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A dla nas  
wzorem 

 życia pobożnego 
jest św. Marcin 

z ramienia Boskiego. 
Patron nasz, 

 biskup,  
co umarł ubogi  

i do świętości 
 pokazał nam drogi. 
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Świętomarcińskie zamyślenia… 
Uroczystość odpustowa i Rok Świętomarciński (1700 rocznica urodzin 316 – 2016) są doskonałą 

okazją, aby przybliżyć wspaniałą postać świętego patrona. Pragnę podkreślić 3 duszpasterskie 
aspekty Jego osobowości. 

1. Człowiek miłosierdzia.  
W trwającym obecnie Roku Miłosierdzia 

św. Marcin jest jednym z wielu jego patronów. 
Znamy dobrze wydarzenie z jego życia, kiedy 
to, w miłosiernym geście, widząc zziębniętego 
żebraka podzielił się z nim swoim żołnierskim 
płaszczem. 

Pięknie śpiewamy w naszej parafialnej 
pieśni: 

Następnej nocy Chrystus mu się zjawił 
I w darowanej szacie się przedstawił…. 
Św. Marcin potrafił doskonale realizować 

wezwanie Chrystusa z Ewangelii, którą co 
roku czytamy w uroczystość odpustową: 

Byłem nagi, a przyodzialiście mnie 
(Mt 25,6). 

Na Sądzie Ostatecznym te słowa skieruje 
Chrystus do nas i doda: Powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili 
(Mt 25,40).  

Chrystusowe słowa przełożył żołnierz - 
Marcin na konkretny czyn. Wierzymy głęboko 
że ten czyn i inne akty miłosierdzia sprawiły, 
że znalazł się on w gronie błogosławionych, 
o których Pan powiedział: Pójdźcie błogosła-
wieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
Królestwo, przygotowane wam od założenia 
świata (Mt 25,34). 

Od czasów św. Marcina minęło wiele 
wieków i wiele zmieniło się na świecie, ale 
słowa Chrystusa ciągle są aktualne i za 
naszych dni spotykamy ludzi, w których 
obecny jest Chrystus i przez których On sam 
upomina się o naszą miłość miłosierną. 

2. Człowiek modlitwy.  
Jak rozpoznać Chrystusa w braciach?  

Jak to się stało, że Marcin rozpoznał Go 
w żebraku? Najpierw rozpoznał oblicze Pana 
w ciszy modlitewnego skupienia. Św. Marcin 
był człowiekiem modlitwy. Potrafił realizować 
wezwanie św. Pawła: Nieustannie się módlcie. 
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest 
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 
względem was (1 Tes 5,17-18). 

Sulpicjusz Sewer – autor współczesny 
czasom św. Marcina pisze o Nim: 

Nigdy nie minęła ani jedna godzina, ani 
jedna chwila, w której by nie oddawał się 
modlitwie lub nie zajmował się lekturą 
duchową. Lecz także podczas czytania albo 
jeśli robił przypadkiem coś innego, nigdy nie 
odrywał ducha od modlitwy. Zaiste, jak jest 
w zwyczaju kowali, którzy podczas wykony-
wania jakiegoś dzieła, dla ułatwienia sobie 
pracy, uderzają «raz po raz» w swoje kowadło, 
tak samo Marcin, podczas gdy zdawał się 
robić co innego, równocześnie zawsze się 
modlił (Sulpicjusz Sewer, Żywot św. Marcina, 
26,3-4). 

Ustawiczna modlitwa pozwoliła mu 
zachować pokorę i prostotę serca. Do 
modlitwy pragnął zachęcić innych. Był 
jednym z twórców wspólnoty monastycznej na 
Zachodzie. W odległości 14 km od Tours, 
w Marmoutier założył klasztor, w którym wraz 
z mnichami chwalił Boga. Nawet gdy został 
biskupem w Tours lubił często tam przebywać. 
Mógł więc powtórzyć za Św. Pawłem: Żyję już 
nie ja, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20). 

