ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
SŁOWO
NR 8(196)

PISMO PARAFII PW. ŚW. MARCINA W POZNANIU

LISTOPAD 2014

W numerze
• Adwent
• Eucharystia drogą
do świętości
• Listopadowe
przeżycia
• Kawiarenka
Ministrancka
• Słownik
kościelny
• Z życia
Akcji
Katolickiej

2

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

ADWENT
„Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną
radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!”
Pielgrzym Nadziei - św. Jan Paweł II

Ktoś, kto czeka, napełnia się nadzieją. A bez nadziei
człowiek powoli umiera, idzie w zapomnienie… Sytuacja staje
się jeszcze bardziej przykra gdy uświadamiamy sobie, że inni
wciąż mają nadzieję i potrafią marzyć, podczas gdy nasze
życie przeżywamy jako codzienną wegetację. Człowiek bez nadziei jest po prostu martwy…
Z pomocą przychodzi nam chrześcijaństwo, które jest zakorzenione w nadziei. Nasza
religia jest przepełniona życiem i oczekiwaniem. Pewnie dlatego Kościół obdarowuje nas
czasem szczególnym i niezwykłym - czasem
modlitwy i zastanowienia się nad tym, czego
oczekujemy. Na ten okres zamyślenia nad
naszą nadzieją, liturgia przeznacza cztery
tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.
W Adwencie (z łac. przyjście) chrześcijanin
staje się niczym małe dziecko czekające
z nosem przy szybie, wpatrujące się stale
w szarość zimowego świata. I może na
zewnątrz jest zimno, może nawet smutno ale

nasza nadzieja ma zwyciężać każdy mrok. Tak
jak dla tego dziecka ważniejsze jest nie to,
czego jeszcze oczy nie są w stanie zobaczyć
ale to co już widzi swoim sercem. I mimo, że
na zewnątrz jest coraz ciemnej, to nie przestaje
wierzyć, że ukochana osoba jest coraz bliżej.
Nadzieja, że przyjdzie pozwala pokonać
ciemność w sercu …
Maluch patrzy w ciemność wieczoru za
oknem, tak jak i my patrzymy na Święta
Bożego Narodzenia, jako iskierkę światła na
horyzoncie naszej codzienności. I choć
niczego nie widać, a rzeczywistość nas
przygniata i nawet duch nie potrafi się wznieść
ponad szarą codzienność, to pomoc jest blisko

- w Bogu, który staje się EmmanuelemBogiem z nami. Popatrzmy Jego oczami, które
widzą dalej i lepiej. Przecież On całe wieki
patrzył na świat, ogarniając swym spojrzeniem
rzeczy małe i wielkie, trudy ludzkie i radości.
Aż w końcu spojrzały na naród kroczący
w ciemnościach, by mógł zobaczyć światłość
wielką, by nad mieszkańcami kraju mroków
zabłysło światło (Iz 9,1). Naród ten stał się
narodem nadziei, a prorocy zostali posłani, by
ukazać wszystkim wartości niosące nadzieję miłość, prawdę i wierność.
W Adwencie Kościół daje nam w liturgii
słowa fragmenty księgi Izajasza, proroka
kontrowersyjnego, który przypominał o Bogu,
o wierności i nadziei, jakie w Narodzie
Wybranym pokładał Stwórca. Zachęcał Izraelitów, by odważnie odpowiadali na wołanie
Boga i być mu wiernym, by na powrót zaufać
i dostrzec w Nim nadzieję na dobre dni.
Izajasz nie był prorokiem płonnej nadziei, był
prorokiem tej jednej, jedynej Nadziei-Boga.
Mając nadzieję tak mocną i wielką, Izajasz
w trudnej wędrówce Narodu potrafił widzieć
początek drogi ku światłości. Stąd o tych,
którzy wciąż szli i byli w drodze, mógł pisać,
jak o tych, którzy już doszli: pomnożyłeś
radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się
przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się
weselą przy podziale łupu (Iz 9,2). Odkrycie
Boga - nawet, jeśli spotka się Go na ciemnym
horyzoncie życia - daje człowiekowi
niesamowitą siłę, aby iść dalej i pomimo
wszystko …
Adwent to czas przypomnienia
o tym, że warto popatrzeć na nasze,
często trudne sprawy oczyma Boga
i że warto być człowiekiem chrześcijańskiej nadziei. Wtedy nie tylko sam
Adwent, ale i pozostałe dni roku będą
opromienione Jego światłem.

