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Droga duchowości chrzcielnej  
program duszpasterski 

Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny 
i nowy rok duszpasterski. Program duszpasterski wypracowany 
przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski 
skupia się wokół następujących tematów: 

2013/14 – „Wierzę w Syna Bożego” 
2014/15 – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
2015/16 – „Nowe życie w Chrystusie” 
2016/17 – „Idźcie i głoście”. 
Plansza symbolizująca nowe zadania duszpasterskie pojawi 

się w Adwencie nad chrzcielnicą. 

Nowe życie otrzymujemy na chrzcie świętym. 
Przez dwa poprzednie lata zmierzaliśmy 

do tego momentu, jakim jest 1050 rocznica 
Chrztu Polski. Wspominając tamto historyczne 
wydarzenie z roku 966 chcemy dziękować 
Bogu za łaski chrztu świętego i za początki 
wiary na naszej ziemi. Chcemy też dziękować 
za ludzi, którzy podzielili się z nami doświad-
czeniem wiary i swojej więzi z Bogiem. 
Dzięki ich świadectwu i świadectw niezmie-
rzonej rzeszy wierzących, którzy przeszli 
przez nową ziemię w ciągu 1050 lat możemy 
dziś żyć i radować się duchem wiary. Na 
naszym pokoleniu spoczywa obowiązek 
przekazania wiary tym, którzy dziś wchodzą 
w życie i tym którzy wejdą w nie w najbliższej 
przyszłości. Chcemy więc przeżywać ten rok 
odkrywając coraz bardziej znaczenie chrztu 
i wiary we wspólnocie Kościoła.  

Musimy uświadomić sobie naszą godność 
wynikającą z racji przyjęcia chrztu świętego. 
Ta rzeczywistość skłania nas do okazania 
szacunku każdemu z naszych sióstr i braci. 

Przez chrzest święty mamy udział 
w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, 
kapłańskiej i królewskiej. Ta misja skłania nas 
do realizacji duchowości chrzcielnej w nowej 
codzienności, pobudza do apostolstwa 
w rodzinie i w szerszym środowisku. 

Jubileusz Chrztu Polski świętować 
będziemy na poziomie ogólnopolskim, 
diecezjalnym i parafialnym. Centralne 
obchody odbędą się w dniach 14, 15 i 16 
kwietnia 2016 roku w Gnieźnie i Poznaniu 
z udziałem Konferencji Episkopatu Polski 
i władz państwowych. Bardzo ważnym 
momentem będzie Świętowanie jubileuszu we 
wspólnotach parafialnych. Będzie to miało 

miejsce w Triduum Paschalnym, Wigilię 
Paschalną kiedy wraz z całym Kościołem 
odnowimy przymierze chrzcielne. 

Uzupełnieniem Jubileuszu będzie narodo-
wa pielgrzymka do Rzymu, do grobu Aposto-
łów, zaplanowana na październik 2016 roku. 

Pięknie się składa, że 1050 rocznica 
Chrztu Polski zbiega się ze Światowymi 
Dniami Młodzieży jakie będziemy przeżywać 
w Krakowie z udziałem Ojca św. Franciszka 
i rzeszy młodych ludzi z całego świata w lipcu 
2016. Światowe Dni Młodzieży przeżywać 
będziemy pod hasłem „Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”   

(Mt 5, 7).  
 
 
 

 
 

Dziękować będziemy za 
świętych, którymi Bóg posłużył się, by 
przybliżyć światu tajemnicę swego 
miłosierdzia: za św. Faustynę i św. Jana Pawła 
II. Są oni pięknym kwiatem wiary Kościoła 
w naszej Ojczyźnie. 

Zewnętrznym znakiem przygotowania do 
obchodów Światowych Dni Młodzieży są: 
krzyż i ikona Matki Bożej, które nawiedzają 
kolejno wszystkie parafie naszej archidiecezji. 
Do naszej parafii te znaki przybędą pod koniec 
Adwentu br. 
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Rozpoczynający się rok duszpasterski 
przeżywać będziemy równolegle z Nadzwy-
czajnym Jubileuszem Miłosierdzia. Ojciec 
św. pragnie, aby ten Rok Święty przeżywany 
był nie tylko w Rzymie, ale we wszystkich 
diecezjach. Wymownym znakiem będzie 
otwarcie „drzwi miłosierdzia” we wszystkich 
katedrach na świecie i w kościołach 
wyznaczonych przez biskupów. 