3. Duszpasterz. 
Św. Marcin może być także szczególnym 

patronem dla Kościoła w Polsce w nadchodzą-
cym roku duszpasterskim, który od Adwentu 
przeżywać będziemy pod hasłem: Idźcie 
i głoście. 

Z Jego inicjatywy mnisi szli i głosili 
Ewangelię po wsiach i miastach. Sam był 
niestrudzony w głoszeniu słowa Bożego. 

Jako biskup był szczególnym duszpaste-
rzem kapłanów. We wspomnianym życiorysie 
Sulpicjusza Sewera czytamy: 

Marcin na długo wcześniej znał dzień 
swojej śmierci i zapowiadał braciom, że bliskie 
już jest jego rozłączenie z ciałem. Tymczasem 
wynikła potrzeba udania się do diecezji 
Candes, ponieważ duchowni tego Kościoła 
poróżnili się między sobą. Marcin pragnął 
przywrócić tam pokój. Choć dobrze wiedział 
o zbliżającym się końcu, nie powstrzymało go 
to jednak przed podróżą dla załatwienia tego 
rodzaju sprawy. Sądził, że będzie to szczęśli-
wym dopełnieniem cnót, jeśli pozostawi 
Kościołowi na nowo odzyskany spokój 
(List 3,9-10). 
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4. Przesłanie dla nas. 
Warto przytoczyć na zakończenie słowa, 

które wypowiedział św. Jan Paweł II 
w sanktuarium Św. Marcina w Tours 
21.9.1996 r. 
Św. Marcin był godnym podziwu 

apostołem, ale dzisiaj nie wystarczy tylko 
o tym pamiętać. W różnorakich warunkach 

dzisiejszej rzeczywistości bądźcie i wy żywymi 
członkami żyjącego Kościoła, twórzcie 
wspólnoty zjednoczone i otwarte na innych, 
umiejcie «uzasadniać tę nadzieję, która w was 
jest». 

ks. Czesław Grzelak 
Proboszcz

Staliśmy może przy grobach świętych 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest, 
w gruncie rzeczy, świętem wszystkich 
mieszkańców nieba. 

Niebo od zawsze było inspiracją dla wielu 
pisarzy, poetów, malarzy, filmowców. Każdy 
z nich na swój sposób wyobrażał sobie, jak 
wygląda życie tam, dokąd jeszcze nikt nie 
dotarł z kamerą, dokąd nikt z żyjących na tym 
świecie nie ma dostępu. 

I nas tajemnica nieba wciąż intryguje. 
Myślisz czasem o niebie? Marzysz o nim? 

Czy jest to dla Ciebie raczej odległa 
perspektywa? 

Może jestem niepoprawnym marzycielem, 
ale ja czasem marzę o niebie. O tym, że już nic 
nie będzie boleć i martwić, że nie będzie już 
niespełnionych pragnień, że zła nie będzie 
i tęsknoty. Nie będzie już nienawiści, kłótni 
i zawiści. Że miłość będzie tylko i wszyscy 
których kocham – wszyscy w Bogu – 
wpatrujący się w Jego miłosierne oblicze. Jak 
tam musi być pięknie! Wyobrażasz to sobie? 
Jak wygląda Twoje niebo? 

Nie przenikniemy tajemnicy nieba. 
Sprawdzają się słowa św. Pawła, który pisał, 
że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani serce człowieka nie zdołało pojąc, jak 
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go 
miłują (1 Kor 2,9). Jest jednak ktoś, kto o tej 
niewysłowionej radości nieba zdołał się już 
przekonać. To niezliczona rzesza ludzi, 
pochodzących ze wszystkich narodów i ludów, 
którzy poprzez swoje ziemskie życie zasłużyli 
na przebywanie z Bogiem w niebie. To święci 
wszystkich czasów. Wszyscy święci.  

Ilu ich jest? Nie wiadomo. Autor 
Apokalipsy mówi o wielkim tłumie, którego 
nikt nie może zliczyć. 