dk. Dawid
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Eucharystia - drogą do świętości
Aby podążać za Chrystusem z czystym sercem
i być apostołem w konkretnej sytuacji życiowej,
należy praktykować szereg cnót ludzkich
i nadprzyrodzonych, budowanych na łasce, której
nigdy nam nie zabraknie, jeśli zastosujemy
dostępne środki i będziemy się o nią z pokorą
modlić.
Do cnót ludzkich, które pomagają w podążaniu
za Chrystusem do świętości, można wymienić
pracowitość, odwagę i męstwo. Konieczna jest
również szczerość w patrzeniu w prawdzie na
swoje postępowanie. Najważniejszym jednak
środkiem w tej drodze jest modlitwa i Eucharystia.
Popatrzmy, jak święta Urszula Ledóchowska
pojmowała
kult
Eucharystii,
który
jest
podstawowym środkiem pomocy w drodze do
zjednoczenia z Bogiem.
Eucharystia, według pism św. Urszuli, stanowi
centrum życia naszego, około którego obracać się
ma ono nieustannie, jest życiem życia naszego,
tchnieniem Bożym, wlewającym w to życie nasze
tętno nadprzyrodzone, ożywiające i pobudzające
do czynów świętych, do świętości (Matka Urszula
Ledóchowska Rekolekcje miesięczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, Pniewy1994, s.3).
Zdanie to jest jakby streszczeniem całej nauki
m. Urszuli o Przenajświętszym Sakramencie.
Eucharystia wlewa w naszą duszę prawdziwe życie
Boże i niezwykle głęboko jednoczy nas
z Chrystusem, a tym samym Komunia święta jest
głównym źródłem tego zjednoczenia. Święta
uważała, że całe życie człowieka powinno być
nieustannym przeżywaniem tej wzniosłej chwili dziękczynieniem i tęsknotą za spotkaniem
z Chrystusem - Hostią.
Nie wynika z tego, że nasze życie ma być
pobożnym wzdychaniem, wręcz przeciwnie powinno być bardziej aktywne przez gorliwe
i sumiennie wykonywanie wszystkich obowiązków. Zawierzenie Bogu - Chrystusowi Hostii
dodaje optymizmu, odwagi, pomaga uwalniać się
od różnych trosk, od zniechęcenia, a tym samym
pozwala w trudnych chwilach zachować spokój,
pogodę ducha oraz koncentrować się na
realizowaniu tego, czego Bóg od nas żąda.
Innym źródłem zjednoczenia z Chrystusem jest
adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Wszystko
tam skupione w tych przepysznych kościołach,
około tej samej białej Hostii, którą my w naszych
biednych kapliczkach adorujemy. I tu i tam
początkiem i końcem każdego życia nadnaturalnego i osią tegoż ta mała biała Hostia, pod

