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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Powróci w chwale (KKK 668-682)
Paruzją określamy powtórne
wszędzie Bożego Królestwa. W jakimś
przyjście Chrystusa. Nastąpi to
wymiarze Królestwo Boże jest już obecne na
na końcu czasów, kiedy Syn
ziemi przez misję Kościoła. Królestwem
Boży przyjdzie „sądzić żywych i umarłych”.
Chrystusa jest ta przestrzeń, nad którą panuje
Szerzej
omawia
to
siódmy
artykuł
Jezus. Jednak jeszcze nie wszystkie rzeczy są
Katechizmu. My oczekujemy na to przyjście,
Mu poddane. Przed ostatecznym przyjściem
ponieważ
mamy
nadzieje
udziału
Pana w chwale wierzący przejdą próbę.
w Królestwie Bożym. Modlimy się o to
Pojawią się prześladowania i „oszustwo
każdego dnia, gdy wypowiadamy słowa
Antychrysta” (KKK 675), czyli pseudomeModlitwy Pańskiej („przyjdź królestwo
sjanizm polegający na tym, że człowiek
twoje”). Ta nadzieja jest też widoczna
uwielbia samego siebie zamiast Boga.
Kościół zatriumfuje przez złączenie
w przeżywaniu Adwentu, który oprócz
z Chrystusem w Jego Śmierci i Zmartwychoczekiwania
na
Narodziny
Jezusa,
przygotowuje nas na Jego paruzję. To
wstaniu, a nie przez historyczne zwycięstwo
właśnie w adwencie śpiewamy: „Oto Pan Bóg
nad złem. Triumf Boga objawi się na Sądzie
Ostatecznym. Wtedy Jezus Chrystus będzie
przyjdzie, z rzeszą świętych k’nam przybędzie”
czy też „Marana Tha! Przyjdź, Panie Jezu!”
„sądził żywych i umarłych” - odsłoni zamiary
W nr 670 czytamy, że żyjemy w „ostatniej
serc
i
„odda
każdemu
człowiekowi
godzinie”, czyli po Wniebowstąpieniu
w zależności od jego uczynków oraz jego
Chrystusa, ale jeszcze przed Jego powtórnym
przyjęcia lub odrzucenia łaski” (KKK 682).
zstąpieniem na ziemię i wprowadzeniem
dk. Artur

Słownik Kościelny
Tym krótkim artykułem chcę zacząć
wyjaśnianie słów, które używane są w Kościele,
a których znaczenia nie zawsze znamy. Będzie to
też okazja do przedstawienia niektórych zabytków,
jakie znajdują się w naszej parafii. W tym numerze
wyjaśnię czym jest ornat, a w następnym
zamieszczę zdjęcia i opis starego ornatu, którego
kunsztowne wykonanie świadczy o wierze
i pobożności ludzi żyjących wiele pokoleń przed
nami.
Ornat jest wierzchnią szatą, której kapłan
używa podczas sprawowania Mszy Świętej
i Liturgii Wielkiego Piątku. Celebrans zakłada go
na albę i stułę. Kształtem przypomina starożytne
płaszcze czy peleryny. Przez wieki zmieniała się
jego forma i kształty. Jednak zawsze była to
najpiękniejsza i najbogatsza szata liturgiczna.
O ważności ornatu świadczy fakt, że często inne
szaty liturgiczne wykonywane są w komplecie
z ornatem np. stuła, welon kielichowy, dalmatyka,
kapa, manipularz. Jego nazwa pochodzi od
łacińskiego słowa ornare, czyli ozdabiać; ornatus ubiór.
Według św. Honoriusza i św. Izydora ornat
jest symbolem miłości, która powinna zakrywać
całego człowieka z jego grzechami. Tylna część