Znamy imiona niektórych spośród 
obecnych w tym tłumie. To ci, których 
Kościół oficjalnie ogłosił świętymi, kanoni-
zował i których wspomina w ciągu roku 

kościelnego. Jednak wielu z nich pozostaje dla 
nas bezimiennych, tajemniczych, nieznanych. 
Choć całkiem możliwe, że z niektórymi z nich 
żyliśmy pod jednym dachem, że niektórych 
spośród świętych dobrze znaliśmy. Bo święci 
to ci, którzy za życia pokładali nadzieję 
w Bogu, a teraz cieszą się chwałą nieba. 

Odziani w białe szaty – opisuje ich św. Jan 
– a w ręku ich palmy – jako znak zwycięstwa. 
Oni bowiem prawdziwie zwyciężyli – nie stali 
się świętymi automatycznie, lecz podjęli 
walkę: walkę ze swoimi słabościami 
i grzechem, walkę o dobrze przeżytą codzien-
ność, walkę o ofiarną miłość każdego dnia, 
walkę o to, aby w rozmaitych sytuacjach życia 
pokładać zawsze nadzieję w Bogu. 

Członkowie Kościoła pierwszych wieków 
sprawowali często Eucharystię na grobach 
świętych, męczenników. Później relikwie 
świętych zaczęto umieszczać w ołtarzach. 
Kościół uważa, że wypada nad grobami 
świętych wznosić ołtarze albo ich relikwie 
składać w ołtarzach, bo jak mówił św. 
Ambroży (+397), biskup Mediolanu: aby 
zwycięskie ofiary znalazły się w tym miejscu, 
gdzie Chrystus jest ofiarą. Lecz On, który za 
wszystkich cierpiał, na ołtarzu, oni pod 
ołtarzem, gdyż Jego męką zostali odkupieni.  

Do dziś modlimy się przy grobach 
świętych – chociażby przy grobie św. Jana 
Pawła II. A w Uroczystość Wszystkich 
Świętych gromadziliśmy się na cmentarzach 
i czasem może nawet nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, jak często, groby, przy których 
przystawaliśmy, są grobami ludzi świętych. 
Tych, którzy za życia w Bogu pokładali 
nadzieję. 

Wzywajmy ich wstawiennictwa, po to, aby 
pomagali nam zawsze ufać Bogu, uświęcać się 
każdego dnia. A wtedy Uroczystość 
Wszystkich Świętych stanie się kiedyś 
i naszym świętem.                           ks. Szymon  
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Jezus Chrystus Król Wszechświata 
W ramach przygotowania do Jubileuszo-

wego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana (przyjętego przez Konferencję 
Episkopatu Polski w dniu 16 kwietnia 2016 r.), 
pragnę przybliżyć duchowe rozważania 
Świętej Urszuli Ledóchowskiej na temat 
Chrystusa Króla Wszechświata (Rozmyślania 
s.338-339). 

„Ty jesteś Król  Żydowski?” (J 18, 33-40) 
- Oto pytanie, które Piłat stawia Jezusowi. 
Choć Piłat widzi Jezusa w takim poniżeniu, 
jednak jakby odczuwa w Nim godność 
królewską, liczy się z Jezusem. 

O Jezu, Królu mój, Piłat, poganin, 
oszukany przez faryzeuszów, a z czcią z Tobą 
się obchodzi, a ja – mając łaskę wiary, widząc 
cześć, którą cały Kościół, całe chrześcijaństwo 
Tobie oddaje – czy należytą cześć Tobie, 
Królowi memu, oddaję? Czy jestem wierną 
Tobie poddaną, Królu mój, Królu serca mego? 
Czy nieustannie pragnę służyć Tobie, zawsze 
i wszędzie, z całym poświęceniem bezgranicz-
nym, bez szukania siebie?  