postacią której kryje się Boże Dziecię, Bóg wielki,
wszechmocny, dla którego żyjemy, pracujemy,
jesteśmy (M. Urszula Ledóchowska Listy Rzym,
XII 1927, s.135). Matka uważała, że adoracja nie
tylko jednoczy z Bogiem, ale również powoduje
zjednoczenie ludzi między sobą. Jej zdaniem, nie
ma granicy przestrzennej dla ludzi zanurzonych
w adoracji Jezusa w Eucharystii. Chodzi
o zjednoczenie duchowe, mimo odległości
fizycznej, bo sama adoracja jest duchową akcją.
Wszyscy jednoczą się nie tyle wokół Hostii
materialnej, co wokół Jezusa ukrytego w tej Hostii.
On też jest początkiem i końcem naszego życia
wewnętrznego i wokół Niego to życie ma się
rozwijać.
Święty Jan Paweł II powiedział podczas
kanonizacji
matki
Urszuli
Ledóchowskiej
następujące słowa: Matka Urszula czerpała
natchnienie i siłę do wielkiego dzieła apostolstwa
z umiłowania Eucharystii. Pisała: Mam miłować
bliźnich, jak Jezus mnie umiłował. Bierzcie
i jedzcie me siły, bo one są do waszej dyspozycji
(…), bierzcie i jedzcie moje zdolności (…), me
serce - niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia
życie wasze (…), bierzcie i jedzcie mój czas - niech
on będzie do waszej dyspozycji. Jam wasza, jak
Jezus jest mój! (Rozmyślania Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek SJK, czerwiec nr 14). (Św. Jan Paweł
II do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK , s.73).
A teraz pomyśl, czy jesteś gotowa(-y)
i zdolna(-y) oddać swoje siły i czas innemu
człowiekowi? Czy umiesz dawać siebie innym,
tak, jak Jezus w Eucharystii daje się nieustannie
nam ?
Pomyśl, czy umiesz pomóc swojemu dziecku
w przygotowaniu do następnego dnia szkolnego,
by było dobre, radosne i spokojne? Zapytaj siebie,
czy twoje zdolności służą budowaniu i rozwojowi
jego charakteru? Czy harmonijny rozwój twego
dziecka prowadzi do pogłębienia jego życia
wewnętrznego?
Czy masz tyle zapału, by okazać serdeczną
pamięć chorej matce, miłością rozgrzać i rozjaśnić
jej samotne życie?
Dla
współczesnego
człowieka
nauka
o Eucharystii jest żywym przykładem możliwości
osiągnięcia świętości w XXI wieku.
Prośmy św. Patronkę, by nam w tej drodze
pomagała; w tym roku, 29 maja minęło 75 lat od
odejścia św. Urszuli do Domu Ojca.
s. Julia USJK
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Listopadowe przeżycia
Listopad jest miesiącem szczególnej
pamięci o zmarłych. Odmawiamy za nich
codzienny Różaniec, ofiarujemy Msze Święte.
Śpiewacy Chóru Kameralnego FERMATA,
obchodzący 25 sezon artystyczny, wraz ze
swoim
dyrygentem
Mateuszem
M.J.
Sibilskim, od 1996 roku modlą się za zmarłych
artystów muzyką z mottem: Non omnis moriar
(nie całkiem umarłem). 7 listopada modlili się
w naszym kościele, w ramach 153 Koncertu
Świętomarcińskiego. Do współpracy zaprosili
powstałą w tym roku bardzo KAMERALNĄ
ORKIESTRĘ, w której grają studenci
Akademii Muzycznej pod dyrekcją pochodzącego z Ukrainy studenta Jarosława Szemeta.
W pierwszej części koncertu orkiestra
wykonała przejmująco Symfonię Kameralną
op. 110 bis, którą kompozytor, Dymitr
Szostakowicz, napisał jako swoje requiem.
Pisał do przyjaciela: Myślałem, że kiedy umrę,
nikt nigdy nie napisze utworu poświęconego
Szostakowiczowi. Dlatego wpadłem na pomysł
napisania requiem samemu sobie. Dramatyczne i mroczne tematy tej symfonii, przechodziły
w motywy pełne pokoju, choć utrzymane
w ciemnych barwach. Ekspresyjne wykonanie
spotkało się z ogromnym aplauzem.
Drugą część wypełniło znane Requiem
d-moll W. A. Mozarta, które kompozytor
początkowo pisał jako utwór na zamówienie,
lecz w miarę pisania zdał sobie sprawę,
że pewnie nie będzie w stanie go dokończyć.
I tak też się stało. 4 grudnia 1791roku - na
dzień przed śmiercią Mozarta - przyjaciele
wykonali mu napisane fragmenty. Dyrygent
M. J. Sibilski zaprosił do współpracy młodych
solistów, legitymujących się już sukcesami
wokalnymi: Katarzynę Wieczorek /sopran/,
Antoninę Wijewską /alt/, Charona Zuo /tenor/