ornatu ukazuje też ciężar, jaki każdy człowiek
dźwiga w swoim życiu biorąc na barki swój krzyż
(jest to szczególnie wyraźne przy starych ornatach,
na których z tyłu znajdował się krzyż).
Dzisiejsze ornaty najczęściej mają kształt
obszernego koła z centralnie wyciętym otworem na
głowę (w wielu przypadkach wykończonym
kołnierzem). Współczesne ornaty kształtem
nawiązują do rzymskich płaszczów używanych
w czasie niepogody. Z upływem lat ten ubiór
zanikł w życiu świeckim, a zostały w liturgii
chrześcijańskiej. Praktycznie aż do X wieku ich
forma się nie zmieniała. Pierwszą modyfikacją
było skrócenie i zwężenie jego przedniej części.
Z czasem ornaty wykonywano z coraz droższych
materiałów i zdobień przez co stawały się cięższe
i krępowały ruchy. Dlatego sukcesywnie
zmniejszano ornaty, aż ich przednia część
kształtem zaczęła przypominać skrzypce (stąd
stare ornaty nazywane są skrzypcowymi). Ornaty
skrzypcowe bardzo mocno się rozpowszechniły
i używano ich aż do XX w. Współcześnie
najczęściej używa się ornatów obszernych,
nawiązujących do pierwszej formy. Nie znaczy to
jednak, że nie można podczas Mszy używać
ornatów starszych i o innych kształtach.
dk. Artur
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Nasz Wikariusz
Decyzją Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dniem 15 września
br zostałem mianowany wikariuszem naszej parafii. Od tego momentu
rozpoczął się niejako nowy okres w moim życiu. Nowe miejsce, nowi
ludzie i nowe zajęcia. To wszystko jest okazją do poszukiwania na nowo
Bożych planów i Jego pomysłów na życie człowieka. Tylko wtedy
bowiem, gdy tych Bożych planów szukamy, możemy sprawić, że nasze
życie będzie niesamowitą przygodą.
Moja przygoda rozpoczęła się w Lesznie, skąd pochodzę. Kapłanem
jestem od 26 maja 2011 roku. Po święceniach pracowałem przez dwa lata
w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Potem przez
3 tygodnie w parafii św. Brata Alberta w Koziegłowach, aby w końcu
15 września trafić do św. Marcina w Poznaniu.
Kapłanem jest się zawsze i wszędzie, jednak
jące radością z wykonywanej posługi. Są też te
kapłaństwo realizuje się w różnych okolicztrudniejsze, które napełniają serce troską.
nościach. Będąc w Grodzisku, do parafialnej
Wszystkie są jednak równie ważne i potrzebne…
gazetki tak pisałem o codziennym życiu
Życie codzienne to także zainteresowania,
wikariusza:
pasje. Osobiście interesuję się muzyką kościelną,
Podstawową przestrzenią, która realizuje się
ale także - chociażby wszystkim tym, co wiąże się
w codziennym życiu każdego kapłana jest jego
z kolejnictwem;) To ostatnie odziedziczyłem być
modlitwa. Ta osobista, jak i ta, która jest
może po moim tacie, który na co dzień jest
włączaniem się w modlitwę całego kościoła - czyli
maszynistą i prowadzi pociągi.
O ile moje zainteresowania raczej nie uległy
modlitwa brewiarzowa. Jednak najistotniejszą
zmianie, to jednak moje codzienne obowiązki
modlitwą jest Eucharystia. Każdego dnia kapłan
nieco się zmieniły. Nie dotyczy to kapłańskiej
staje przy ołtarzu, aby sprawować pamiątkę ofiary
posługi w kościele - ta jest wszędzie podobna Chrystusa. Jest to wielka tajemnica, w której ma
lecz zajęć „poza-kościelnych”. Dzisiaj moją
on zaszczyt uczestniczyć.
codzienność nie wypełnia nauczanie religii.
Inną, równie ważną posługą, którą kapłan
Przyszedł czas, abym sam znów się uczył wykonuje jest sakrament pojednania. To
studiując w Akademii Muzycznej im. Ignacego
niesamowite, że może on być narzędziem Pana
Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ksiądz
Boga w szafowaniu Jego miłosierdzia…
Arcybiskup skierował mnie na studia z zakresu
Poza posługą sakramentalną podstawowym
dyrygentury chóralnej. Przyznam, że studia są
zadaniem każdego kapłana jest głoszenie słowa
bardzo
interesujące,
choć,
niewątpliwie,
Bożego. Odbywa się ono różnymi sposobami. To,
pochłaniają mnóstwo czasu.
rzecz jasna, nie tylko homilia w czasie Mszy
Pozdrawiam serdecznie wszystkich parafian,
świętej. To także katecheza w szkole, spotkania
zapewniam o modlitwie i też o nią proszę. Niech
z różnymi grupami duszpasterskimi czy też
każdy z nas dobrze wypełnia swoje powołanie!
rozmowy z napotkanymi ludźmi. O szkole
i spotkaniach z ludźmi można by pisać bardzo
ks. Szymon Bajon
dużo. Są lekcje i spotkania pasjonujące, napawa-