„Królestwo moje nie jest z tej ziemi”. Więc 
szukać Cię muszę, o Królu mój, tam wysoko, 
ponad ziemią, w tym świecie Bożym. Wyżej 
serce, wyżej myśli, wyżej pragnienia moje! 
Tam gdzie Ty jesteś, otoczony chwałą Twą 
królewską, tam Ciebie chcę szukać. Nie warto 
szukać na ziemi, nie warto szukać Ciebie 
wśród hałasu świata.  Znajdę  Ciebie w niebie 

Twoim, znajdę Ciebie w Tabernakulum, tam 
Ciebie chcę szukać, tam z Tobą przebywać, 
tam uczyć się kochać Ciebie i służyć Ci 
wiernie, o Jezu, Królu mój! 

Czy ja dobrowolnie uznam królewską 
godność Chrystusa i podporządkuj ę się 
Jego władzy? Właśnie tego aktu domaga się 
Bóg poprzez Sługę Bożą Rozalię Celakównę. 
Rozalia pod wpływem przeżyć duchowych 
nawołuje do wprowadzenia Boga na monarszy 
tron, wystawiony Mu przez jednostkę, jak 
i przez cały naród – zbiorowo. Uzasadnieniem 
była wizja Rozalii, w której Pan Jezus 
powiedział – Moje dziecko, za grzechy 
i zbrodnie [wymieniając zabójstwa i rozpustę] 
popełnione przez ludzkość na całym świecie, 
ześle Pan Bóg straszne kary. Sprawiedliwość 
Boża nie może znieść dłużej tych występków. 
Ostoją się te państwa, w których będzie 
Chrystus królował (wg książki Ewy Wieczorek - 
Służebnica Boża Rozalia Celakówna - życie i misja 
s. 56 - 60. ,wyd. Ustroń 2006. Imprimatur - Kuria 
Biskupia Diecezji Bielsko Żywieckiej). 

Na pytanie Rozalii, czy Polska się ostoi, 
powiada, że Polska nie zginie, o ile przyjmie 
Chrystusa za Króla, w całym tego słowa 
znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo 
Boże, pod prawo Jego miłości. 

Stąd przyj ęcie tego Aktu zależy od 
naszego nawrócenia, porzucenia grzechu i 
życia według Ewangelii i Bożych Przykazań. 

s. Julia USJK

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

obecni na 374. Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 
5 października 2016 r. skierowali do wszystkich 
wiernych list, w którym zapowiedzieli uroczysty 
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla 
i Pana, który ma być swoistym zakończeniem 
Roku Miłosierdzia. Pisali w nim: 

W nadchodzących dniach szczególnym 
aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy 
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla 
i Pana, którego treść została zatwierdzona 
przez Konferencję Episkopatu Polski, a jego 
uroczysta proklamacja odbędzie się 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada br. – 
w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata. Nazajutrz akt ten 
zostanie odmówiony we wszystkich 
świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. 
Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem 
w procesie przywracania Jezusowi należnego 
Mu miejsca w naszym życiu osobistym, 
zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy 
do podjęcia trudu duchowego przygotowania 
do niego i realizacji płynących z niego 
zobowiązań (...). 

Przygotowaniem do tego wydarzenia, 
w naszej parafii, będzie specjalne triduum. 
Warto jednak już teraz posługiwać się 
modlitwą, którą polecają księża biskupi. 
Modlitwę zamieszczamy na ostatniej stronie 
pisma.                                              ks. Szymon 



                                         
 

Wspomnienia Parafian goszczących Boliwijczyk
W poprzednim numerze opisywali

Boliwijczycy udający się na Światowe Dni Młodzie
nocowali w domach naszych Parafian i w zwi
związane z tym, swoje przeżycia. Dzi

Kiedy Ksiądz Proboszcz ogłosił, 
w lipcu można przyjąć na nocleg młodzie
która przyjedzie na ŚDM, zgłosiliś
razu. Wiedzieliśmy, że będzie to dla nas 
wspaniałe przeżycie i bardzo owocny czas. 
I nie mylili śmy się. 23 lipca udaliś
wieczorną Mszę św., aby wraz z młodzie
z Boliwii wspólnie się modlić. Po radosnej 
Eucharystii mogliśmy zaprosić dwie Boliwijki 
do naszego domu. 