W rozpoczynającym się roku duszpaster-
skim parafia nasza przeżywać będzie 
wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi 
Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak w dniach 
13 i 14 lutego 2016. W czasie wizytacji 
Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania 
młodzieży kl. III gimnazjalnej i kl. I szkoły 
średniej. 

Wszystkie nasze przeżycia nowego roku 
duszpasterskiego zawierzamy Matce 
Miłosierdzia. Niech Ona wyprasza nam 
potrzebne dary Ducha św. i pomoże nam 
odkryć wspaniałość przyj ętego przez nas 
sakramentu chrztu świętego. 

Ks. Czesław Grzelak 
Proboszcz 

 

Czas oczekiwania … 
W ramach roku liturgicznego Kościół 

celebruje wielkie misterium historii zbawienia 
– od początku świata do powtórnego przyjścia 
Chrystusa. Celebrujemy tajemnicę Wcielenia, 
której centrum jest Boże Narodzenie, oraz 
tajemnicę Paschalną, której centrum jest 
Wielkanoc. Rozpoczynający się Adwent jest 
pierwszym z wymienionych cykli. Okres 
Adwentu ma podwójny charakter. Jest 
okresem przygotowania do Narodzenia 
Pańskiego, a równocześnie okresem przygoto-
wania na powtórne przyjście Chrystusa 
w chwale (łac. adventus – przyjście). 
Bezpośrednio więc przygotowujemy się do 
świąt Bożego Narodzenia. 

Współczesna kultura zawłaszczyła 
i zeświecczyła Boże Narodzenie, sprowadza-
jąc wielkie przygotowania do czynności 
zewnętrznych: zakupów, prezentów, choinki, 
gwiazdora etc. 

Chodzi jednak o przygotowanie 
duchowe przez modlitwę, nawrócenie, 
pokutę, zerwanie z grzechem. Chodzi 
o postawę miłości. 

W Adwencie słyszymy przypomnienie 
Kościoła, które cytuje ustawicznie Pawłowe 
wezwanie: „Teraz nadeszła dla nas godzina 
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie 
bliżej jest nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 
Noc się posunęła, a dzień się przybliżył. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyo-
bleczmy się w zbroje światła” (Rz 13, 11-12). 

Adwent przychodzi, aby obudzić nas 
ze snu, jakim jest obracanie się tylko wokół 
trosk doczesnych i przyjemności życia. 
Przychodzi, aby obudzić w nas tęsknotę 
za Bogiem żywym i nadzieję na spotkanie 
z Nim teraz i w wieczności. 

Adwent to czas, w którym Kościół mocno 
akcentuje wezwanie do poważnego, 
odpowiedzialnego traktowania życia. Każe 
nam z dystansu patrzeć na cel nowego życia. 

Tyle już Adwentów przeżyliśmy.  

Jaki będzie ten Adwent w roku 2015? 

Czy on pomoże nam lepiej przeżyć 

Boże Narodzenie? 

Od nas to zależy.  
Ks. Czesław Grzelak 

Proboszcz 
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Odpust ku czci Świętego Marcina 
Dzień 11 listopada każdego roku, w naszej 

parafii, jest wyjątkową uroczystością. To 
dzień, w którym w liturgii wspominany jest 
św. Marcin, patron naszej parafialnej świątyni.  

Przygotowania do uroczystości odpusto-
wych rozpoczynają się oczywiście dużo 
wcześniej. Wiele osób poświęca swoje siły 
i zdolności, aby nasz kościół wyglądał w tym 
dniu wyjątkowo i odświętnie. Jednak 
najważniejszym przygotowaniem do odpustu 
jest nastawienie serca. Temu służy adoracja 
Najświętszego Sakramentu, w której uczestni-
czyć mogliśmy w dwóch dniach poprzedza-
jących 11 listopada. Poszczególne grupy 
duszpasterskie i wielu parafian gromadziło się 
w kościele, aby na modlitwie czuwać przed 
Jezusem i Jemu powierzać swoje intencje. 

