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„O, błogosławiony różańcu Maryi,
słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem!”
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„Kto propaguje mój różaniec, z pewnością będzie zbawiony!”
(bł. Bartolo Longo)
Jednakże, jako osoba myśląca i poszukuDrodzy Parafianie i Goście, Czytelnicy
Świętomarcińskiego Słowa.
jąca, głodu duchowego nie utraciła. Oddalenie
Jesteśmy w pełni miesiąca październikod Boga i zasad ewangelicznych, a przede
kowego obfitującego w wiele wydarzeń
wszystkim wejście na drogę inicjacji okultysreligijnych. Przede wszystkim nabożeństwa
tycznej; jako „kapłan Szatana” parodiował
różańcowe przypominające nam o wielkiej
sakramenty, miały zasadniczy wpływ na jego
wartości duchowej modlitwy różańcowej
rozbicia osobowe. Zaczął cierpieć na głębokie
rozważające wraz z Maryją życie Jezusa
stany depresyjne oraz myśli samobójcze.
i tajemnice naszego zbawienia. Nie można
Będąc na krawędzi wyczerpania miał
zapomnieć również o świętych, których
usłyszeć od zmarłego swojego ojca, który
wspominamy w kalendarzu liturgicznym
usilnie go błagał, aby powrócił do wiary. Ten
w październiku, choćby m.in. o św. Teresie od
przełomowy moment sprawia, że rozpoczyna
Dzieciątka Jezus, św. Franciszku, św.
szukać uczciwie. Udaje się do swojego
Faustynie, św. Teresie od Jezusa (której
przyjaciela wierzącego prof. Vincenza Pepe,
sylwetkę przedstawia w obecnym numerze
następnie szuka porady u duchownych. Po
Monika Jasińska), św. Jadwidze Śląskiej, św.
długiej i intensywnej walce duchowej
Janie Kantym czy św. Janie Pawle II. A zatem
młodzieniec przystępuję do Sakramentów
obfituje październikowy miesiąc różańcowy
Spowiedzi św. i Komunii św. Zaczyna
w dary duchowe. Polacy nie zapominają
regularnie modlić się, angażuje się we
również, że to miesiąc papieski i niezapomniawspólnocie modlitewnej. Przyjął w tym czasie
na data 16 X 1978 r. w historii, wyboru Kard.
imię Fra Rosario (Brat Różaniec).
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Okoliczności sprawiają, że został zarządcą
Dodatkowo w tym roku – 7 października 2021
zaniedbanego majątku w Pompejach. Pompeje
roku, w Kaliszu w narodowym Sanktuarium
w XIX w. były w stanie popiołu: brzydkie
św. Józefa – dokonany został akt oddania się
miejsce z głodnymi ludźmi, dziećmi błąkająw opiekę św. Józefowi. A zatem treści do
cymi się bez opieki, wiele krzywdy i nędzy.
rozważania przynosi nam październik wiele,
Stan miejscowości miał przygnębiający wpływ
choć chłodniejsze dni już za oknem, to
na stan Bartolo Longo. Powracały dawne
w naszej świątyni i mieszkaniach daje nam
dołujące go myśli. Aż pewnego październikOpatrzność Boża sporo tematów do
kowego dnia 1872 r., kiedy snuł się bez
przemyślenia i modlitwy.
sensu, tracąc sens swych czynów i życia,
Pozwólcie zatem Drodzy Czytelnicy
wróciły do niego słowa Maryi przekazane mu
Świętomarcińskiego Słowa, że w kilku
niegdyś przez kierownika duchowego: „Kto
zdaniach, zajmę Waszą uwagę drogą duchową
propaguje mój różaniec, z pewnością będzie
Bartolo Longo (ur. 10.02.1841 r. zm.
zbawiony!” Ten moment jego życia
5.10.1926 w Pompejach), który zwany jest
(„paschalny”) sprawia, że pada na kolana
Apostołem Różańca. Rodzice umożliwili
i przysięga Matce Bożej, że Pompeje będące
synowi bardzo dobre warunku wzrostu religijw ruinach, staną się sanktuarium różańcowym.
nego posyłając go do szkoły prowadzonej
I tak się też stało! Dziś wiele osób dzięki
przez księży pijarów. Niestety mimo sprzyjająmodlitwie różańcowej i Nowennie Pompecych warunków religijnych Bartolo stracił
jańskiej powstaje z popiołów i rozpoczyna na
wiarę w Boga. Jego intelektualne dociekania
nowo żyć.
zwłaszcza w okresie studiów w Neapolu
Zachęcam Was do modlitwy różańcowej
sprawiają, że ostatecznie porzuca katolicyzm.
wspólnotowej. Włączajmy się do parafialWpływ kręgów ateistycznych i wolnomunego Żywego Różańca. Spotykamy się
larskich, które ukazywały Jezusa jedynie jako
w każdą trzecią niedzielę na Mszy św.
doskonałego myśliciela i człowieka, oddalają
o godz. 8.00. Zapraszam!
go od Kościoła, wiary osobowej w Boga, co
Bogu polecam i pozdrawiam
skutkowało, że rozpoczął życie dalekie od
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
(polecam więcej o bł. Bartolo Longo,
zasad moralności chrześcijańskiej.
Apostoł Różańca w: TOTA TUA, NR 10/2021)
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Misje Parafialne i Nawiedzenie – maj 1978
Zbliżamy się do Nawiedzenia w naszej Parafii.
Przypomnijmy o Nawiedzeniu w roku 1978.
W Kronice Parafialnej czytamy:

„Misje Parafialne
W sobotę, dnia 6 maja 1978 r. rozpoczęliśmy
święte dni – misje parafialne. Powitaliśmy
misjonarzy OO. Oblatów: O. Tadeusza Hajduka,
O. Antoniego Skierawskiego i O. Marcinkiewicza,
którzy podjęli się wielkiego trudu, - duchowego
przygotowania parafii na uroczystość Nawiedzenia
Matki Bożej w Jej Jasnogórskim Obrazie.
W ręce Matki Bożej złożyliśmy te święte dni –
w ręce Tej, która czuwa nad naszą parafią tu
w kościele w odnowionym ołtarzu - tryptyku
i w Grocie.
Nauki misyjne wygłaszali OO. Misjonarze do
niedzieli 14 maja 1978 r. OO. Misjonarze pozostali
w parafii jeszcze kilka dni i pomagali nam
w uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej.

Nawiedzenie
Na zakończenie Nawiedzeń w Archidiecezji
Poznańskiej przybył Cudowny Obraz Matki Bożej
Częstochowskiej do Dekanatu Poznań –
Śródmieście, który można nazwać dekanatem
maryjnym. Świadczą o tym cztery obrazy Matki
Bożej Koronowane w kościołach dekanatu, świadczą odprawione nowenny, - świadczy i Grota
przy naszym kościele, do której od roku 1911
spieszą liczni czciciele Maryi składając w Jej ręce