Dziewczyny już w drodze do domu 
nawiązały przyjazny kontakt z nasz
Pomimo zmęczenia chętnie zasiadły z nami do 
wspólnego stołu, przy którym po posiłku 
toczyła się jeszcze długo żywa rozmowa. 
Radziliśmy sobie całkiem nieź
nieznajomości hiszpańskiego. Angielski 
tłumacz Google sprawdziły się
Dziewczyny bardzo interesowały si
zwyczajami, zainteresowaniami i sposobem na 

Rodzina zagrożona
Coraz częściej doświadczamy tego, 

świat zmienia się w zastraszają
Doskonałym dowodem na to są dzieci, których 
rodzice, a tym bardziej dziadkowie, cz
mogą odczuć, że nie nadążają
pociechami. Wśród wielu zmian, a zwłaszcza 
w dziedzinie techniki, z reguły dobrych, s
i takie, które zaczynają zagrażać
wpływając na rozwój dzieci oraz ich wi
z rodzicami czy dziadkami. 

W liście pasterskim na XII Tydzie
Wychowania, zgromadzeni na zebraniu 
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 
biskupi, zwrócili uwagę na zagroż
niosą osiągnięcia techniki m.in. smartfony 
i tablety. Daje się zauważyć
korzystające z tego typu urządzeń
angażują się w życie rodzinne, kontakty 
z rodzeństwem czy pomoc w prowadzeniu 
domu, a ograniczanie im dostępu do telefonu 
często przynosi efekt odwrotny od zamierzo
nego i dziecko wycofuje się jeszcze bardziej. 
Twórcy nowoczesnych urządzeń
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Wspomnienia Parafian goszczących Boliwijczyk
W poprzednim numerze opisywaliśmy wizytę, jaką złożyli naszej parafii 

Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Zaznaczyliś
nocowali w domach naszych Parafian i w związku z tym poprosimy tych Parafian, aby opisali 

życia. Dziś publikujemy wspomnienia pani Adriany Kochner.
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jają dzieci już od lat niemowl
dla nich aplikacje, gry i programy, rzekomo, 
edukacyjne, które mogłyby wyr
wanych rodziców w tym trudnym zadaniu, 
jakim jest wychowanie. Nazwy niektórych 
„edukacyjnych” programów czy bajek na 
DVD sugerują, że mogłyby zamieni
w małego Einsteina. Nic bardziej mylnego. 
W Stanach Zjednoczonych było zdarzały si
przypadki, kiedy wiele reklam tego typu 
produktów zaskarżano
pieniędzy rozczarowanym klientom i usuni
słowa „edukacyjny”. Badania pokazuj
dzieci spędzające dużo czasu przed ekranem 
telewizora, komputera czy smartfona 
sprawiają więcej problemów wychowawczych 
i mają kłopoty z nawią
z innymi.  

Dzieci, które od maleń
z urządzeniami elektronicznymi wyrastaj
nastolatków zanurzonych w portalach społecz
nościowych, samotnych i wyobcowanych. 
Powody tego stanu rzeczy nie tak trudno 
zrozumieć. Sieci społeczno
towarzyszka fikcja. Warto równie
że Internet jest także przestrzeni

                                                           5 

Wspomnienia Parafian goszczących Boliwijczyków 
yli naszej parafii 

y do Krakowa. Zaznaczyliśmy, że pielgrzymi ci 
zku z tym poprosimy tych Parafian, aby opisali 

 publikujemy wspomnienia pani Adriany Kochner. 

ż opowiadały o Boliwii, kraju 
dla nas bardzo egzotycznym. 