Poranek odpustowy ma wyjątkowy 
charakter. Miasto wydaje się wtedy 
nadzwyczaj ciche i spokojne. Od razu 
wyczuwa się, że jest to dzień wyjątkowy. 
O godzinie 8:00 odprawiana jest pierwsza 
Msza św.. Później następuje wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. W naszej świątyni 
i w jej okolicach pojawia się coraz więcej 
ludzi. O 10:30 odprawiana jest uroczysta 
jutrznia. W tym roku przewodniczył jej diakon 
Adrian Kurczewski. ▼ 

O godzinie11:00, każdego roku, z domu 
parafialnego wyrusza uroczysta procesja. ► 
Uczestniczą w niej poczty sztandarowe, 
bamberki, służba liturgiczna oraz kapłani. 
Wszyscy, podążając za krzyżem, udają się do 
kościoła. Przy dźwięku organów, przy których 
zasiada prof. Sławomir Kamiński, oraz przy 
śpiewie hymnu o św. Marcinie, procesja 
wkracza do świątyni i rozpoczyna się 
uroczysta suma odpustowa. W tym roku Mszy 

Świętej przewodniczył ks. Mateusz Misiak, 
proboszcz poznańskiej bazyliki farnej, który 
jest nowym dziekan naszego dekanatu. 
W podniosłej homilii wzywał on wszystkich 
uczestników uroczystości do wrażliwości 
sumienia.▼ 

Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta 
procesja eucharystyczna wokół kościoła. Po 
niej odśpiewaliśmy „Te Deum” i przyjęliśmy 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramen-
tem. Następnie zabrzmiał doniosły hymn 
„Boże, coś Polskę”, w którym prosiliśmy 
Boga, aby błogosławił naszej ojczyźnie.  

Po południu, w związku ze świętem ulicy 
Święty Marcin, nasz kościół nawiedzało wielu 
ludzi. W tym czasie trwała adoracja 
Najświętszego Sakramentu. O godzinie 17:30 
odprawione zostały uroczyste nieszpory, a po 
nich Msza Święta. 

Ostatnim akcentem odpustowych 
celebracji był apel jasnogórski, na którym 
zgromadziliśmy się, jak każdego dnia, 
o godzinie 21:00. 

Dziękuj ąc Bożej Opatrzności za patrona 
naszej parafii, św. Marcina, prośmy, 
abyśmy przez jego wstawiennictwo, 
potrafili ka żdego dnia, tak jak on, żyć 
Ewangelią i służyć bliźnim.           ks. Szymon 
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Biblia - Księga na nowo odkrywana! 

Św. Paweł – Początki Kościoła w Galacji 
Myśląc o Galatach nie mamy na myśli 

mieszkańców jednego miasta, ale ludzi 
zamieszkujących obszar środkowej Azji 
Mniejszej – Galację. Kraina ta swą nazwę 
wzięła od plemion celtyckich, które w VI 
w przed Chr. podbiły Europę Środkową 
i Zachodnią. Około roku 360 przed Chr. 
niektóre z nich z kolei podjęły wędrówkę na 
Wschód. Po ograbieniu Grecji, przekroczyły 
Bosfor i dotarły na wyżynę Anatolii, w okolicę 
Ancyry (dzisiejszej Ankary) i tam po licznych 
walkach się osiedliły. Obszar ten z biegiem lat 
zwykło się nazywać Galacją. W I w. po Chr. 
Galacja była już prowincją rzymską. Ostatni 
król Galatów - Amyntas, zapisał swoje 
królestwo w testamencie Rzymianom i tak 
w 25 r. przed Chr. Galacja weszła w skład 
nowej prowincji rzymskiej. Ci zachowując jej 
dotychczasową nazwę, rozszerzyli ją 
dodatkowo o okoliczne ziemie, a za jej stolicę 
obrali wspomnianą już Ancyrę. 

Czytając Dz 16,6 oraz 18,23 dowiadujemy 
się, że św. Paweł dwukrotnie, podczas drugiej 
i trzeciej swej wyprawy misyjnej podróżował 
przez Galację. Nigdzie jednak nie wspominał, 
aby miał się tam zatrzymywać. Opatrzność 
Boża sprawiła, że Paweł podupadł ciężko na 
zdrowiu z powodu bliżej nieokreślonej choroby 
i czy chciał, czy nie chciał musiał zatrzymać się 
i pozostać w Galacji, aż do czasu, gdy powrócą 
mu siły, aby kontynuować swoją misję. Nie 
wiemy w jakim rejonie tej prowincji Paweł 
odbywał swoją rekonwalescencję i jak długo 
ona trwała. Wiemy jednakże, że Galaci stanęli 
na wysokości zadania i troskliwie zaopiekowali 
się Pawłem (zob. Ga 4,14-15) za co ten z kolei 
odwdzięczył im się głoszeniem Ewangelii. 
W ten opatrznościowy sposób w Galacji 
powstały pierwsze wspólnoty chrześcijan. Nie 
znamy jednak szczegółów, co do ich liczby, 
działalności oraz zasięgu występowania 
i wpływów chrześcijańskich. 

