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W numerze
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Antoniego
Klupczyńskiego,
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• 400 – lecie
charyzmatu
Wincentyńskiego,
Msza Święta
dziękczynna
• Muzyka Kościelna
• Wakacje
Eucharystycznego
Ruchu Młodych
• Pożegnanie
Ks. Proboszcza
Czesława Grzelaka
Św. Wincenty a Paulo

malowidło W. Taranczewskiego z kościoła św. Marcina
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Powitanie ks. Proboszcza Antoniego Klupczyńskiego
2 lipca br. podczas Mszy św. o godz. 12.30
wierni naszej parafii licznie przybyli na bardzo
serdeczne i ciepłe powitanie nowego księdza
proboszcza
Antoniego
Klupczyńskiego.
W uroczystym wprowadzeniu procesyjnym nie
zabrakło pocztów sztandarowych, grup
modlitewnych, ministrantów, dzieci oraz gości
przybyłych z poprzedniej parafii księdza
proboszcza. Po uroczystym wprowadzeniu,
przedstawienia postaci nowego proboszcza
dokonał dziekan dekanatu Stare Miasto
ks. kanonik Mateusz Misiak. Następnie
przedstawiciele
wspólnoty
parafialnej
w asyście ministrantów i dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych powitali następującymi słowami:
Czcigodny Księże Proboszczu!
W dniu dzisiejszym, jako przedstawiciele
naszej wspólnoty parafialnej, pragniemy
serdecznie Ciebie powitać i życzyć błogosławwieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz
opieki naszego patrona św. Marcina.
Życzymy Ci Księże Proboszczu wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych
celów. Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich
troskach i poczynaniach dla dobra naszej
wspólnoty parafialnej. Pojawiające się
przeszkody niech będą pokonywane łagodnością Twego serca i naszą pomocą. Powierzamy
Ci naszą parafię i świątynię. Czuj się w niej
gospodarzem mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest winnica życia, w której
możemy pracować na co dzień, służąc Bogu
i ludziom. Księże Proboszczu, życzymy
wszelkiego dobra na lata pracy w naszej
parafii, dużo zdrowia, pomyślności, byś czuł
się dobrze w naszej społeczności – nie jako
gość ale domownik. Tego wszystkiego z całego
serca życzy Ci cała Świętomarcińska parafia.
Szczęść Boże.
Po tym przemówieniu na ręce księdza
proboszcza złożono bochen chleba i sól.
Po uroczystym powitaniu ks. proboszcz
przewodniczył Mszy św. W pierwszym swoim
kazaniu, ks. proboszcz wspominał jak przybył
do naszej parafii, a poprzednik oprowadzał po
niej i przybliżał sprawy z nią związane;
wspominał swoją poprzednią parafię oraz
przedstawił krótki zarys dotychczasowej
pracy.

Jako parafianie obejmijmy naszego
nowego gospodarza – ks. prob. Antoniego
naszą wspólną modlitwą, powierzmy Go
Najświętszej Maryi i naszemu patronowi św.
Marcinowi. A na nasze wspólne wędrowanie
niech pozostaną w sercu słowa Jana Pawła II:
Niech nasza droga będzie wspólna
Niech nasza modlitwa będzie pokorna
Niech nasza miłość będzie potężna
Niech nasza nadzieja będzie większa od
wszystkiego co się tej nadziei będzie
sprzeciwiać.
Szczęść Boże!
Niech błogosławi Twej pracy Bóg.
Lucyna Sztulpa
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W imię Jezusa Chrystusa pozdrawiam
Drogich Parafian oraz tych wszystkich,
których łączy więź wiary i modlitwy z parafią
św. Marcina w Poznaniu.
1 lipca 2017 roku rozpocząłem w parafii
służbę kapłańską, wprowadzony w urząd
proboszcza w niedzielę 2 lipca br. przez
księdza kanonika Mateusza Misiaka, dziekana
dekanatu Poznań - Stare Miasto. Parafianie
świętomarcińscy, wraz z miejscowym
duchowieństwem: księdzem wikariuszem
Szymonem Bajonem, księdzem kanonikiem
seniorem Kazimierzem Domagałą oraz
Siostrami Zgromadzeń Miłosierdzia Bożego
św. Wincentego a Paulo i Urszulankami SJK,
powitali mnie bardzo serdecznie chlebem
i solą. Bóg zapłać!
Posłany wolą Bożą, wyrażoną przez
Arcybiskupa
Stanisława
Gądeckiego
Metropolitę Poznańskiego – dekretem z dnia
21 kwietnia 2017 r. - staję w poczucie Bożej
bojaźni
i
odpowiedzialności
wobec
dziedzictwa tej prastarej parafii. Ważę i cenię
wielowiekowe zaangażowanie tej katolickiej
wspólnoty. Z pomocą Bożą pragnę kontynuować i rozwijać pracę moich poprzedników.
Wyrażam szacunek dla ich wiernej służby
kapłańskiej.
Przybyłem do Was z parafii Matki Bożej
Królowej Korony Polski z poznańskich
Krzesin. Proboszczowałem tam siedem i pół
roku (od 30 grudnia 2009 r.). Żegnając się
z tamtą wspólnotą parafialną powiedziałem, że
chrześcijanie żegnają się, ale się nie rozstają.
Idę głosić Chrystusa, pełnić Jego wartę po
drugiej stronie „Warty” Poznania.
A zatem, jeśli zapytacie o mój program, to
odpowiadam, że jest nim Chrystus! Chrystus,
który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia
człowieka. To jest zasadniczy cel służby
kapłańskiej: prowadzić do Chrystusa, który
zbawia. A dzieło zbawienia dusz potrzebuje
modlitwy, jak mówił i pisał św. Wincenty
a Paulo: Dla zachowania swojej duszy
w miłości i bojaźni Bożej konieczna jest
modlitwa.
Nie trzeba więc wyszukiwać „nowego
programu”. Program już istnieje: ten sam od

