela Katarzyna Rainka

pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Sakrament małżeństwa zawarli

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

Kancelaria parafialna

1. Marcin Chmiel ♥ Martyna Tomelka

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

Akcja Katolicka
spotkania formacyjne
30
trzeci poniedziałek miesiąca 16

Odeszli do Pana

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

Al. Anon

00

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
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1. Helena Jóźwiak
2. Janina Mądra
3. Ryszard Krystian Pyszka
4. Kazimiera Łukasiewicz
5. Wojciech Kamiński
6. Marek Andrzej Moskwiak
7. Zofia Majchrzak
8. Alicja Maria Muzyk
9. Mieczysław Szwęch
10. Grażyna Maria Kryłowicz
11. Eugeniusz Edward Czapla
12. Adam Stefański
13. Roman Kuczmaszewski
14. Jan Wojciech Urbański
15. Maria Stefania Golik
16. Kazimierz Józef Gabrysiak
17. Wiesław Koćmierowski
18. Stanisław Andrzej Gniadek
19. Ewa Konewka
20. Aleks Witaszczak
21. Janina Jopek
22. Sylwester Majewski
23. Jerzy Janusz Cieśliński

lat 89
lat 97
lat 68
lat 87
lat 64
lat 79
lat 102
lat 62
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lat 67
lat 32
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lat 93
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lat 71
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lat 0
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lat 91
lat 98

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