Najprawdopodobniej Paweł napisał list do 
Galatów podczas swego długiego pobytu 
w Efezie, na kilka miesięcy przed powstaniem 
listu do Rzymian. Był to czas jego III podróży 
misyjnej, między rokiem 52 a 56 po Chr. 
Apostoł bardzo był zatroskany o Kościoły, 
które w trakcie swych podróży misyjnych 
zakładał w Azji Mniejszej. Posiadał też, jak na 
tamte czasy, aktualne wiadomości odnośnie 
tego co działo się w gminach w czasie jego 
nieobecności. Wydawałoby się, że Ewangelia, 
którą głosił Apostoł Paweł we wspólnotach 

w Galacji trafiła na podatny grunt. Galaci 
przyjęli Dobrą Nowinę z wielkim entuzjazmem, 
sercem prostym i  umysłem niezmąconym 
naleciałościami filozoficznymi jakie posiadali 
Helleni. Gdy jednak minął pewien czas, 
egzaltacja nową religią opadła, a charyzmat 
ewangelizatorski osoby Pawła już nieco zatarł 
się w pamięci. Do chrześcijan w Galacji zaczęli 
przybywać odwieczni wrogowie Pawła – 
chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy 
podważając autorytet apostolski Pawła, zaczęli 
głosić, że aby być dobrym chrześcijaninem 
trzeba najpierw się obrzezać, a dalej zachowy-
wać wszystkie dotychczasowe przykazania 
Prawa Mojżeszowego. Trudno określić skąd oni 
przybyli i w czyje imię występowali. Niemniej 
należeli oni do grupy niezadowolonych 
chrześcijan, którzy pozostając cały czas 
w mentalności religii mojżeszowej, nie 
zrozumieli ducha Ewangelii. Galaci, jak 
niegdyś chętnie słuchali Pawła, tak teraz równie 
pozytywnie nastawieni byli do nowych pseudo 
ewangelizatorów. Słuchali ochoczo ich 
wywodów, nie będąc świadomi grożącego im 
niebezpieczeństwa.  

Rejudaizacja chrześcijaństwa stała się 
realnym zagrożeniem. Paweł, będąc w Efezie, 
dowiadywał się o tych niepokojących wydarze-
niach w Galacji i w decydującym momencie 
zainterweniował, pisząc swój list. Na początku 
Paweł wyraźnie zaznacza w nim swą godność 
Apostoła: „Paweł, apostoł nie z ludzkiego 
ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia 
Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go 
wskrzesił z martwych” (Ga 1,1) i wypomina 
Galatom ich odejście od ortodoksyjnej 
wykładni wiary: „Nadziwić się nie mogę, że od 
Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak 
szybko chcecie przejść do innej 
Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są 
tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt 
i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię 
Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł 
z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, 
którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!” 
(Ga 1,6-8). Dalej broni swej godności Apostoła, 
którego powołał sam Chrystus, a którego uznali 
pozostali Apostołowie, na czele z Piotrem (zob. 
Ga 2,6-10). Po tym wywodzie Apostoł 
Narodów przechodzi do zasadniczej części 
listu, w której to będzie polemizował z tymi, 
którzy szerzyli błędną naukę: jakoby Prawo 
Mojżeszowe miało moc zbawić człowieka 
(zob. Ga 2,16).  
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Paweł pragnie uświadomić Galatom, że 
Prawo utraciło swą moc obowiązującą wraz 
z przyjściem Jezusa Chrystusa. Przeciwko 
rejudaizacji chrześcijaństwa wysuwa trzy 
zasadnicze argumenty: 

1. Galaci byli przed przyjęciem 
chrześcijaństwa poganami, tzn. nie znali Prawa 
Mojżeszowego. Po przyjęciu zaś chrześci-
jaństwa doznali na sobie skutki działania Ducha 
Świętego w postaci charyzmatów. Stawia więc 
Paweł pytanie Galatom: po co wracać do 
czegoś (Prawa Mojżeszowego), które było 
przed chrześcijaństwem, skoro wiara   Jezusa 
Chrystusa dowiodła już swojej skuteczności 
(zob. Ga 3,1-4). 

2. Usprawiedliwienie, a więc możliwość 
zbawienia nie osiąga się w wyniku ludzkich 
starań, ale jest ono dziełem Boga samego. 
Przestrzeganie więc Prawa nie sprawi, że 
automatycznie ktoś osiągnie zbawienie! (zob. 
Ga 3,5) Jedynie wiara zdoła nas zbawić! (Ten 
temat Paweł będzie rozwijał w swym kolejnym 
chronologicznie liście do Rzymian). 