swoje radości i cierpienia. Mieliśmy to szczęście
witać Cudowny Obraz kilka razy na terenie parafii,
a mianowicie: w Kaplicy św. Rodziny, w Kaplicy
Sióstr Urszulanek, w Kościele Ojców Franciszkanów i w naszej świątyni w dniach 16 i 17 maja
1978 r.
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Długie miesiące trwały przygotowania na ten
historyczny dzień. Już przed świętami Bożego
Narodzenia w czasie kolędy zostali parafianie
powiadomieni o Nawiedzeniu w naszym Kościele,
o misjach świętych i zachęcani do przygotowania
odpowiednich dekoracji. Wnętrze zabytkowego
kościoła
(polichromia)
zostało
całkowicie
odnowione,
tryptyk
poddany
gruntownej
renowacji, sprawiono kielich i nowe szaty
liturgiczne, a ministranci otrzymali nowe pelerynki
i komże.
W miarę, jak zbliżała się uroczystość
Nawiedzenia rósł entuzjazm i zainteresowanie
parafian. Największą uwagę zwróciliśmy na
przygotowanie duchowe: kazania wygłaszane
przez szereg niedziel przed Nawiedzeniem, podczas katechizacji dzieci i młodzieży omawiano
zbliżającą się uroczystość, - chorzy modlili się
w tej intencji w swoich domach, -nabożeństwa
majowe łączono z modlitwami o dobre przeżycie
misji, które przeprowadzono w dniach od 6. – 15.
maja 1978 r. Bardzo wielu wiernych korzystało
z Sakramentów Świętych i nie zmarnowało czasu
łaski.
Odrodzeni
duchowo
oczekiwaliśmy
przybycia Obrazu.
Na granicy parafii przy ul. Franciszka
Ratajczaka (Izba Rzemieślnicza) oczekiwali
Kapłani z Ks. Biskupem Marianem Przykuckim na
czele. We wspaniałej procesji, iście królewskim
pochodzie, przy udziale kilkunastu tysięcy
wiernych, z towarzyszeniem orkiestry ministranckiej z parafii Zmartwychwstania Pańskiego
odprowadziliśmy obraz Matki Boga i Matki naszej
przed kościół św. Marcina. Tysiące dekoracji
i świateł. Cała parafia, a zwłaszcza ul. Fr. Ratajczaka i Czerwonej Armii (dziś ul. św. Marcin) były
z wielkim wyczuciem artystycznym udekorowane.
Parafianie godnie uczcili Królową Polski. Takiej
manifestacji religijnej, takiego zaangażowania
wiernych parafia św. Marcina jeszcze nie
przeżywała.
Rektor Kościoła pw. Maryi Królowej Ksiądz
Bogusław Borzyszkowski przekazał Obraz
proboszczowi
parafii
Księdzu
dziekanowi
Marianowi Peikowi przy ul. Fr. Ratajczaka.
Przewodniczył uroczystości Ksiądz Bp Marian
Przykucki w obecności licznego duchowieństwa
i wszystkich byłych wikariuszy parafii. Mszę św.
nazajutrz na zakończenie uroczystości odprawił
Ksiądz Infułat Aleksy Wietrzykowski.
Nad
całością
oryginalnych
dekoracji
w kościele i na zewnątrz kościoła czuwał plastyk
oraz Księża wikariusze Hieronim Muczek i Marian
Nowak. Iluminacji, oświetlenia i wiele innych prac
wykonał bezinteresownie parafianin elektryk
p. Marian Banaszak.
Podkreślić wypada wzruszający moment
w czasie odprowadzenia Obrazu do parafii Farnej.

Oczekiwanie na uroczyste przyjęcie Obrazu

Przejście ulicą Fr. Ratajczaka

Przejście ulicą Fr. Ratajczaka
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Przy szpitalu miejskim procesja stanęła. Obraz
zwrócono w stronę gmachu szpitala, gdzie
wszystkie okna oblegali chorzy z kwiatami
i świecami w rękach. Ojciec misjonarz przemówił
do chorych, poczym wszyscy kapłani udzielili
chorym błogosławieństwa. Łzy cisnęły się do oczu.
W Kolegiacie Farnej Ksiądz proboszcz Marian
Peik przekazał Obraz stróżowi Sanktuarium
Maryjnego – Księdzu Infułatowi Bernardowi
Czajce.
Obok wielu korzyści duchowych stałą
pamiątką Nawiedzenia stał się codzienny Apel
Jasnogórski o godzinie 21.00 przy Grocie.
Nawiedzenie Obrazu sprawiło, że życie
religijne w parafii nabrało nowego blasku i mocy.

Hołd i modlitwa przed Obrazem MB Częstochowskiej

Rok później czytamy: Owoc Nawiedzenia
Punktualnie o godz. 21. zaczynają bić dzwony,
przy ich wtórze zebrani przed oświetloną Grotą
śpiewają pieśń do Matki Boga. Dzień w dzień, czy
deszcz czy zima, rozpoczyna się tak samo Apel
przy grocie Matki Bożej. Apel gromadzi
nieodmiennie wiele osób, zarówno tych, którzy
nań specjalnie przyszli, jak i tych, którzy
przypadkowo przechodzili ulicą. Dużo dzieci