ę ędzały ze swoją grupą dzień 
na Cytadeli, a my postanowiliśmy się popołud-

ączyć. Wspólna zabawa 
pozwoliła nam jeszcze bliżej się poznać 

. Razem też uczestniczyliśmy 
Eucharystii. Po powrocie dziewczyny miały 
 niewiele czasu na przygotowanie się do 

ę rozstać, więc odprowa-
 Boliwijczyków na pociąg. Żal, 

e czasu było tak mało, a chciałoby się 
 razem i lepiej poznać. Choć 
ązały się przyjaźnie i chyba 

ć, bo kontakt nie tylko 
naszymi dziewczynami utrzymujemy i może 

dzie okazja się jeszcze spotkać, jak 
że w dalekiej Boliwii. 

Adriana Kochner

 od lat niemowlęcych tworząc 
dla nich aplikacje, gry i programy, rzekomo, 
edukacyjne, które mogłyby wyręczyć zapraco-
wanych rodziców w tym trudnym zadaniu, 

st wychowanie. Nazwy niektórych 
„edukacyjnych” programów czy bajek na 

że mogłyby zamienić dziecko 
w małego Einsteina. Nic bardziej mylnego. 

Stanach Zjednoczonych było zdarzały się 
przypadki, kiedy wiele reklam tego typu 

żano, żądając zwrotu 
dzy rozczarowanym klientom i usunięcia 

słowa „edukacyjny”. Badania pokazują, że 
ą żo czasu przed ekranem 

telewizora, komputera czy smartfona 
cej problemów wychowawczych 

 kłopoty z nawiązywaniem kontaktu 

Dzieci, które od maleńkości miały kontakt 
dzeniami elektronicznymi wyrastają na 

nastolatków zanurzonych w portalach społecz-
ciowych, samotnych i wyobcowanych. 

Powody tego stanu rzeczy nie tak trudno 
. Sieci społecznościowe to 
ka fikcja. Warto również pamiętać, 

że przestrzenią, w której 
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coraz więcej dzieci doświadcza tzw. 
cyberprzemocy, która zaczyna się od 
złośliwych plotek czy uszczypliwych uwag 
a kończy na przemyślanych i chytrych 
intrygach z przemocą słowną włącznie. 

Oczywiście korzystanie z Internetu ma 
także dobre strony. Nastolatki mające 
mnóstwo znajomych korzystają z mul time-
diów, by utrzymywać z nimi bliskie relacje. 
Zdarza się, że jeden rodzaj kontaktu sprzyja 
drugiemu. Okazuje się, że wiele zależy od 
charakteru dziecka. Internet jest też 
doskonałym źródłem informacji. Wszystko 
zależy więc od sposobu, w jaki dziecko 
korzysta z urządzeń elektronicznych oraz ile 
czasu spędza na kontaktach twarzą w twarz 

z rówieśnikami i rodziną. To właśnie kontakty 
twarzą w twarz sprawiają, że jesteśmy 
szczęśliwsi i zdrowsi. Budowanie więzi 
społecznych wymaga wysiłku, ale nagroda 
zdaje się być bezcenna. Dlatego zamiast 
zabraniania czy ograniczania dziecku dostępu 
do urządzeń elektronicznych powinniśmy 
raczej poświęcić czas na wspólną zabawę czy 
wyjście na spacer, aby doświadczyły, że realny 
kontakt z drugim człowiekiem daje o wiele 
więcej radości. Może się to okazać trudne, 
ponieważ wirtualny świat ma młodemu 
człowiekowi bardzo wiele do zaoferowania, 
ale jednego dać mu nie może - poczucia bycia 
kochanym. 

dk. Jędrzej

Pytania Koheleta 

Nazywano go prorokiem wątpienia, 
posądzano o pesymizm, smutek, a był po 
prostu realistą. Jako mędrzec rozumiał, że kto 
więcej wie, ten więcej cierpi, ale postanowił 
dogłębnie zbadać proces przemijania 
i wszystkie ludzkie sprawy uwikłane w ciąg 
życiowych zdarzeń: mądrość i wiedzę, 
szaleństwo i głupotę, powodzenie i niepowo-
dzenie, zdobywanie dóbr i ich używanie, 
relacje międzyludzkie, wpływ zdrowia 
i choroby na szczęście człowieka... 