3. Abraham został usprawiedliwiony 
dzięki swej wierze (zob. Rdz 15), a nie za 
pomocą przestrzegania Prawa, gdyż za czasów 
Abrahama nikt jeszcze nie słyszał o Prawie 
Mojżeszowym, a mimo to został usprawie-
dliwiony (zob. Ga 3,8-9). 

Wiara więc dla Pawła, nie tylko 
wyprzedzała Prawo Mojżeszowe, ale nadto 
uczyniła je całkowicie zbędnym. Dla 
Żydów zaś wieloletnie praktykowanie 
Prawa stało się pedagogiem przygotowu-
jącym ich do przyjęcia wiary w Jezusa 
Chrystusa. Zarówno więc dla chrześcijan 
wywodzących się z judaizmu jak i dla 
pogan po przyjściu już Jezusa Chrystusa 
Prawo Mojżeszowe wraz z obrzezaniem 
stało się całkowicie niepotrzebne (zob. Ga 
3,23-29. 6,11-17). Paweł więc pisząc swój 
list chciał dać jasno do zrozumienia 
Galatom, że „uwsteczniają się” przyjmując 
Prawo Mojżeszowe. Wyraził to w bardzo 
ostrych słowach: „Zerwaliście więzy 
z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie 
usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście 
z łaski. My zaś z pomocą Ducha, na 
zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej 
sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie 
Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie 
mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która 
działa przez miłość.” (Ga 5,4-6). 

dk. Adrian Kurczewski
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Krucjata Eucharystyczna w Polsce 
„Krucjata Eucharystyczna – to organizacja 

religijna skupiająca w swoich szeregach dzieci 
po I Komunii Świętej. Jej zadaniem jest 
przybliżenie światu Jezusa w Eucharystii przez 
modlitwy i ofiary dzieci, młodzieży oraz 
uproszenie dla swej Ojczyzny i wszystkich 
ludzi duchowego odrodzenia Chrześci-
jaństwa” (Hostia nr 1 s. 4). 

Założenie tej organizacji można 
sprowadzić do 4 punktów: 
- ukazywanie Chrystusa Eucharystycznego 
jako Przyjaciela dzieci, 
- zaprawienie dzieci do pełnego ich udziału e  
Mszy Świętej oraz innych formach kultu, 
- uczenie dzieci systematycznej pracy nad 
sobą, 
- apostolstwo w Kościele powszechnym 
i w rodzinie. 

Matka Ledóchowska po zapoznaniu się 
z ruchem eucharystycznym we Francji 
zainicjowała go w roku 1925 na terenie Polski 
w celu osiągnięcia przez dzieci „zjednoczenia 
ze źródłem nadprzyrodzonego życia” (Hostia 
nr 9, 1923 r.). 

Apostolska działalność nieletnich 
rozpoczynała się w ich sercach. Przez Krucjatę 
Eucharystyczną Święta pragnęła, aby te serca 
były przepełnione gorącą miłością do 
Chrystusa–Hostii oraz ogromnie przywiązane 
do Zastępcy Chrystusa na ziemi przez gorliwą 
pracę wewnętrzną i dobre uczynki wobec 
bliźnich, aby mógł zapanować nad światem 
Chrystus Król. Psychika dziecka, świadomość 
i podświadomość powinny być nastawione na 
miłość do Pana Jezusa w tabernakulum. Dzieci 
powinny przez swoją czystą i niewinną miłość 
wprowadzać „ferment” dziecięctwa Bożego 
w świat ludzi dorosłych. Przez tę organizację 
powinno wzrastać w społeczeństwie katolic-
kim poczucie dzięcięctwa Bożego i wiara 
w ojcowską opiekę ze strony Boga–Ojca, Syna 
i Ducha Świętego. Wraz z osobistą świętością 
członków Krucjaty wzrasta świętość całego 
Kościoła. Głównym motorem działania 
członków tej organizacji jest częsta, na miarę 
możliwości codzienna Komunia Święta 
sakramentalna i duchowa.  

„W Krucjacie Eucharystycznej zachęcają 
Cię, przygotowują Cię do częstej Komunii 

Świętej. Krucjata Eucharystyczna 
daje zrozumienie wielkości Komunii Świętej, 
która czyni Cię prawie wszechmocną u Boga” 
(Wybór Przemówień nr 62). 