5

Przejście ulicą Św. Marcin, wówczas Armii Czerwonej
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i młodzieży, wiele osób starszych. Wszyscy
wspólnie z księżmi parafii, odmawiają w intencji
Kościoła i Ojczyzny dziesiątkę Różańca, Pod
Twoją Obronę. Rozlega się śpiew Apelu
i błogosławieństwo. Apel kończy wspólny śpiew
którejś z pieśni maryjnych. Wszystko razem
niedługo, najwyżej piętnaście minut. Od roku nie
zdarzyło się, by Apelu nie było. W mróz,
w deszcz, codziennie bez wyjątku, o godzinie 21.
bije dzwon, gromadzą się wierni.
Pierwszą myśl Apelu rzucono podczas
parafialnej
pielgrzymki
na
Jasną
Górę
w październiku 1977 r. Rozmyślano o Apelu jako
o duchowym przygotowaniu do zbliżającej się
uroczystości
Nawiedzenia
Jasnogórskiego
Wizerunku Matki Kościoła i naszej Patronki
Miesiąc
przed
misjami,
poprzedzającymi

uroczystości Nawiedzenia, dnia 9 kwietnia 1978 r.,
odbył się pierwszy Apel, który zgromadził bardzo
liczną grupę parafian. Dnia 16. maja, kilkanaście
dni po pielgrzymce młodzieży akademickiej do
Pani Jasnogórskiej, parafia św. Marcina przeżyła
swoje wielkie Święto – wizytę Matki Bożej.
I właśnie to, co było pomyślane jako przygotowanie do uroczystości Nawiedzenia, przeobraziło
się w owoc tego Nawiedzenia. Dzisiaj, zaledwie po
roku, można odważyć się na stwierdzenie, że Apel
przy grocie Matki Bożej, stanowi stały akcent
duchowego życia wspólnoty parafialnej. Łączy
ludzi, zarówno tych którzy stoją przed Grotą, jak
i tych, którzy z różnych powodów uczynić tego nie
mogą i tylko myślą słuchają bicia dzwonów
i przyłączają się do modlitwy.”
19.04.1979 r. Krzysztof Maria Lausch (KP s. 180)
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Spotkanie ze świętymi
Św. Teresa z Avila
Jeśli budzi się na głębinach naszych serc
pragnienie prawdziwego życia, kochania
siebie i bliźniego prawdziwą, czystą miłością,
gdy brak nam odwagi, by oddać się całkowicie
w ramiona Chrystusa, Miłości Niezgłębionej
wsłuchujmy się całym sercem w rady naszych
świętych jakie daje nam dziś Matka, Kościół.
Święci uczą nas, że życie jest nieustannym
poszukiwaniem Boga, pragnieniem oglądania
Jego oblicza. Są dla nas przykładem cierpliwej
i wytrwałej wiary oraz niestrudzonej
modlitwy.
Dnia 15 października Kościół obchodził
liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Jezusa
(zwaną św. Teresą z Avila lub św. Teresą
Wielką), dziewicę i doktora Kościoła. Urodziła
się w roku 1515 w Hiszpanii. Jako dziecko
zapragnęła umrzeć jako męczennica i pragnęła
pójść do Nieba. Nieustannie powtarzała:
,,Chcę widzieć Boga’’. Mając 12 lat przeżyła
śmierć Matki, o czym pisała w swojej
biografii: Gdy mi umarła matka... rozumiejąc
wielkość straty, udałam się w swoim
utrapieniu przed obraz Matki Bożej i rzewnie
płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką.
Prośba ta, choć z dziecinną prostotą
uczyniona, nie była - zdaje mi się - daremną,
bo ile razy w potrzebie polecałam się tej
wszechwładnej Pani, zawsze w sposób
widoczny doznawałam jej pomocy”. Wbrew
woli ojca w wieku 20 lat wstąpiła do klasztoru
Wcielenia w Avila. W sercu odrzucała ją
panująca
tam
atmosfera
duchowego
,,lenistwa”. Pan Bóg doświadczał św. Teresę
krzyżem cierpienia, chorobą, która to stała się
darem pogłębionego życia duchowego.
Wrażliwa dusza odkryła, iż modlitwa jest
tajemniczą bramą, przez którą wchodzi się do
twierdzy wewnętrznej. Przeszła nawrócenie
przed obrazem umęczonego Chrystusa, wnet
rozumiejąc, iż wolą Bożą jest nie tylko jej
własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej
współsióstr. Stała się reformatorką Karmelu,
powstały nowe klasztory między innymi
w Malagon i Valladolid. Doznawała mistyczne
przeżycia. Cechowało ją posłuszeństwo we
wszystkim spowiednikowi i kierownikowi
duchowemu. Zmarła w roku 1582 w klasztorze
karmelitańskim w Alba de Tormes. W 1970 r.
Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła,