Każde ogniwo rozumowania, odpowiedź 
na każde pytanie kończył puentą: Marność nad 
marnościami i wszystko marność. Te słowa jak 
refren powtarzają się dwadzieścia dwa razy 
w tarotestamentowej księdze Koheleta. 

Realizm autora objawia się w rejestro-
waniu prawidłowości rządzących życiem, 
w którym wszystko ma swój czas: 

Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co 

zasadzono (...) 
czas burzenia i czas budowania, 
czas płaczu i czas śmiechu... 
Autora oburza ludzka przewrotność; widzi, 

iż złym sprzyja szczęście, ale tłumaczy to 
sobie tak: 

Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego 
będzie sądził Bóg, na każdą bowiem sprawę 
i na każdy czyn jest czas wyznaczony. 

Widząc znikomość ludzkich wysiłków 
i pragnień, śledząc, jak czas zabiera wszystko 
i niszczy, Kohelet czerpie radość z powtarzal-
ności zjawisk: 

Wszystkie rzeki płyną do morza, 
a morze wcale nie wzbiera; 
do miejsca, do którego rzeki płyną, 
zdążają one bezustannie (...) 
Nie nasyci się oko patrzeniem 
ani ucho napełni słuchaniem. 
To, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. 

Przede wszystkim jednak opiera swą 
nadzieję na Bogu, stoi mocno na gruncie 
wiary. Ufając Stwórcy, zaleca radowanie się 
życiem za młodu: 

Ciesz się młodzieńcze w młodości swojej, 
a serce twoje niech się rozwesela za dni 

młodości twojej. 
I chodź drogami serca swego, 
i za tym, co oczy twe pociąga, 
lecz wiedz, że z tego wszystkiego 
będzie cię sądził Bóg. 
Dwunasty rozdział księgi to metaforyczny 

opis starości, zbliżającej się śmierci i samego 
umierania. Mędrzec przypomina: 

Pomnij na Stwórcę swego (...) 
zanim się przerwie srebrny sznur 
i stłucze się czara złota, 
i dzban się rozbije u źródła, 
i w studnię kołowrót złamany wpadnie, 
i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był. 
Koheletowa nadzieja jest silniejsza niż 

rozpacz. Gdy listopadowe dni przypomną nam 
o znikomości istnienia, gdy zatęsknimy za 
drogimi zmarłymi, pomyślimy też o wartości 
naszego indywidualnego życia. Ugruntujmy 
wtedy w sercach wiarę w Tego, od którego 
wszystko pochodzi i który wszystkim rządzi. 
Niech oparciem będą nam słowa mędrca: 

Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, 
bo cały w tym człowiek! 
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Zostaniemy pochwyceni 
Umieranie, odchodzenie kojarzy się 

z opadaniem w dół, zstępowaniem. Ciało 
składa się w zimnej ziemi, trumny opuszczane 
są na sznurach w głąb... 

A może warto spojrzeć na śmierć z innej 
perspektywy? Wszak czytamy, że dusze 
sprawiedliwych są w ręku Boga, który je 
zabrał i przytulił do siebie w geście 

pocieszenia i czułości.  
Zostaniemy pochwyceni i przeniesieni 

tam, gdzie jest to, czego ani ucho nie słyszało, 
ani oko nie widziało, gdzie zachwyt stanie się 
nagrodą za wszystkie smutki, gdzie spotkamy 
naszych bliskich, gdzie czeka nas miłość, która 
się rozszerza, bez końca. Obyśmy też tam byli. 