Eucharystia w języku łacińskim...
W naszej parafialnej świątyni, w każdą
środę części stałe Mszy świętej śpiewane są
w języku łacińskim. Ale jest w każdym miesiącu
taka środa, gdy wieczorna Eucharystia jest
w całości sprawowana w tym łacińskim. Dzieje się
to za sprawą ks. dr. Mariusza Białkowskiego wykładowcy w Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu i na Wydziale
Teologicznym UAM w Poznaniu. Ksiądz Mariusz
ukończył studia z zakresu śpiewu gregoriańskiego
w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie.
Teraz zamiłowaniem do śpiewu gregoriańskiego
próbuje zarazić swoich studentów. Część z nich
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śpiewa w prowadzonym przez ks. Mariusza
zespole chorałowym, działającym w Akademii
Muzycznej. Właśnie ci studenci raz w miesiącu
uczestniczą w naszym kościele w Eucharystii
sprawowanej w języku Kościoła i towarzyszą
swoim śpiewem wszystkim modlącym się. ▼►

Dla wielu starszych parafian Msza święta „po
łacinie” jest okazją do wspomnienia czasów,
w których Eucharystia była sprawowana tylko

w tym języku. Młodsi mogą poznać język, który
jest niejako uniwersalnym językiem Kościoła.
Oczywiście każda Msza święta jest tak samo
ważna i tak samo wartościowa, ale zachęcamy
serdecznie na eucharystie w środowe wieczory.
Raz w miesiącu będą one sprawowane przez
księdza Mariusza w języku łacińskim i z udziałem
studentów. Pozostałe będą także, w dużej części w języku kościoła. Niech wspólna modlitwa także śpiewem gregoriańskim - pomoże nam
zbliżyć się do Boga.
Ks. Szymon Bajon

XX - lecie Legionu Maryi Matki Bożej Bolesnej
przy Parafii pw. Św. Marcina
Dnia 15 X 2013 r. odbyła się uroczystość
z okazji 20. rocznicy założenia Legionu.
Uroczystość rozpoczęto Mszą św. odprawioną
w intencji Legionu. W czasie kazania ks. opiekun
Czesław Grzelak przybliżył wszystkim historię
założenia Legionu. Założycielem był Franciszek
Daff. Legion przez Niego utworzony powstał
7 września 1921 r. Bardzo szybko rozwijał się
i powstał nie tylko w Irlandii i Europie, ale na
innych kontynentach. W Polsce szczególnie
obserwuje się rozwój Legionu na wschodzie
i północy kraju.
Ksiądz opiekun poinformował wszystkich
o terminach spotkań w parafii św. Marcina, które
odbywają się w każdy wtorek po Mszy św. w salce
Legionowej.
Na
spotkaniach
odmawiamy
modlitwy początkowe i różaniec, czytamy
Adhortację o słowie Bożym Ojca św. Benedykta
XVI, katenę. Ksiądz Czesław Grzelak wygłasza
alokucję do KKK. Czytamy na każdym zebraniu
podręcznik Legionowy. Członkowie Legionu
uczestniczą w Kręgu Biblijnym na którym
czytamy, rozważamy i zgłębiamy Pismo Święte.
Członkowie
aktywni
wykonują
prace
apostolskie oraz prace na rzecz parafii.