Wszechmocny jest Bóg przebywający 
w sercu człowieka. Człowiek staje się 
wszechmocny przez całkowicie oddanie się 
Bogu przebywającego w nim. Św. Urszula 
relacje dziecięctwa Bożego ściśle łączy 
z relacją Pan-sługa. Służebna postawa 
członków Krucjaty powinna charakteryzować 
się rycerstwem. Całe życie młodych rycerzy 
ma być nieustannym nastawieniem na służbę 
Jezusowi. Stąd według programu: trwanie przy 
Nim, adoracja, uczestnictwo we Mszy Świętej, 
przyjmowanie Komunii Świętej, aby jak 
najbardziej zacieśniać więzy z Jezusem – 
Hostią. Kolejne programowe założenie rycerzy 
Krucjaty to spełnianie dobrych uczynków oraz 
gorliwe wypełnianie swoich obowiązków. 

Hasłem rycerzy były i są słowa:  
„Króluj Nam Chryste!” , 
odzewem – „ Zawsze i wszędzie!” 

Cała działalność młodych rycerzy powinna 
być na wskroś bojowa, ukierunkowana na 
walkę ze złem w sercu człowieka, aby zawsze 
i wszędzie królował Chrystus. Szczytem takiej 
walki ze złem jest Ofiara Chrystusa na krzyżu, 
dlatego członkowie Krucjaty powinni się z Nią 
łączyć przez gorliwią modlitwę.  

„Pan Jezus wysłuchał Twoją modlitwę - 
skierował Ciebie ku Krucjacie Eucharys-
tycznej. Dowiedziałeś się, że w tej malutkiej 
białej Hostii jest ten Jezus, co dzieci do siebie 
przytulał i ten miłosierny, który tak łaskawie 
przebaczył Magdalenie, i ten Jezus, który na 
krzyżu przebłagał Ojca niebieskiego za 
grzechy nasze – że w białej Hostii chce Ci być 
towarzyszem życia i Przyjacielem a nawet 
pokarmem ku wzmocnieniu duszy twej na 
drodze cnoty” (M. U. Ledóchowska, Wybór 
Przemówień s. 61). 

Owocem przynależności do Krucjaty 
Eucharystycznej jest przemiana wewnętrzna 
w jej członkach oraz apostolska działalność, aby 
dorośli mogli się uczyć od rycerzy Chrystusa 
Króla, jak żyć i kochać Boga oraz odważnie 
wyznawać swoją wiarę.                s. Julia USJK 

Rys historyczny Krucjaty Eucharystycznej w Polsce 
w następnym numerze pisma. 
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Korowód Świętych 
Kiedy w całym Kościele rozpoczynano 

odmawianie nieszporów z Uroczystości 
Wszystkich Świętych, na wielu placach miasta, 
w poszczególnych parafiach rozpoczynały się 
spotkania dzieci i dorosłych, by w niecodzienny 
sposób świętować imieniny całego Nieba! Także 
z naszej parafii wyszedł niemały orszak całych 
rodzin świętych. Byli więc św. Franciszek i Klara, 
św. Dorota, bł. Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan 
Paweł II, i św. Patryk, i św. Antoni, i św. Helena, 
co najmniej trzy św. Jadwigi. Jedna z mam była 
nawet św. Kingą. Dzieci z Eucharystycznego 
Ruchu Młodych z naszej parafii w szczególny 
sposób włączyły się w organizację przygotowując 
jeden z postojów, ponieważ w tym roku główna 
myśl Korowodu opierała się na poznaniu postaci 
trzech świętych: św. Marcina, św. Urszuli 
Ledóchowskiej i św. Dominika Savio. 

W drodze towarzyszyły nam relikwie św. 
Urszuli i św. Dominika, więc święci na pewno szli 
z nami! Korowód przeszedł ulicą św. Marcina, 
Podgórną do Parku Chopina i stamtąd przez 
dziedziniec Urzędu Miasta krokiem poloneza przy 
dźwiękach „Panu naszemu pieśni grajcie”  wszedł 
do kościoła farnego. Po modlitwie i błogosław-
wieństwie wszyscy przeszli do salek nad zakrystią 
i rozpoczął się Bal Wszystkich Świętych. Radości 
zabaw nie da się oddać na papierze, niech żałuje, 
kto nie był! Oprócz tego najmłodsi mogli się 
wykazać w konkursie na malowanie świętych, 
rozpoznawanie ich po zdjęciach i innych zabawach 
– niespodziankach. Oczywiście odbyło się także 
głosowanie na najpiękniejszy strój - tym razem 
była to św. Jadwiga Królowa. Zmęczeni, ale 
szczęśliwi ok. 19.30 wracaliśmy do domów 
mając poczucie, że hucznie rozpoczęliśmy dzień 
radości z tak wielu już zbawionych naszych 
poprzedników, którzy na pewno wspierają nas 
na co dzień swoim wstawiennictwem. 

