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Św. Marcin – Ojczyzna – św. Jan Paweł II
Drodzy Parafianie i Goście!
Święty Marcin – rycerz Boga! To
wezwanie towarzyszyło nam w przygotowaniu
do parafialnego odpustu ku czci św. Marcina.
Czas
przygotowania
do
uroczystości
wypełniony był adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przez dziewięć dni
w godzinach od 15.00 do 18.00 można było
wejść do świątyni na chwilę osobistej
modlitwy, złożyć podziękowania i prośby do
św. Marcina, które w czasie Nowenny
przedstawialiśmy
naszemu
Patronowi.
Nowenna połączona z adoracją dawała okazję,
parafianom i gościom nawiedzającym kościół
w tych dniach, do przeżycia bliskości Boga.
Św. Marcin bliskości Boga doświadczył
dzięki osobistemu świadectwu miłości. Nie
będąc jeszcze ochrzczonym jako żołnierz
Imperium Rzymskiego, widząc w bramie
miasta Amiens (położonego około 140 km na
północ od Paryża) żebraka, okrył go częścią
swojego płaszcza. Po tym wydarzeniu,
w czasie spoczynku, we śnie Marcin słyszał
jak Jezus mówił do aniołów: „Tak mnie
przyodział Marcin, choć jeszcze nie jest
ochrzczony”. To doświadczenie miało
zasadniczy wpływ na dalsze losy Marcina,
którego Bóg uczynił niestrudzonym rycerzem
Chrystusa. Choć od urodzin Św. Marcina
minęło ponad 1700 lat (ur. 316 lub 317), to
Jego świadectwo miłości Boga i bliźniego, nie
przestaje być ikoną miłosierdzia.
Uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego, którego świadkiem był nasz Patron Marcin
wpisuje się w miłość do własnej Ojczyzny.
Szczególnie zwracały na to uwagę tegoroczne
w 100. rocznicę obchody uzyskania
niepodległości. W dokumencie Konferencji
Episkopatu
Polski
zatytułowanym
Chrześcijański kształt patriotyzmu czytamy:
„Dla
chrześcijanina
służba
ziemskiej
ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej
rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze
do ojczyzny niebieskiej, która dzięki
nieskończonej miłości Boga obejmuje
wszystkie ludy i narody na ziemi”.
„Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości –
czytamy w Liście pasterskim Episkopatu
Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości - pozostawili nam nasi
przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że

droga do odzyskania przez Naród Polski
swego niepodległego i suwerennego państwa
wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną,
starania polityczne, dyplomatyczne i pracę
kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim
przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą
wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą
Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu odrodziła się po 123 latach
niewoli niepodległa Polska. Rodziła się ona
najpierw w sercach i umysłach naszych
przodków, którzy nie chcieli służyć
zaborcom”.
Wielkim świadkiem miłości Boga,
bliźniego i Ojczyzny był i jest św. Jan Paweł
II. W październiku tego roku przeżywaliśmy
40. rocznicę wyboru naszego rodaka na Stolicę
Piotrową. Z tej okazji w naszej świątyni
została umieszczona rzeźba „Promieniowanie
ojcostwa św. Jana Pawła II”. Uroczystego
poświęcenia dokona 11 listopada 2108 r.
w czasie Mszy Świętej odpustowej ku czci
św. Marcina, syn parafii ksiądz prałat Roman
Kubicki.
Rzeźba została wykonana z brązu. Ukazuje
papieża skupionego, lekko uśmiechniętego,
w ręku trzyma różaniec. Cała postać okryta
płaszczem, który można czytać jak „płaszcz
Maryi”, pod którego opieką, Jan Paweł II skrył
całe swoje życie i posługę papieską. Oddany
Maryi, w zawołaniu „Totus Tuus”!, Jego wiara
ciągle promieniuje ojcowską troską o nas.
Rzeźba została umieszczona w bliskości kopii
Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski, z którą
Ojciec Święty i Polacy związali swoją
duchowość. Życzmy sobie, aby ten materialny
znak wyrażony w rzeźbie, był dla nas
i następnych pokoleń zachętą do modlitwy
i odkrywania w nauczaniu papieża Polaka
miłości do Boga, bliźniego i Ojczyzny.