zawsze – pisał z okazji trzeciego tysiąclecia
chrześcijaństwa św. Jan Paweł II - jest on
skupiony w istocie rzeczy wokół samego
Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać
i naśladować (Novo millenio ineunte, 29).
Zmieniające się warunki społeczne, kulturowe
i socjologiczne nie zmieniają tego programu.
Chrystus i jego Ewangelia są niezmienne!
Zmienne zdarzają się warunki, wobec których
potrzebna jest żarliwa wiara i wysiłek. On,
Jezus Chrystus zawsze na nas czeka z suto
zastawionym stołem Słowa, które oświeca
nam drogę do stołu z Jego Ciała, abyśmy
nabierali siły i szli wpatrując się w życie
świętych. Świętych, którzy prowadzili życie
podobne do naszego i spełniali najzwyczajniejsze małe obowiązki z miłością nadzwyczajną, gorącością nadprzyrodzoną (św. Urszula
Ledóchowska). A świętych mamy wcale nie
mało, przywołanych choćby w pięknych
witrażach naszego kościoła i związanych
z naszą parafią. Niech cieszą nas nasze
osiągnięcia i zwycięstwa, historia niech będzie
potwierdzeniem mądrości i prawdziwości
przysłowia: „Modlitwą, nauką i pracą narody
się bogacą”. Jeśli dziś ktoś spośród nas ulega
nastrojom pesymizmu i narzeka, niech porzuci
te uczucia, bo zatruwają one serca i czynią
ludzi niezdolnymi do czynu. Podajmy sobie
ręce, abyśmy – podobnie jak nasi przodkowie
– byli razem, nie ustawali w trudzie
i kontynuowali dzieło budowania przyszłości”
(Urszula Wachowska, parafianka).
Drodzy Parafianie i ludzie dobrej woli
na zbliżające się święto patrona parafii
św. Marcina, które będę przeżywał po raz
pierwszy jako Wasz proboszcz, a w roli
sumisty ku czci św. Marcina po raz pierwszy
wystąpi mój Czcigodny poprzednik ksiądz
prałat Czesław Grzelak, niech nam wszystkim
obficie błogosławi Jezus Chrystus i Jego
Matka Maryja!
Proszę Was serdecznie o codzienną
modlitwę. Dzieło budowania przyszłości dla
zbawienia dusz ludzkich zawierzajmy Maryi
i św. Marcinowi. To jest „Nasze MM”!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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400 – lecie charyzmatu Wincentyńskiego (1617 – 2017)
Mija 400 lat od daty, kiedy
to św. Wincenty a Paulo –
wrażliwy na ludzką niedolę
duchową i materialną postanowił zaradzić szerzącej
się nędzy: cierpiącym porzucanym na ulicy dzieciom oraz
żebrzącym,
umierającym
z głodu bezdomnym i bezrobotnym ówczesnego Paryża i Francji. Zakłada wiele gałęzi
Rodziny Wincentyńskiej: Bractwa Miłosierdzia, Panie Miłosierdzia, Księży misjonarzy
i Siostry Miłosierdzia.
Francuski kapłan – św. Wincenty a Paulo
żył w Paryżu w XVII wieku; był to czas
wielkiej nędzy moralnej i duchowej we
Francji. Obok ludzi bogatych, obok
arystokracji było wielu ubogich, biednych, bez
środków do życia, dzieci niechcianych,
porzucanych na ulicy - często pod drzwi
kościoła.
Ks. Wincenty bardzo wrażliwy na wszelką
ludzką nędzę postanowił coś zrobić dla tej
biedoty. Apelował do wszystkich możnych
tego świata – począwszy od dworu
królewskiego, ludzi bogatych i wpływowych
do wszystkich ludzi dobrej woli. Głosił
kazania, przemówienia, pisał wiele listów
i apeli, w których ukazywał ogrom biedy
i prosił o zaangażowanie się, aby choć
w części zaradzić potrzebom opuszczonych
i bezbronnych sierot.
W
każdym
cierpiącym
dostrzegał
Chrystusa umęczonego, cierpiącego, ukrzyżowanego. Organizował grupy ludzi świeckich,
którzy oddawali się pracy na rzecz wszystkich
nieszczęśliwych i potrzebujących – jako wyraz
chrześcijańskiej miłości. Głosił, że miłość
świadczona ubogiemu jest wyrazem miłości
człowieka do Boga, do Chrystusa i jest
znakiem chrześcijaństwa i świętości, znakiem
ewangelizacji i apostolstwa. Poprzez tę
działalność Św. Wincenty dążył do tego, aby
społeczeństwo tamtych lat mogło dostrzec
godność osoby ludzkiej, godność każdego
nędzarza,
który
potrzebował
pomocy
duchowej i materialnej. Nie tylko karmił
głodnych, ale organizował dla nich warsztaty
pracy, katechizował i na różny sposób
przybliżał Boga .