s. Małgorzata USJK 
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… z wydarzeń kultury chrześcijańskiej w naszym kościele 
Listopad, miesiąc szczególnej pamięci 

o tych co już odeszli, każdy z nas 
przeżywa na swoją miarę. Najważniejszą 
pomocą w drodze do świętości dla tych, co 
jeszcze pokutują w czyśćcu są intencje 
mszalne. Kościół w każdej liturgii poleca 
Miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy 
nas poprzedzili do nowego życia. Wielu 
uczestniczy też w modlitwach różańco-
wych w intencji zmarłych swoich bliskich, 
znajomych, ofiar wojen, wypadków, 
przemocy, itp.  

W Poznaniu działa zespół śpiewaków, 
który z inicjatywy swojego dyrygenta 
Mateusza M. J. Sibilskiego, od osiem-
nastu lat, zawsze w listopadzie, muzyczną 
formą koncertową poleca Bogu dusze 
wybitnych artystów, trwając w dziękczynieniu za 
pozostawione nam piękno swojego twórczego 
życia. 

Chór Kameralny FERMATA, w tym roku 
8 listopada, wydobył z milczenia dzieła dwóch 
kompozytorów. Pierwszym był  zmarły przed 
dziewięcioma miesiącami „nestor polskiej muzyki 
chóralnej” profesor Andrzej Koszewski. 
Usłyszeliśmy dwa utwory Maryjne, oraz 
„In memoriam”- z tekstem: każde na ziemi 

stworzenie jest jak księga odbiciem obrazu 
Stwórcy, a także bardzo ciekawą, efektowną 
konstrukcyjnie część Mszy - Agnus Dei. Drugim 
wspominanym kompozytorem polskim był zmarły 
przed pięciu laty wybitny „mistyk muzyczny” 
Henryk Mikołaj Górecki, którego utwór do 
zawołania Jana Pawła II Totus Tuus pozwolił 
słuchaczom na głęboką medytację religijną, którą 
wspomagała oświetlona postać Maryi z Tryptyku 
ołtarzowego. 

Drugą część koncertu wypełniła 
muzyka dawnych mistrzów Baroku, 
poprzedzających działalność w kościele 
Św. Tomasza w Lipsku wielkiego Jana 
Sebastiana Bacha, którego 330 rocznicę 
urodzin obchodzi cały świat muzyczny. 
Usłyszeliśmy motety Johanna Hermana 
Scheina i Johanna Michaela Bacha. 
Chórowi towarzyszył Maksymilian 
Święciech na wykonanej przez siebie 
rekonstrukcji pozytywu skrzyniowego 
z przełomu XVI i XVII wieku. Dość 
licznie zgromadzona publiczność była 
ukontentowana repertuarem i jego 
wykonaniem, co objawiło się w gorących, 
dziękczynnych oklaskach. 

KDM
 

 

ZAPRASZAMY 

na koncert śpiewu gregoriańskiego 

„REDIAMUS AD FONTES” 

Schola gregoriańska „CANTICUM CORDIUM” 
dyrygent - ks. Mariusz Białkowski        komentarz - ks. Szymon Bajon 

NIEDZIELA             22 LISTOPAD A 2015            GODZ. 19.00 
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Słodki kącik ministrancki 
W niedzielę 25 października br. 

ministranci z naszej parafii po raz 
trzeci już zaprosili do zorganizo-
wanej przez siebie kawiarenki.  

Chłodna aura, która powitała nas 
w niedzielny poranek po zmianie czasu 
na zimowy, jak najbardziej sprzyjała 
spotkaniu przy ciepłej herbacie czy 
kawie. Dlatego między 10:00 a 14:00 
czyli w godzinach otwarcia kawiarenki 
ministranci mieli pełne ręce roboty. 
Oczywiście najwięcej osób przycho-
dziło bezpośrednio po Mszach 
Świętych. 