Maria Gołdyn

Pierwszokomunijni u Św. Urszuli 
W słoneczną, październikową sobotę grupa 

dzieci z naszej parafii przygotowujących się 
w tym roku do pierwszej Komunii św. wraz 
ze swoimi rodzicami wybrała się do Pniew. 
Pojechaliśmy, by przez wstawiennictwo św. 
Urszuli zawierzyć cały ten rok przygotowań. 
To bardzo ważny czas dla całych rodzin, 
a przecież św. Urszula tak bardzo chciała, by 
na kolanach świętych matek wychowywali się 
dzielni urzędnicy państwowi, świątobliwi 
kapłani, bohaterscy obrońcy ojczyzny. 

Dzieci miały możliwość zapoznać się 
z osobą Matki Urszuli nie tylko przez 
opowieści s. Ewy, która nam towarzyszyła 
w różnych zakamarkach klasztoru Pniewskie-
go, ale także przez specjalnie dla nich 
przygotowany film.  

Centralnym momentem naszej pielgrzymki 
była Msza Św. na sarkofagu, gdzie spoczywa 
ciało św. Urszuli, odprawiona dla nas przez 
Ks. Szymona. Powierzyliśmy wszystkie trudne 
i radosne sprawy przede wszystkim naszych 
rodzin, ale także tych, którzy nie mogli 
pojechać. Po ciepłym posiłku byliśmy gotowi 
na spacer po ogromnym pniewskim ogrodzie, 
gdzie na dzieci czekały zadania poukrywane 
w kopertach w różnych dziwnych miejscach. 
Było wiele radości i niespodzianek – czy 
z pomocą mamy uda się odtworzyć datę 
mojego chrztu, znaleźć właściwe tajemnice 
różańca. Aż nie chciało się wyjeżdżać z tego 
pięknego zakątka. W drodze powrotnej 
modliliśmy się tajemnicami różańca, 
śpiewając z wdzięcznością Panu Bogu. 
Wierzymy, że teraz przez macierzyńskie serce 
i ręce św. Urszuli, cały ten rok będzie pod Jej 
szczególna opieką. Święty to przyjaciel, 
pocieszyciel, to brat kochający. Odczuwa 
nasze biedy, troski, modli się za nas, pragnie 
dobra naszego i szczęścia…. A wszystkich 
parafian prosimy o modlitwę w intencji tych 
dzieci i ich rodzin.             s. Małgorzata USJK  



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 

Żywy Ró żaniec 
trzecia niedziela miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Kancelaria parafialna 
poniedziałek, wtorek, środa, 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. Jędrzej Machalski, 

s. Małgorzata Ślęzak, Renata Ereńska, 

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 

 
Okładka – św. Marcin – malowidło W. Taranczewskiego  

z kościoła św. Marcina w Poznaniu  

We wrześniu 
i październiku 2016 roku 

Włączeni do wspólnoty przez 
sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Liwia Schmeichel 
2. Krystian Andrzejewski 
3. Teofil Piasek 

 

 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Sebastian Słowiński 
2. Krystyna Herkt 
3. Zofia Żurawska 
4. Alicja Grocholewska 
5. Krystyna Zwolińska 
6. Jan Barczak 

 

lat 44 
lat 90 
lat 87 
lat 85 
lat 88 
lat 59 
 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
 
 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana  

Jezu Chryste, Królu Wszechświata,  
Panie nasz i Boże,  
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!  
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest 

z tego świata, który wzywałeś nas do szukania 
Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie 
do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas 
stojących przed Twoim Majestatem. 

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. 
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu 

i Twemu Prawu. 
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu 

Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy 
i zaniedbane dobro. 

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. 
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej 

Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które 
okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością 
i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. 

Boski Królu naszych serc,  
niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych 
zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego 
uświęcenia.  

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie 
i posłannictwo Kościoła.  

Króluj nam Chryste!  
Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym 

narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy 
i dla zbawienia ludzi.  

Spraw, aby nasze rodziny,  
wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: 
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,  
teraz i na wieki wieków Amen. 

 