Wiedział, że sam nie da rady, że są prace,
które najlepiej wykonają kobiety, ich posługa
jest niezbędna, aby karmić, pielęgnować
chorych, troszczyć się o dzieci porzucone i być
dla nich matką. Zakładał Stowarzyszenia Pań
Miłosierdzia, które materialnie wspierały
ubogich, odwiedzały ich w ich domach
i zbierały z ulicy bezdomnych. Chętnych do tej
pracy było dużo. Zgłaszały się też wiejskie
dziewczęta, które z wielkim poświęceniem
usługiwały i spełniały każdą czynność
z wielką miłością i zaangażowaniem.
Do
służby
najuboższym
Paryża
ks. Wincenty
zaangażował
Ludwikę
de Marillac, która gromadziła wokół siebie
i Pań Miłosierdzia ubogie dziewczęta pragnące
bezpośrednio służyć ubogim, oddawać im
wszelkie usługi – często z narażeniem swojego
zdrowia i życia, gdyż szerzyły się epidemie
chorób zakaźnych.
Po latach doświadczenia św. Wincenty
i św. Ludwika zadbali, by te dziewczęta
zdobyły pewne przygotowanie duchowe,
formację ludzką i zawodową. Mieszkały razem
w domu św. Ludwiki, która pochodziła
z arystokracji francuskiej i swoje dobra oddała
do dyspozycji dziewcząt skupionych wokół
Niej. To były początki Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia. Pierwsze siostry udały się do
pracy na terenie Paryża. W miarę upływu
czasu podejmowały nowe zadania, były
posyłane do opieki nad galernikami, na pola
walki, gdzie posługiwały rannym żołnierzom.
Ta praca często wymagała heroicznego
poświecenia.
Św. Wincenty już w XVII wieku ukazał
rolę kobiety jako ważny element służby
i apostolstwa.
Tak więc Założyciele posyłali dziewczęta
– potem już Siostry Miłosierdzia – zwane też
Szarytkami. Posyłano je wszędzie, gdzie
czekali ubodzy i gdzie proszono o Siostry
Miłosierdzia.
Św. Wincenty – wrażliwy na biednych
i ubogich – widział nędzę nie tylko materialną,
ale i duchową; ludzie oddaleni od Boga nie
dbali o swoją przyszłość, o swoją wieczność.
Wraz z trzema pierwszymi towarzyszami
św. Wincenty wyruszył głosić po wsiach
prawdy Boże. Był to rok 1625 – rok założenia
Zgromadzenia Misji. Zupełnie przypadkowe
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były
również
początki
ątki
,,Bractwa
Miłosierdzia”
–
mianowicie:
pełniąc
obowiązki proboszcza w wiejskiej
jskiej parafii /w
okolicach Lyonu we Francji/ dowiedział się
si
przed Mszą św. o pewnej rodzinie bez
środków do życia – wszyscy w tej rodzinie
byli chorzy i nie miał kto ich pielęgnować.
piel
Podczas kazaniaa powiedział o tym parafianom,
z głębokim współczuciem apelował
lował do nich
o pomoc tej biednej rodzinie.. Sam też
te –
jeszcze tego samego dnia - poszedł do tej
rodziny, aby spełnićć kapłańską
kapłań ą posługę
i rozeznać, czego potrzebują.
ą. Jakie było jego
zdziwienie, kiedy zobaczył w drodze wielu
ludzi zdążających
cych w tym samym kierunku.
kie
Ks. Wincenty poruszył serca i sumienia
wiernych podczas kazania i na owoce nie
trzeba było długo czekać.. Szli ludzie
z prowiantem, każdy
dy niósł, czym mógł się
si
podzielić.
Ten odruch współczucia postanowił
Wincenty wykorzystać i stworzyć zorganizowaną pomoc w formie stałej i dobrze
przemyślanej. Wiedział, że takich rodzin
potrzebujących jest więcej
ęcej – powstało
,,Bractwo Miłosierdzia„„ i takie bractwa
zakładał w każdej parafii.
W Paryżu na prośbęę kilku pań z arystokracji, które ofiarowały swój czas i dobra
d
materialne – aby poprawićć sytuację szpitali –
św. Wincenty założył Stowarzyszenie Pań
Pa
Miłosierdzia,, które zyskało wielką
wielk popularność wśród osób zamożnych.
żnych. Zajmowało się
si
karmieniem i wychowaniem podrzutków,
zaspakajaniem
potrzeb
materialnych
i duchowych więźniów,
niów, skazanych na galery,
opieką nad chorymi.
Czas pokazał, żee ta działalność
działalno zatacza
coraz szersze kręgi,
gi, i ta forma pomocy nie
wystarcza. Potrzebował Wincenty młodych
dziewcząt,
t, które cały swój czas, mogły
poświęcić dla rosnącej
ącej wciąż biedzie.
Zgłaszały się dziewczęta – pełne prostoty,
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wrażliwe
liwe na ludzkie cierpienie,
gotowe do posługi ubogimi
ubogim tak
powstało
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia,, którego
formację powierzył Ludwice
de Marillac. Przepełniona była
głębią miłości i miłosierdzia,
szacunkiem dla każdego
żdego człowieka, w każdym
dostrzegała cierpiącego
ącego Chrystusa.
W ubogim biedaku – mawiał św.
Wincenty – z trudnością
trudnoś ą dopatrzymy się
czasem postaci ludzkiej, bo tak jest ona
zniekształcona i odrażająca,
odraż
Wystarczy
jednak odwrócićć medal, aby dojrzeć
dojrze w niej
obraz Jezusa Chrystusa.
Działalność św. Wincentego szybko
przekroczyła granice Francji. W 1641 r.
otworzył Dom w Rzymie, w 1645 w Irlandii
i Szkocji.
Ksi
Misjonarzy
Do Polski pierwszych Księży
św.
w. Wincenty przysłał w 1651 r., następnie
Siostry Miłosierdzia w 1652 r. Zaraz też
rozwijały się stowarzyszenia dobroczynne
zakładane wcześniej
śniej we Francji. Powstawały
dziesiątki
tki placówek, w których miały
schronienie potrzebujący
ący – zarówno chorzy,
samotni, dzieci niechciane i sieroty, otwierano
szkoły i przedszkola.
Głębia miłości
ści i miłosierdzia Wincentego
rozlewała się na cały świat poprzez posługę
posług
misjonarzy wysyłanych do wszystkich
zakątków
tków ziemi. Papież Leon XIII w 1885 r.
ogłosił go patronem dzieł miłosierdzia,
zachęcał, aby go czcić i naśladować.
naś
Przeżywającc czterechsetlecie wincentyńwincenty
skiego charyzmatu chciejmy otwierać
otwiera nasze
serca na nowe formy potrzebujących
potrzebuj
naszej
pomocy, nowe formy ubóstwa i idźmy
id
tam,
gdzie wzywa nas wołanie ubogich, aby
odczuli, że są w centrum Kościoła
Ko
i naszego
życia.
s. Barbara Szarytka

Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące
serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego.
Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia:
Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5, 14)
Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala
serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć
wszelkiej ludzkiej niedoli.
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Msza św. dziękczynna
W minioną niedzielę, 5 listopada nasza
Parafia świętowała razem z S.S. Miłosierdzia
jubileusz 400-lecia charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Uroczystą Mszę św. wraz
z kapłanami w koncelebrze odprawił ks. Jacek
Wachowiak, misjonarz ze Zgromadzenia
św. Wincentego. Na początku ks. Proboszcz
Antoni Klupczyński przywitał wszystkich
obecnych, szczególnie siostry Miłosierdzia –
nie tylko z Domu św. Józefa na ul.
Szymańskiego ale i z innych Domów
z Poznania i Wielkopolski. Współcelebransem
był też ks. Prałat Czesław Grzelak – nasz były
proboszcz, będący na emeryturze. Kazanie
wygłosił ks. Misjonarz, który wspomniał
między innymi s. Gabrielę – powiedział: że,
jeśli Jej imię jest napisane na tabliczce drzwi
prowadzących do Caritasu, to świadczy, jak
bardzo realizowała w życiu charyzmat służby
ubogim i chorym w duchu św. Wincentego. To
jest właśnie celem pracy Sióstr Miłosierdzia –
pomaganie tym najsłabszym. Liturgiczną
służbę ołtarza (czytanie słowa Bożego, śpiew
psalmów, komentarz do darów i przyniesienie
darów do ołtarza) poprowadziły same siostry,
co świadczy o tym, że siostry też pełnią służbę
Panu w Kościele.
Przed błogosławieństwem w imieniu
Parafian złożyłam życzenia i wspomniałam
wszystkie siostry, które pracowały w naszej
parafii, śp.: s. Gabrielę, s. Krystynę z Biura
Parafialnego, s. Kazimierę, s. Benignę –
zakrystiankę
oraz
aktualnie
pracującą
w Biurze Parafialnym s. Barbarę.
Po Mszy św. siostry zgromadziły się
w Domu św. Józefa razem z kapłanami
i innymi gośćmi na wspólnym obiedzie.