Po Mszy św. i odmówieniu różańca zaproszono ks. opiekuna, osoby towarzyszące i gości do
salki św. Marcina.
Po powitaniu siostra prezydent podziękowała
ks. opiekunowi za alokucje, przybliżenie Pisma
Świętego oraz opiekę duchową przez 20 lat.
Odmówiono modlitwy, po czym zaproszono
wszystkich na kawę. Na zakończenie ks. opiekun
udzielił błogosławieństwa oraz odśpiewano hymn
legionowy.
Zofia Dolna, prezydent
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Historia mojego życia
Urodziłam się w roku 1923
(28 X) w Stanisławowie,
w rodzinie wojskowej,
bardzo religijnej. Z moich
najmłodszych lat pamiętam
dzielnicę w której mieszkaliśmy - wojskową, pełną
koszarów różnych formacji
wojsk oraz broni. Za płotem naszego domu byli
ułani. W Stanisławowie wszelkie uroczystości
państwowe rozpoczynały się uroczystą polową
Mszą św. na pobliskim lotnisku. W ołtarzu
polowym królowała Matka Boska Niepokalanie
Poczęta (nasz rodzinny obraz). Kult Maryi był
bardzo głęboki w naszej rodzinie. Pamiętam
nabożeństwa roratnie, gdy wczesnym rankiem
ośnieżoną ulicą, szliśmy z rodzicami (było nas
5-cioro dzieci) do kościółka. Pamiętam też
wszystkie nabożeństwa polowe oraz koronację
Matki Boskiej z kościoła ormiańskiego, której
dokonał na lotnisku ks. Kardynał August Hlond.
Pamiętam
też,
że w naszym
mieszkaniu,
w miesiącu maju, zawsze pod obrazem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy były układane kwiaty
(buldinesze).
Do szkoły podstawowej i gimnazjum
chodziłam w Stanisławowie. W gimnazjum
śpiewaliśmy często pieśń:
„Królowej swej jam wierność przysięgała
i całą ufność swą złożyłam w Niej,
Ją sobie też za Matkę swą obrałam
i odtąd służyć tylko będę Jej…”.
Te słowa przyjęłam, zapamiętałam na całe
moje życie.
W
najtrudniejszych
latach
okupacji
niemieckiej, którą przeżywaliśmy w Przemyślu,
zawsze czułam Jej opiekę i obronę.
W 1947 r. przybyłam do Poznania, do brata
mojej Mamy, i tu podjęłam pracę w lasach
państwowych. W resorcie Leśnictwa i Drzewnictwa pracowałam na różnych stanowiskach,
do przejścia na wcześniejszą emeryturę w 1982 r.
Pracując ukończyłam szkołę średnią i wyższe
studia prawnicze zakończone doktoratem.
Po przejściu na emeryturę pracowałam
społecznie i zwiedzałam Europę.
W latach 90-tych, nie wiem dlaczego
myślałam o Akcji Katolickiej. Podczas wizyt
duszpasterskich pytałam, czy w naszej parafii jest
Akcja Katolicka, ale dopiero w r. 1996
ks. Proboszcz skontaktował mnie z panem
Januszem Krzyżaniakiem, który organizował AK
w naszej Parafii. Tak rozpoczęło się moje
zaangażowanie w tym Stowarzyszeniu. W 1996 r.
zostałam wraz z p. Urszulą Wachowską włączona