Dla swoich gości ministranci, 
a właściwie ich mamy i żony, przygo-
towali 15 różnych ciast i placków. 
Częstowali także gorącą kawą 
i herbatą. Nikt chyba nie dał rady 
spróbować wszystkiego, chociaż 
wszystko wyglądało przepysznie - 
były szarlotki, serniki, ciasta 
drożdżowe, czekoladowe, a nawet 
rogaliki z konfiturą. A opłata za 
pyszności symboliczna - goście mogli 
złożyć do ministranckiego koszyka 
dowolną ofiarę.  

Zebrana kwota zostanie w całości przekazana na 
potrzeby ministrantów, tj. m.in. ministrancką ligę szóstek 
piłkarskich, bieżące wydatki (np. alby) a także na I zjazd 
ministrantów (byłych i obecnych), który odbędzie się już 
22 listopada. 

„Bardzo dziękuję wszystkim ministrantom, którzy 
zaoferowali pomoc i zaangażowali się w organizację 
kawiarenki. Cieszę się, że mamy w swoich szeregach 
ludzi, których nie trzeba długo namawiać, żeby poświęcili 
niedzielne przedpołudnie na pracę dla wspólnego dobra” 
- powiedział Tobiasz Jasiński, prezes ministrantów 
z parafii św. Marcina. „I przede wszystkim w imieniu 
swoim i chłopaków dziękuję za obecność i ofiary 
wszystkim, którzy nas odwiedzili. Cieszymy się, że nawet 
osoby spoza ministranckiego grona przynosiły wypieki do 
kawiarenki. To duża wartość zarówno dla nas i jak i dla 
całej parafii.” 

Niedzielne spotkanie przy kawie, przypadające w dniu rocznicy konsekracji kościoła 
parafialnego, a także w dniu wyborów parlamentarnych, było doskonałą okazją do rozmowy, 
refleksji oraz wymiany spostrzeżeń, a także integracji kilku pokoleń parafian. Ministranci 
zapowiadają, że to nie ostatni raz, kiedy zaprosili nas wszystkich na „słodkie co nieco”. 

Anna Błażejewska 

Silna grupa 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
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 

Nabożeństwo Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 900 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Koronka do Miłosierdzia Bo żego 
pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Żywy Ró żaniec 
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 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

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 

 
Pismo redaguje zespół : 

Ks. Czesław Grzelak, ks. Szymon Bajon, dk. Adrian Kurczewski, 

Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,  

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracan ia 

przyj ętych tekstów. 

Adres redakcji: ul. Św. Marcin 13,  

Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl 

 

W październiku 
i listopadzie 2015 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 

 
 

1. Helena Hannemann 
2. Henryk Firsowicz 
3. Jan Adam Paryś 

 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Maria Kurka 
2. Maria Tomaszewska 
3. Stanisława Maciejewska 
4. Gertruda Myszkowska 
5. Piotr Szczodrowski 
6. Marianna Nowak 
7. Krzysztof Naglewicz 
8. Mariola Starosta 

 

lat 90 
lat 92 
lat 88 
lat 86 
lat 66 
lat 82 
lat 63 
lat 50 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

O J C Z Y Z N A  
Jezus Chrystus, chociaż był posłany do całego 

świata, aby nieść Dobrą Nowinę dla wszystkich ludów 

i narodów, to jednak miał swoją ziemską Ojczyznę. 

Ojczyznę, która miała swoje dzieje, swoją historię, 

religię i kulturę. Podporządkował się niektórym 

słusznym prawom w Ojczyźnie, chociaż żadne Go, jako 

Boga, nie obowiązywały. Chciał Chrystus przez to 

podkreślić, jak ważna dla każdego człowieka jest 

świadomość posiadania własnej Ojczyzny. Każdy 

człowiek związany jest z Ojczyzną poprzez rodzinę 

i miejsce urodzenia. 

Ojczyzna to wspólnota rodzimej kultury, jej dzieje, 

historia bardziej radosna lub bolesna. To bogactwo 

języka, bogactwo dzieł sztuki i kultury muzycznej, to jej 

religia i obyczaje. 

Naród Polski, od ponad tysiąca lat zjednoczony 

z Chrystusem i Jego nauką, zawsze był wierny Bogu, 

Kościołowi i Ojczyźnie. Hasło „Bóg i Ojczyzna” było 

nierozdzielnym elementem dziejów naszego narodu. 

Zawsze potrafił polski lud ofiarę życia i cierpienia 

łączyć z ofiarą Jezusa Chrystusa, aby dzięki temu 

zjednoczeniu nic nie zginęło, ale by stawało się 

odżywczą substancją dla przyszłych pokoleń. 

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. ks. Jerzy Popiełuszko 

 