Dziękujemy Siostrom za pracę w naszej
parafii i życzymy wytrwałości w służbie
chorym i ubogim na dalsze lata. Szczęść Boże!
Elżbieta Sieradzka
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MUZYKA KOŚCIELNA
22
listopada
obchodzić
będziemy
w Kościele wspomnienie świętej Cecylii,
dziewicy i męczennicy z III wieku. Jest ona
czczona jako patronka chórzystów, lutników,
muzyków, organistów, zespołów wokalnomuzycznych – słowem – wszystkich, którzy
związani są z muzyką kościelną.
Jej wstawiennictwo ma wypraszać im siłę
do wykorzystywania swych talentów na
chwałę Bożą i do służby Kościołowi. Jest to
bardzo istotna sprawa. W świętej liturgii
bowiem, która celebrowana jest w Kościele, na
pierwszym miejscu zawsze jest Bóg. Każdy
zaś, kto podejmuje się muzycznemu towarzyszeniu liturgii nie może kontaktu z Bogiem
utrudniać. Przeciwnie – ma w tym kontakcie
pomagać.
To wielkie i odpowiedzialne zadanie
wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania oraz osobistej pobożności. Ważne jest
także przestrzeganie pewnych reguł, zasad,
które ustala Kościół, a które dotyczą kultu
Bożego.
W związku z tym, podczas zebrania
plenarnego w Lublinie 14 października br.,
Konferencja Episkopatu Polski przyjęła
instrukcję o muzyce kościelnej. Wprowadzenie jej norm ma na celu - jak czytamy
w instrukcji - „podniesienie poziomu wykonywanej muzyki kościelnej, a także nadanie
należnej godności i powagi świętym obrzędom
sprawowanym na chwałę Bożą i uświęcenie
wiernych”.
Dokument zatwierdzony na 377. Zebraniu
Plenarnym KEP odwołuje się do Instrukcji
Musicam sacram Świętej Kongregacji
Obrzędów sprzed 50 lat oraz do jej
odpowiednika na gruncie polskim – Instrukcji
Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po
Soborze Watykańskim II z 1979 roku, które
szczegółowo omówiły wskazania soborowej
konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium Soboru Watykańskiego II.
Instrukcja nawiązuje też do innych
dokumentów Stolicy Apostolskiej poświęconych liturgii i przypomina zapisane w nich
normy, które powinny być realizowane
w życiu liturgicznym. Jak czytamy, potrzeba
bardziej wnikliwego spojrzenia na problemy
związane z muzyką w Kościele w Polsce
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wynika „z przemian społecznych i kulturowych oraz postępującej sekularyzacji życia”.
Instrukcja o muzyce kościelnej zawiera
12 rozdziałów opisujących zasady ogólne,
a następnie zagadnienia takie, jak: muzyczne
funkcje w liturgii, muzyka w liturgii Mszy
Świętej, muzyka w roku liturgicznym, śpiew
liturgii godzin, muzyka w liturgii sakramentów
i sakramentaliów oraz w nabożeństwach,
muzyka w liturgii transmitowanej przez media,
muzyka instrumentalna, śpiewniki i materiały
pomocnicze, koncerty muzyki religijnej,
edukacja i formacja muzyczna, Komisje
Muzyki Kościelnej i inne organizacje
pomocnicze.
W kolejnych numerach Świętomarcińskiego Słowa będziemy zapoznawać się
z niektórymi
tematami
poruszanymi
w instrukcji. W tym numerze zatrzymajmy się
tylko na uściśleniu pojęć, do których
instrukcja się odnosi, a które w dzisiejszym
świecie nie zawsze dobrze są rozumiane.
Istnieje bowiem ogromna różnica między
muzyką religijną, kościelną, sakralną a
liturgiczną.
W punkcie 5. instrukcji czytamy więc:
Muzyka religijna jest sztuką, która odnosi
się w swej inspiracji do tematyki dotyczącej
Boga, Jego objawiania się w świecie, bądź też
przejawów
życia
wspólnoty
różnych
wierzących.
Muzyka kościelna pochodzi z chrześcijanskiego kręgu kulturowego i jest związana
z życiem chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych.
Muzyka sakralna obejmuje wszelkie
kompozycje powstałe w ciągu wieków
z przeznaczeniem do liturgii w Kościele.
Muzyką liturgiczną są kompozycje, które
zgodnie z przepisami kościelnymi współtworzą święte obrzędy. W wypełnianiu funkcji
znaku liturgicznego muzyka posługuje się
różnymi formami, gatunkami i rodzajami,
zarówno wokalnymi, wokalno-instrumentalnymi, jak i instrumentalnymi.
To rozróżnienie jest bardzo istotne
i wskazuje, że nie każdy rodzaj muzyki
„nadaje się” do wykorzystania w czasie
liturgii. Liturgia nie może być więc
„koncertem życzeń”, w którym śpiewamy co –
i jak – chcemy.
Warto o tym pamiętać.
ks. Szymon
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Wakacje ERM-u w Górzance