i Łukasza Kocura /bas/. Wykonanie requiem
było znakomite i pełne emocji. Szczególnie
dramatycznie zabrzmiało „Dies Irae”, a potem
pełne łagodnej prośby „Salva me”. Sakralne
wnętrze, z podświetlonym płomieniem świec
tryptykiem ołtarzowym, świetna akustyka
i liczne zgromadzenie słuchaczy sprzyjało
wspólnemu przeżywaniu tego genialnego
dzieła. Prawdziwa burza oklasków była
wyrazem uznania dla wykonawców.
Drugim ważnym, corocznym, wydarzeniem był obchodzony 11 listopada Odpust ku
czci Świętego Marcina, z uroczystą Jutrznią
i Nieszporami. Mszy Świętej odpustowej,
z licznym udziałem duchowieństwa, przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Marek
Matyba. Procesję, z udziałem sióstr zakonnych
z terenu parafii, ubarwiły, jak zwykle,
Bamberki Poznańskie.
W tym samym dniu, popołudniu młodzież
ze Wspólnoty św.
Jacka prowadziła
w kościele ewangelizację. Po adoracji
Najświętszego Sakramentu, w której uczestniczyła spora liczba przechodniów z gwarnej
ulicy, uczciliśmy także Święto Niepodległości.
Godzinny koncert poezji i pieśni patriotycznej
zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im.
Powstańców Wielkopolskich. Przygotowaną
przez cztery nauczycielki młodzież nagrodzono pięknymi albumami o Polsce, ufundowanymi przez Radę Osiedla Stare Miasto.
Dyrekcja Szkoły otrzymała także list
dziękczynny, a wszyscy wykonawcy pamiątkowe dyplomy autorstwa Barbary Rzemyk, na
których zamieszczony był fragment wiersza
młodego Karola Wojtyły - „Myśląc
Ojczyzna”. Wiersz został również pięknie
odczytany przez Księdza Proboszcza na
zakończenie koncertu.
KDM
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Kawiarenka Ministrancka
W jeden z niedzielnych, październikowych
wieczorów, w naszej salce parafialnej odbyło
się pierwsze zebranie dla rodziców
ministrantów naszej parafii. W czasie miłego
spotkania
ks.
Szymon
oraz
prezes
ministrantów - Tobiasz przedstawili swoje
spostrzeżenia
dotyczące
funkcjonowania
wspólnoty ministrantów w naszym kościele.
Był czas na konstruktywną dyskusję i formułowanie planów na przyszłość. Wśród
omawianych zamierzeń był także pomysł
zorganizowania tzw. „kawiarenki ministranckiej”. Rodzice zadeklarowali, że przygotują
ciasta, ministranci natomiast podjęli się
przygotowania salki i przeprowadzenia całej
„akcji”.

Tym sposobem, w niedzielę 9 listopada,
już przed godziną 9:00 w salce rozpoczęły się
gorączkowe przygotowania. Ministranci i ich
rodzice przynosili pyszne ciasta, przygotowywali stoliki, naczynia, gry planszowe
i wszystko, co potrzebne było do miłego
przywitania zacnych parafian.
Po Mszach Świętych o godz. 9:30, 11:00
i 12:30 ministranci osobiście zapraszali
wychodzących ze świątyni parafian. Wielu
z nich skorzystało z zaproszenia i skierowało
swoje kroki do kawiarenki. Tam przywitali ich
bardzo zaangażowani w całą inicjatywę
ministranci oraz ich rodzice. Wielu z gości
postanowiło w kawiarence zostać „na dłużej” wypić spokojnie herbatę czy kawę i porozmawiać z gospodarzami tego miejsca. Wielu
ministrantów było zaskoczonych niesamowitą
życzliwością parafian i ciekawymi rozmowami, jakie mieli okazję przeprowadzić. Był to
bardzo dobry czas dla wszystkich.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom
ministrantów - za przygotowanie ciast i pomoc
w organizacji kawiarenki. Wielkie słowa
uznania należą się samym ministrantom,
którzy „spisali się na medal” i bardzo
odpowiedzialnie podeszli do wypełnienia
zadania, jakiego się podjęli. Swoją drogą jeszcze długi czas po zamknięciu kawiarenki
pozostali w salce, ciesząc się przebywaniem
w ministranckim gronie.
Przede wszystkim jednak dziękujemy
wszystkim parafianom, którzy przyjęli
ministranckie
zaproszenie,
skosztowali
przygotowanych ciast i stworzyli wspaniałą
atmosferę wspólnego spotkania. Dziękujemy
również za ofiary, które złożyli, a które
pomogą im zorganizować wspólny wyjazd
i zrealizować różne inicjatywy, jakie powstają
w gronie ministrantów naszej parafii.
Mamy nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości kawiarenka znów zostanie otwarta.
Jest to niesamowita okazja do tworzenia
nowych relacji i budowania wspólnoty
w naszej parafii.
ks. Szymon
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Słownik Kościelny
Stuła - z języka łacińskiego
oznacza długą szatę. Używana
w liturgii jest symbolem belki
krzyża, którą niósł Chrystus.
Oznacza
także
brzemię.
O zachowaniu pierwotnego sensu
tego znaku świadczy modlitwa,
jaką onegdaj podczas udzielania
święceń kapłańskich odmawiał
biskup wkładając stułę na ramiona
neoprezbitera: Bierz jarzmo Pana,
jarzmo
bowiem
Jego
jest
wdzięczne i ciężar Jego lekki.
Wzmianki o stule pochodzą z czasów Jana
Chryzostoma. Początkowo delikatna lniana
szata była przeznaczona tylko dla diakonów.
Ale już w VI wieku używali jej biskupi
i prezbiterzy.
Stuła stanowi rodzaj szarfy zakładanej
przez biskupa, księdza lub diakona podczas
pełnienia posługi sakramentalnej. Kapłan
i biskup zakłada stułę na szyję tak, że jej końce
swobodnie zwisają na piersiach. Do mszy stuła
jest zakładana pod ornat. Jej kolor odpowiada
kolorom innych szat liturgicznych
i w zależności od obchodu liturgicznego czy
spełnianej posługi może być złoty, biały,
czerwony, zielony, fioletowy, itp. Niektóre
posługi są ściśle związane z danym kolorem,
np. podczas spowiedzi kapłan zawsze używa
stuły fioletowej.