nadając tytuł “doktora mistycznego”. Do jej
najważniejszych dzieł należą: Twierdza
wewnętrzna (1577), Wołanie duszy do Boga
(1569), Życie (1565).
Święta Teresa z Avila uczy mnie
modlitwy, która ma być oparta na pokorze,
posłuszeństwie Bogu i częstym korzystaniu
z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego, a także prowadzi mnie do Matki Bożej,
której miłość matczyną odkrywam każdego
dnia na nowo. Każdy z nas zmaga się
z lękiem, niepokojem czy to w pracy, na
uczelni, lękiem przed chorobą, utratą bliskiej
osoby. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć
przepiękny tekst, napisany przez św. Teresę
z Avila, który stał się dla mnie modlitwą
podczas pojawiającego się lęku w sercu. Wnet
otrzymuję od Pana Boga umocnienie i pokój
serca.
Niech nic cię nie smuci,
niech nic cię nie przeraża,
wszystko mija,
lecz Bóg jest niezmienny.
Bóg sam wystarczy.
św.Teresa z Avila
Dziękujmy Bogu za dar świętych!
I nieustannie szukajmy u nich oparcia,
a przez ich wstawiennictwo powierzajmy
Bogu sprawy, które nosimy w naszych
sercach!

Z modlitwą
Monika Jasińska

We wrześniu i październiku
2021 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
30
00
8 , 9 , 11, 12 i 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16 .- w j. hiszpańskim
00
00
dni powszednie: 8 , 18

Apel Jasnogórski przy Grocie

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1. Robert Szozda
2. Józef Firsowicz

00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne

Odeszli do Pana

30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

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

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

Kancelaria parafialna
00

00

Poniedziałek i środa, 9 - 11 ,16

30

- 17

30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
i adoracja w ciszy
Możliwość Sakramentu Pojednania

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16

Komentarz do Słowa Bożego na niedzielę
00

każda środa po Mszy św. o godz. 18
00

Grzegorz Piotr Matysiak
Krystyna Maria Konieczna
Stanisław Jerzy Magas
Czesława Leokadia Cielewicz
Zdzisław Kędzierski

lat 66
lat 71
lat 97

lat 93
lat 82

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

I piątek miesiąca
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1500 - 1800

Al. Anon

1.
2.
3.
4.
5.

00

poniedziałek 9 -11

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18

W miniony poniedziałek (11 października ‘21)
rozpoczęliśmy prace przy nowej aranżacji
obrazu Matka Boża Jasnogórska pod krzyżem.
20 grudnia 2021 r. w czasie Nawiedzenia Matki
w naszej parafii będzie poświęcenie nowej kopii
Jasnogórskiej. Proszę wspierajcie pracę
różańcem!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
Pismo redaguje zespół: Ks. prob. Antoni Klupczyński,
ks. Jacek Zjawin, Anna Szramkowska
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
e-mail: swmarcinarchpoznan@archpoznan.pl

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO
I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
w narodowym sanktuarium w Kaliszu – 7 X 2021
W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie
przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!
O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają
sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą
wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.
Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce
z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją
Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin,
narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem,
wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty
prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie,
podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.
O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie
Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować
się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą
Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój.
Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym
i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.
Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei
i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami
starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież,
wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.
Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią,
abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego
życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską.
Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach,
parafiach i świecie.
Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary
przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej
ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już
tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom
Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz
doświadczali radości w Duchu Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła
Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni
w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą
inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego
chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę
i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen.