Kiedy pierwszy raz przyszło mi do głowy,
żeby w tym roku wybrać się na nasze ERMowe wakacje w Bieszczady, wydało mi się to
zupełnie pomysłem z fantazji. Po pierwsze
dlatego, że nigdy tam sama nie byłam, nie
znałam żadnych sprawdzonych miejsc
noclegowych, ani tras, a zresztą przecież od
Poznania to jest przecież jakaś kosmiczna
odległość – prawie na drugi koniec Polski.
Ale jak się potem okazało, dzięki zapałowi
wielu ludzi i samych dzieci, pomysł był po
prostu „trafiony w dziesiątkę”! Począwszy od
terminu 1-11.08. – właśnie wtedy dopiero
zaczęła się tam przepiękna pogoda letnia bardzo ciepłe dnie i noce, jak również miejsca
i spotkanych ludzi.
Miejsce znaleźliśmy po prostu szukając na
wyczucie w Internecie: schronisko PTSM
w Górzance, małej wiosce w pobliżu Zalewu
Solińskiego, gdzie za jedyne 13 zł od dziecka
za jedną noc, mieliśmy wszystko, co potrzebne
do życia: piętrowe łóżka w sypialni – które
okazały się nie lada atrakcją, kuchnię do
własnej dyspozycji, gdzie mogliśmy sami
przygotowywać nie tylko śniadania i kolacje,
ale także pełne dwudaniowe obiady (dzięki
umiejętnościom i chęci naszego księdza
wikarego, który z nami pojechał), obszerną
jadalnie, salę spotkań i co najważniejsze Panią
Bronisławę i jej córkę Kingę, które
towarzyszyły nam pomocą na każdym kroku

(nawet gdy trzeba było przeprać co nieco
rzeczy dzieciom i mój habit) . Sklep, w którym
na nasze potrzeby znalazły się nawet
ziemniaki z ogródka i świeża pietruszka☺
mieliśmy dosłownie za płotem schroniska przy
bramie wjazdowej. Na dodatek kościół
parafialny był tak blisko, że przejście na
codzienną Mszę św. nie było dla dzieci
trudem, ale radością. Było to ważne,
zwłaszcza, że jeśli chodzi o program duchowy
sięgnęliśmy do naszych korzeni – czyli jak żyć
Eucharystią na co dzień coraz bardziej
świadomie. Piękna cerkiew, z rzeźbionym
ikonostasem pozostanie na zawsze w pamięci.
Ksiądz proboszcz Piotr Bartnik nie tylko
opowiedział nam o najbliższej okolicy, ale
jako przewodnik bieszczadzki towarzyszył
w wielu wyprawach wprowadzając w tajniki
naprawdę trudnej i wciąż niejasnej historii
tego regionu. Zaprowadził nas przez leśne
odstępy „na skróty” do rodowitej bojkowianki
– która mieszka tam od dziada pradziada, na
Tarnicę i Bukowe Berdo, pokazał gdzie można
nazbierać największych chyba w całej Polsce
jagód – siedzieliśmy w nich po pas, z nim
zwiedziliśmy zabytki Przemyśla i modliliśmy
się w Kalwarii Pacławskiej, a codziennie
wieczorem po Mszy raczył nas mlekiem od
4 kóz, które sam hodował i pozwalał bawić się
z capem „Romanem”, nazwanym tak przez
dzieci.
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Niezapomnianym przeżyciem była też dla
dzieci podróż drezynami rowerowymi
z malowniczo położonej stacji o urokliwej
nazwie Uherce Mineralne. Zwiedziliśmy też
Biblijny Ogród i Park Ekumeniczny
w Mroczkowcach w Ośrodku Caritasu
i sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.