Refleksje
„Wiedza otwiera horyzonty
i sprzyja duchowemu wzrostowi
człowieka” św. Jan Paweł II
W odpowiedzi na te słowa kontynuujemy
drugi cykl spotkań studyjnych. Omawiamy
publikację Josepha Ratzingera - Papieża
Benedykta XVI pt. „Duch Liturgii”. Formie
dyskusji
panelowej
przewodniczy
ks. Proboszcz, z udziałem Diakona Dawida.
Na
ostatnim
spotkaniu
(10
XI)
rozważaliśmy związek liturgii z kosmosem
oraz co to znaczy adorować Boga: czy jest to
potrzebne Bogu czy raczej samym ludziom.
Zajęliśmy się również wizją wszechświata

Diakon nie uczestniczy jeszcze w pełni
w czynnościach kapłańskich, stąd też zakłada
stułę ukośnie na jedno ramię, z lewej strony do
prawej. Różny sposób noszenia stuły przez
diakona i kapłana wskazuje na różny zakres
obowiązków. Prezbiterzy i biskupi dźwigają
obowiązki większe, co symbolizuje stuła
złożona na obu ramionach. Diakon zaś ma
w stosunku do nich mniejsze zadania
i mniejszą odpowiedzialność, stuła zajmuje
jedno tylko jego ramię.
dk. Dawid
w innych religiach i jak to ujmuje chrześcijaństwo. Dowiedzieliśmy się, że Bóg jest
Miłością, która dzięki ofierze Chrystusa
przebóstwiła człowieka i całe stworzenie.
Eucharystia wyznacza kierunek ruchu
zmierzającego do ostatecznego celu zjednoczenia z Bogiem całego wszechświata.
Symbolizuje to już teraz przeistoczona Hostia,
która pozostając materią jest przebóstwiona
i staje się ciałem Pańskim. Ta wiedza pozwala
nam głębiej i rozumniej przeżywać zwłaszcza
Mszę Świętą. Warto znaleźć czas i uczestniczyć w tych comiesięcznych spotkaniach.
Zapraszamy
na
trzecie
spotkanie
w poniedziałek 8 grudnia, po wieczornej Mszy
św.; temat: Liturgia od Starego do Nowego
Testamentu.
KDM
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Z życia Akcji Katolickiej
W niedzielę 23 listopada obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, która jest świętem
patronalnym członków Akcji Katolickiej oraz
Katolickiego
Stowarzyszenia
Młodzieży
Katolickiej.
Z tej okazji wszyscy członkowie zostali
zaproszeni do wspólnego świętowania.
Uroczystość rozpoczęto o godz.1500 Mszą św.
koncelebrowaną w Katedrze Poznańskiej,
podczas której ks. Arcybiskup Stanisław
Gądecki przyjął uroczyste ślubowanie ponad
30 nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Został też odczytany
uroczysty dekret ks. Arcybiskupa, ustanawiający
błogosławionego
Edmunda
Bojanowskiego patronem Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej. W związku z tym
na końcu wszyscy obecni w katedrze
członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży odczytali modlitwę
o wstawiennictwo błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego, która kończyła się słowami:
„Boże, niech bł. Edmund Bojanowski, patron
Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej
stanie się orędownikiem we wszystkich
naszych potrzebach”.
Po Eucharystii w auli Wydziału Teologicznego odbyło się uroczyste okolicznościowe
spotkanie. Składało się ono z dwóch części:
pierwszej oficjalnej, na której zostały
wręczone legitymacje nowym członkom
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz
prezesom nowo powstałych Oddziałów Akcji