do zespołu doradczego ks. dra Stefana Schudego asystenta kościelnego Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej. Wspólnie, pod kierownictwem
księdza Stefana, przygotowywaliśmy grunt pod
rozwój Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji.
Był to okres bardzo intensywnej pracy
informacyjnej
i
formacyjnej,
połączonej
z modlitwą w parafiach, dekanatach i na
spotkaniach w Gostyniu, Pniewach, Radiu
Diecezjalnym
oraz
Domu
Rekolekcyjnym
w Rościnnie. Rościnno, gdzie spotykaliśmy się na
3 dni, wiosną, jesienią i zimą, stało się kuźnią
przyszłych członków i założycieli Parafialnych
Oddziałów Akcji Katolickiej. Ta praca zaowocowała po roku powołaniem, w Uroczystość
Chrystusa Króla 23 XI 1997 r. 38 Parafialnych
Oddziałów Akcji Katolickiej i wręczeniem
legitymacji członkowskich pierwszym prezesom
tych oddziałów. W tym dniu powołany został
również nasz Oddział Parafialny, a ja mianowana
jego prezesem. Już w grudniu 1997 r. mianowany
został przez Arcybiskupa pierwszy prezes DIAK-u,
a w styczniu 1998 r. wybrany Zarząd, w skład
którego weszła p. Urszula Wachowska jako
wiceprezes, a ja zostałam jego członkiem. Funkcję
prezesa naszego Parafialnego Oddziału pełniłam
6 lat, a w strukturach Diecezjalnego Instytutu AK
pracuję nadal. Sprawy rozwoju i realizacji zadań
AK są mi bardzo bliskie i choć mam już 90 lat
w miarę swoich sił, będę im służyć. Modlę się do
Maryi o rozwój, tego tak bardzo potrzebnego
Kościołowi i naszej Ojczyźnie Stowarzyszenia.
Do młodych parafian apeluję: nie bójcie się
Akcji Katolickiej, w niej możecie realizować się
na każdym polu: w Kościele - rodzinie społeczeństwie. W waszych rękach
leży
przyszłość wasza, Kościoła i Ojczyzny. Wierzcie
mi, że człowiek najpełniej realizuje się pracując
dla dobra wspólnego, a tą możliwość daje
wszystkim Akcja Katolicka.

JT

Pani Joannie
z okazji 90 Urodzin
życzymy radości duchowej
z owoców swego bogatego życia,
błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej na dalsze lata.
Dziękujemy za wieloletnie
współredagowanie „Świętomarcińskiego
Słowa” i inicjatywę reaktywowania
Akcji Katolickiej w Poznaniu
i naszej Parafii.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”

6

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Wydarzenia związane z odpustem ku czci Św. Marcina
i Świętem Niepodległości
W sobotę 9 listopada Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej zorganizował MINI FESTIWAL
PIEŚNI I WIERSZY PATRIOTYCZNYCH dla
dzieci i młodzieży, z nagrodami ufundowanymi
przez Radę Osiedla Stare Miasto. Oprócz solistów
wystąpiła grupa z Eucharystycznego Ruchu
Młodych, która pod kierunkiem Siostry Urszulanki
Szarej -Małgorzaty Ślęzak przygotowała zbiorową
scenkę recytacji złożoną z tekstów o ojczyźnie
Świętej Urszuli Ledóchowskiej.

Nagrody w postaci pięknych albumów
o ojczyźnie i słodyczy otrzymali: Krzysztof
Kochner, Emila Piętek i Kamila Srul za śpiew,
Monika Kordzińska i Lidia Skorosz za recytacje.
Nagrodzono też biorących udział w zbiorowej
scence, a byli to: Jagoda Fiel, Natalia Kałka,
Łukasz Toczydłowski, i Adam Zelmer. Festiwal
ubogacił swoim śpiewem Chór „Cantabile”
z Bobrówka,
pod
dyrekcją
Mirosława
Cichodzkiego. Na zakończenie zaproszono do
wspólnego śpiewu, wszystkich uczestników i ich
rodziny a także księdza proboszcza i księdza
Szymona - wikariusza.