O
pięknie
Połoniny
Wetlińskiej
i wszystkich tych miejsc, do których
dotarliśmy nie sposób opisać. Nawet zdjęcia
tego nie oddadzą – tam po prostu trzeba być!
I choć podróż trwała 13 godzin w jedną
stronę mamy nadzieję, że tam wrócimy!
s. Małgorzata Ślęzak USJK

Odpusty za dusze w czyśćcu

ZAPRASZAMY

Za zmarłych można na zasadzie wstawiennictwa
ofiarować każdy odpust cząstkowy lub zupełny w ciągu
całego roku. Są też odpusty, które można ofiarować
tylko za zmarłych. Taki odpust może uzyskać wierny,
który:
- w poszczególne dni, od 1 do 8 listopada pobożnie
nawiedzi cmentarz i pomodli się, choćby tylko w myśli
za zmarłych; w inne dni roku zyskuje się odpust
cząstkowy,
- w Dzień Zaduszny nabożnie nawiedzi kościół lub
kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz… i Wierzę w Boga…,
- Pobożnie odmówi jutrznię lub nieszpory; Oficjum za
zmarłych albo wezwanie Wieczny odpoczynek… odpust
cząstkowy
Ogólne warunki odpustu
- Spowiedź. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele
odpustów.
- Przystąpienie do Komunii św., jednorazowa Komunia
św. łączy się z jednym odpustem.
- Modlitwa w intencjach papieskich. Nie trzeba ich
dokładnie znać. Wystarczy mieć intencję modlitwy
w łączności z papieżem. Wystarczy odmówić Ojcze
nasz… i Zdrowaś Maryjo …. Jedna modlitwa łączy się
z jednym odpustem.
- Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet
powszedniego. Nie trzeba się zastanawiać, czy ten
warunek jest spełniony. Ważne jest szczere pragnienie
całkowitego odwrócenia się od grzechu.
Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych.

na spotkania z cyklu:
„Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu
rozwojowi człowieka” św. Jan Paweł II

Temat: REFORMACJA, KATOLICYZM,
EKUMENIZM
500-lecie rewolucji Lutra
Przewodniczy ks. dr Antoni Klupczyński

Poniedziałek 13 listopada 2017
godz. 19.00

ZAPRASZAMY
na koncert pt.
NON OMNIS MORIAR
poświęconego pamięci zmarłego przed
20-stu laty Zdzisława Dworzeckiego zasłużonego dyrektora Państwowej
Filharmonii im Tadeusza
Szeligowskiego w Poznaniu
Wykonawca Chór Kameralny
FERMATA
pod dyr. Mateusza JM Sibilskiego
Niedziela 26 listopada 2017 godz.17.00
godz.17.00

Od lipca do listopada
2017 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00

dni powszednie: 8 , 18

00

Sakrament małżeństwa
zawarli

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego

1. Desy Teja Gumilar ♥ Joanna Mielczarek

30

wtorek 8

2. Roman Glatty ♥ Natalia Gruszka
3. Aleksander Pawłowski ♥ Joanna Nowak
4. Willian Guy ♥ Dominika Komorowska
5. Sławomir Gadomski ♥ Hanna Majchrzak
6. Mateusz Wykrętowicz ♥ Joanna Junkiert
7. Michał Czajkowski ♥ Aleksandra Kaczmarek
8. Kamil Górny ♥ Patrycja Gołembowska
9. Marek Zych ♥ Katarzyna Boruczkowska
10. Marcin Dybowski ♥ Marianna Góra
11. Szymon Kaczmarczyk ♥ Marietta Machaj
12. Daniel Sambrook ♥ Anna Kubisz
13. Łukasz Kiwior ♥ Natalia Ginter

Nabożeństwo maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające
00

pierwsza sobota miesiąca 9

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

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

Kancelaria parafialna

00

00

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9 - 11
00
00
czwartek: 17 - 18

Odeszli do Pana

Parafialny Oddział „CARITAS”
na czas remontu zawieszony

Legion Maryi
środa: 18

30

Akcja Katolicka

45

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna

30

druga środa: 18

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marcin Walkowiak
Aleksander Jasiński
Piotr Ockert
Roma Tyrzyk
Kacper Chalamski
Dawid Zywert
Celestyn Kaczmarczyk
Franciszek Adamczewski
Julianna Jankowska
Nikodem Kokociński