Katolickiej. Zostały również
wręczone
dyplomy
kilku
zasłużonym członkom Akcji Katolickiej
Archidiecezji
Poznańskiej.
Ważnym
momentem było wręczenie trzem osobom
medalu: AD REGNUM DEI AUGENDUM.
Wśród tych osób znalazła się działająca od
wielu, wielu lat na rzecz kultury, muzyki nie
tylko dla naszej parafii, ale i dla Archidiecezji
Poznańskiej pani prof. Krystyna DomańskaMaćkowiak.
Serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia życząc wielu dalszych sukcesów
w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.

Następnie siostra ze Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej
przedstawiła krótko życiorys bł. Edmunda
Bojanowskiego, człowieka świeckiego, który
przez całe swe życie żarliwie się modlił,
troszczył się o losy ojczyzny, miłował Boga
służąc Jemu w bliźnich. W drugiej części
wysłuchaliśmy koncertu przygotowanego
przez zespół harcerski „Droga” działającego
przy parafii św. Michała Archanioła
i Wniebowzięcia N.M.P. w Kiekrzu. Ich
repertuar choć krótki, ale był urozmaicony zawierał zarówno części patriotycznie, jak
i rozrywkowe. Na zakończenie parę słów
skierował
do
wszystkich
obecnych
ks. Arcybiskup
i
udzielił
pasterskiego
błogosławieństwa. I tak rozeszliśmy się
z nadzieją na świętowanie znów za rok.
Elżbieta Sieradzka
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INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100
Nabożeństwo do Św. Antoniego
wtorek 830

1. Aleksander Tomczak
2. Barbara Baranowska

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

Odeszli do Pana
1.
2.
3.
4.

Andrzej Stróżyk
Stefan Kuśnierek
Marzena Polerowicz
Aniela Łukarska

lat 61
lat 76
lat 54
lat 93

Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 800

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Kancelaria parafialna
poniedziałek - piątek: 900 - 1100
czwartek: 1700 - 1800

ZAPRASZAMY

Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700
Legion Maryi
wtorek: 1830
Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830

na spotkania z cyklu:
„Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka”
(JPII)

Temat: „DUCH LITURGII”
Kard. Joseph Ratzinger- Benedykt XVI
Poniedziałki, jeden raz w miesiącu
po wieczornej Mszy św.

8 XII OD STAREGO DO NOWEGO
TESTAMENTU

Chór Świętomarciński
środa: 1900
Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek
Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845
Eucharystyczny Ruch Młodych
sobota 1100
Grupa Biblijna
drugi wtorek 1830
Al. Anon
poniedziałek 900-1100
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

MODLITWA
Spraw, mój Boże, bym żył
wiarą, nadzieją i miłością
tak, bym dobrze przeżył
każdą chwilę mojego istnienia.
Obym umiał jak najhojniej obdzielać
wszystkich ludzi
Twoimi „trzema chlebami”:
chlebem słowa Bożego,
chlebem czynnej miłości,
Chlebem Eucharystycznym.
Charles de Foucauld
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