Okazuje się, że potrzeba wspólnego śpiewania
jeszcze całkowicie nie wygasła, tylko trzeba
stwarzać ku temu warunki. Następna taka okazja

będzie w sobotę 11 stycznia 2014 r. podczas Mini
Festiwalu kolędowego.
W
przeddzień
Święta
Niepodległości,
w niedzielny wieczór 10 listopada parafianie
i liczni goście uczestniczyli w koncercie zespołu
piosenki autorskiej „ARETE” w składzie: Jerzy
Struk- słowa, muzyka i śpiew, Katarzyna Kasprzak
-śpiew, Maria Bogawska i Agnieszka Majewskaskrzypce, Przemysław Hałuszczak - gitara,
Agnieszka Struk - recytacja i Romuald
Andrzejewski- piano syntetyzatory i aranżacje. ▼

Wybrzmiały teksty o głębokim przesłaniu
filozoficznym i moralnym, o miłości do ludzi
i ojczyzny, o wędrowaniu przez życie i czynieniu
dobra, jak np.:… póki żyjemy zróbmy coś na miarę
Boskiego Stworzenia, aby ocalić to co tu ma
jeszcze szansę ocalenia”. Czytelnie przekazana
”Okruszyna patriotyzmu” i dramatyczny „Krzyk
o dobro” to główne akcenty tego przesłania
tekstowego,
ubogaconego
subtelną
szatą
dźwiękową. Szczere oklaski były podziękowaniem
za wspaniałe doznania artystyczne tego wieczoru.

▲ Trzecim i ostatnim akcentem obchodów,
był koncert ubogacający dzień odpustu Świętego
Marcina. Wykonawcami byli studenci klas

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

akordeonu pp. Kaszubów z poznańskiej Akademii
Muzycznej: Rafał Górczyński i Łukasz
Nowakowski. Wykonali w sposób wirtuozowski
klasyczne i współczesne kompozycje na ten
instrument, który raczej kojarzy się przeciętnym
słuchaczom z popularną muzyką użytkową. Tutaj
mogliśmy usłyszeć z widocznym zainteresowaniem i podziwem inne możliwości wykonawcze
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klasycznych,
a
zwłaszcza
współczesnych,
kompozycji programowych.
Po koncercie wzięliśmy udział w śpiewanych
uroczyście Nieszporach ku czci Świętego Marcina,
przy akompaniamencie organisty Miłosza Firleja,
który pełnił równocześnie funkcję kantora
a Psalmom przewodniczyli śpiewacy świętomarcińskiego zespołu wokalnego.
KDM

Nagrodzeni nasi parafianie !
W patronalne święto Akcji Katolickiej jakim
jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, obchodzone w tym roku
24 listopada, po uroczystej Mszy Świętej
w Archikatedrze Poznańskiej sprawowanej pod
przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego
metropolity, odbył się zjazd archidiecezjalny
wszystkich oddziałów AK i Kół Katolickiego
Stowarzyszenia Młodych. W czasie tego zjazdu,
uhonorowano dyplomami kilkoro zasłużonych
członków tego stowarzyszenia. Z naszej parafii
byli to: p. Iwona Askutja, p. Elżbieta Sieradzka
i p. Zygmunt Rypiński. Wszyscy aktywnie pracują
w tej organizacji od samego początku, gdy przy
naszej parafii reaktywowano oddział w 1997 roku.
Pan Zygmunt najstarszy ministrant w Poznaniu,
ofiarnie dźwiga sztandar Akcji Katolickiej na
wszystkich procesjach i uroczystościach, realizuje
dokumentację fotograficzną, przekazywaną parafii
w pięknych albumikach, opiekuje się gablotą
zewnętrzną parafii. Pani Elżbieta chętnie służy
zawsze pomocą gospodarczą, opiekowała się przez
długie lata Grotą, prowadzi grupę charytatywną,

sprawuje często funkcję lektora. Pani Iwona jest
długoletnią sekretarką naszego oddziału, zawsze
chętną do pomocy tam, gdzie trzeba. Podczas
parafialnego zebrania otrzymali od ks. Proboszcza
podziękowania i upominki ważnych publikacji
religijnych, a od pozostałych członków bukiety
kwiatów i życzenia radości z podjętej służby.
KDM