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Elżbieta Szóstak
Danuta Stachowiak
Leszek Jabłoński
Lubomira Pawlicka
Wiesława Sitek
Szczepan Barczak
Kazimiera Kliks
Teresa Nowak
Janusz Nochelski
Janusz Nejmański
Maciej Jabłoński
Andrzej Feltynowski
Halina Feltynowska
Ryszard Andrzejewski
Andrzej Sobkowski
Helena Kmieć
Wojciech Daczmal
Włodzimierz Szabelski
Aleksandra Borkowska
Wojciech Blok
Urszula Porankiewicz
Bogdan Trzebiński
Józef Walenciek
Romuald Pszczółkowski

lat 58
lat 90
lat 51
lat 91
lat 89
lat 88
lat 92
lat 60
lat 65
lat 61
lat 55
lat 60
lat 58
lat 71
lat 67
lat 82
lat 70
lat 89
lat 66
lat 88
lat 54
lat 74
lat 89
lat 81

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
Pamiętajmy o zmarłych w modlitwach,
a zwłaszcza zamawianych Mszach św.

Pismo redaguje zespół:
Ks. Antoni Klupczyński, ks. Szymon Bajon, Renata Ereńska, Anna Szramkowska, Joanna Tekielak
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania przyjętych tekstów.
Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13, Konto bankowe parafii:16 1020 4027 0000 1202 1239 8584
Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl
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Pożegnanie ks. Proboszcza Czesława Grzelaka
W słoneczną, czerwcową niedzielę
przypadł
dzień
pożegnania
naszego
Proboszcza. Ten 18 czerwca 2017 roku dla
wielu parafian zostanie na długo, a może i na
zawsze, w pamięci i sercach. O godz 12.30
ks. Prałat odprawił uroczystą Mszę świętą
i przemówił w kazaniu do wszystkich nas,
którym służył przez 33 lata. Kościół wypełnił
się wieloma ludźmi, całymi rodzinami a nawet
tymi, już nie zamieszkującymi od dawna na
terenie naszej parafii, a dla których osoba
Księdza Proboszcza zostawiła niezatarty ślad
w ich życiu.
Ksiądz Czesław Grzelak znał swoje
,,owieczki” i zawsze pozostawał blisko tych
wszystkich, którzy szukali pomocy, pociechy,
rady i korzystali z sakramentalnej posługi.
Często sam wychodził z inicjatywą wparcia,
gdy zauważał taką potrzebę. Delikatnie
i taktownie oferował swą pomoc, nierzadko
usługując ze swego mienia. Jego postać
wpisała się w życie parafii tak mocno, że
prawie niemożliwe było odpowiedzieć sobie
na pytanie ,,jak to będzie dalej?”.
Na zakończenie Mszy świętej wybrzmiało
dziękczynne Te Deum za trud, oddanie
i ojcowską dobroć okazywaną przez wszystkie
te lata. Po oficjalnych słowach podziękowania
i pożegnania ksiądz Proboszcz udzielił
błogosławieństwa.
W dalszej części uroczystości, na schodach
probostwa, służącymi za scenę, dzieci
wystawiły okolicznościowe przedstawienie
z piosenkami religijnymi, w które chętnie
włączyli się zebrani goście. Nadszedł też czas,
kiedy każdy osobiście mógł wyrazić swe
podziękowanie i wdzięczność Księdzu
Czesławowi. Były to wzruszające momenty,
gdyż każdy usłyszał również od księdza
Proboszcza
słowa
podziękowania
za
zaangażowanie w życie parafii i szczere
życzenia dla siebie i rodziny. W tych słowach
widoczna była osobista relacja do każdego
indywidualnie. Nie byliśmy nigdy dla niego
anonimową grupą wiernych.
Z inicjatywy ministrantów pod egidą
ks. Szymona zorganizowany został poczęstunek w ogrodzie. Był to czas wspólnego,
radosnego bycia razem ze sobą, jak kochająca
się rodzina. Czas, który chcielibyśmy zatrzymać. Pozostał w wiernej pamięci i modlitwie

wpisującej się w słowa ,,nie płacz, że się
skończyło, ciesz się, że się wydarzyło”.
Renata Ereńska
25 czerwca, w niedzielę odbył się koncert pt.
„CHWALCIE BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI”,
dedykowany Księdzu proboszczowi Prałatowi
Czesławowi Grzelakowi z podziękowaniem za
33 lata pięknego pasterzowania w naszym
kościele. Wykonawcami byli:
- Schola gregoriańska CANTICUM CORDIUM,
dyr. ks. Mariusz Białkowski
- Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego
PARTES, dyr. Michał Łaszewicz
- Sławomir Kamiński – organy
- Krystyna Domańska-Maćkowiak – recytacja
- ks. Szymon Bajon – prowadzenie

Po˃egnanie Ks. Proboszcza Czesawa Grzelaka