Przed kanonizacją bł. Jana Pawła II
Temat ten, zainicjowany przez członków
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, ujęty
został w cykl konferencji poświęconych osobie
i nauczaniu, jakie nam zostawił ten Wielki Polak
i następca Świętego Piotra. Mottem konferencji są
słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Łowiczu
14.06.1999 r. Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka.
Temat pierwszej konferencji 15.11. br.
brzmiał: „Świętość”. Kilkanaście osób dzieliło się
wiedzą o tym, jak Jan Paweł II realizował świętość
w swoim życiu i jaką pozostawił naukę na ten
temat. Mogliśmy też jeszcze dzielić się własnymi
spostrzeżeniami,
obserwacjami,
spotkaniami
z osobą Papieża, gdyż mieliśmy szczęście żyć
w czasie Jego pontyfikatu. Wprowadzeniem do
tematu była wypowiedź Księdza Proboszcza
przybliżająca nam naukę o świętości zawartą
w Piśmie Świętym i dokumentach Kościoła.
Następnie zapoznawaliśmy się z przejawami
świętości Jana Pawła II realizowanej w kolejnych

etapach życia, z jego karmelitańską duchowością,
która rzutowała na całe Jego postępowanie
i nauczanie, o czym sam wyraźnie mówił. Był
człowiekiem duchowym i człowiekiem czynu na
sposób karmelitański. Przypomnieliśmy też
sylwetki świętych Polaków kanonizowanych przez
Jana Pawła II. Całość opleciona była krótką
refleksją własną i Jego modlitwą. Na wyczerpanie
tak obszernego tematu, z przyczyn oczywistych,
zabrakło nam czasu i dlatego postanowiliśmy już
w domach kontynuować temat, choćby studiując
nową publikację naocznego świadka dziewięciu
ostatnich lat życia Papieża - Ks. abpa Lwowa
Mieczysława Mokrzyckiego: „Miejsce dla
każdego”- opowieść o świętości Jana Pawła
w redakcji Brygidy Grysiak. Trzeba też nam
modlić się o Jego wstawiennictwo, aby, jak mówił
Benedykt XVI „wziął nas za rękę” i pomógł nam
na naszej drodze do świętości.
KDM

W listopadzie i grudniu
2013 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800
Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100
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

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1.
2.
3.
4.
5.

Filip Kuraś
Maksymilian Stamirowski
Wiktor Antecki
Laura Kuchnowska
Ksawery Kuchnowski

Odeszli do Pana

1. Marek Jackowiak
2. Marek Wawrzyniak
3. Adam Przybylski
4. Jerzy Nowak
5. Krystyna Pluta
6. Barbara Kasprzak
7. Małgorzata Krokos
8. Zbigniew Lipiak

lat 65
lat 62
lat 26
lat 64
lat 75
lat 62
lat 66
lat 79

Poradnia małżeńska
II i IV poniedziałek miesiąca: 1800

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Legion Maryi
wtorek: 1830

ZAPRASZAMY

Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830

Sobota, 11 stycznia 2014
MINI FESTIWAL KOLĘD
dla dzieci i młodzieży
Zgłoszenia do 10 grudnia 2013
u ks. Szymona - wikariusza

Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
drugi poniedziałek 1700 - 1830
Eucharystyczny Ruch Młodych
sobota 1100
Grupa Biblijna
drugi wtorek 1830
Al. Anon
poniedziałek 900-1100
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach

Piątek, 17 grudnia, godz. 18.45
po wieczornej Mszy Świętej
do Sali Konferencyjnej na
spotkanie z cyklu:
Przed Kanonizacją …
Rola kobiety w nauczaniu Jana Pawła II
Ty możesz zrobić to, czego ja nie potrafię.
Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje.
Wspólnie możemy dla Pana Boga
dokonać czegoś wspaniałego.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach
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