Do tych życzeń i założeń nawiązuje
„Zakon Rycerzy Jana Pawła II”. Jest to męskie
stowarzyszenie katolickie dla świeckich,
którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować
dzieło św. Jana Pawła II (więcej:
www.rycerzejp2.com.pl). Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
które
zezwala
wydał
rozporządzenie,
Zakonowi na działalność na terenie naszej
Archidiecezji. Uroczyste założenie Chorągwi
rycerzy przy naszej parafii odbędzie się
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10 listopada 2018 r. na Mszy Świętej o godz.
18.00. Początek rycerzom Jana Pawła II przy
naszej parafii dało ośmiu mężczyzn, którzy
mieszkają w parafii i poza jej granicami. Są
nimi: Jerzy Kręgielczak, Alan Kręgielczak,
Maciej Koperski, Marian Krystek, Paweł
Kajkowicz, Dariusz Szych, Jakub Sadłocki
i Olaf Makiewicz. Żywię nadzieję, że ta grupa
mężczyzn da dobry początek i z biegiem czasu
dojdą następni mężczyźni.
Pragnę Wam również przekazać kilka
informacji związanych z pracami remontowymi w kościele:
•
Trwają prace osuszająco-izolacyjne
i częściowa wymiana kanalizacji deszczowej
kościoła. Aktualnie - zgodnie z zaleceniami
konserwatora miejskiego - zostały rozebrane
schody, które wymagały naprawy, tak aby
można było w przyszłości używać również
wejście boczne od ulicy św. Marcin.
•
Wymiana źródeł światła w kościele
(etapami). Zdjęte zostały lampy-latarnie
wiszące z zewnątrz na kościele i poddane
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przeglądowi.
•
Organy kościoła wymagały przeglądu
technicznego. Dokonano naprawy i przeglądu
fraktury grającej i rejestracyjnej instrumentu.
•
Koszt rzeźby „św. Jana Pawła II
Promieniowanie ojcostwa” wynosi 21 000 zł
(zebraliśmy do tej pory 4 900 zł).
•
Druga niedziela miesiąca jest zwykle
niedzielą gospodarczo-inwestycyjną.
•
W związku z pracami remontowymi
informujemy, że istnieje możliwość złożenia
„darowizny na cele kultu religijnego”
i odliczenia od dochodu podatkowego.
Szczegółowe informacje na ten temat są
wydrukowane na kartkach i można je zabrać
ze stolika, z zakrystii lub biurze parafialnym.
Pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za duchowe i materialne wspieranie
naszej parafii. Pozdrawiam i Bogu Was
polecam.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Dla uczczenia 100100-lecia odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI
ZAPRASZAMY
Spotkanie dyskusyjne
pt. ŚW. JAN PAWEŁ II - WOLNOŚĆ - POLSKAPOLSKA- I MY
z udziałem rzeźbiarza Adama Piaska
Poniedziałek 12 XI 2018 godz. 16.00
(sala św. Marcina – wejście od ogrodu)

Koncert
OJCZYZNA W SERCACH POLAKÓW
śpiewa CHÓR MIESZANY HASŁO
dyrygent Kateryna Ciszak
Zuzanna Ozimińska i Rafał Yosifov z Eucharystycznego Ruchu Młodych
Teksty poetów i pisarzy czyta Renata Ereńska
Sobota 10 XI 2018 godz. 17.00
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NIEPODLEGŁA i Akcja Katolicka
Oczekiwana przez wiele pokoleń
Polaków, po 123 latach niewoli powstała
POLSKA w 1918 r.
Do odbudowy kraju przystąpił cały Naród
– wszystkie stany i wszyscy Polacy
z dotychczasowych trzech zaborów niezależnie od poglądów politycznych. Wrogowie
polskiej niepodległej starali się skłócić
Polaków i oderwać od Kościoła Katolickiego,
który był zawsze ostoją polskości.
Dla przeciwdziałania tym zakusom
powstaje Polska Akcja Katolicka.
Początki Akcji Katolickiej w Polsce
związane są z Poznaniem i parafią
św. Marcina. To tu w listopadzie 1930 r.
Kardynał August Hlond erygował Naczelny
Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą przy
Al. Marcinkowskiego 22 (obecnie Hotel
Rzymski), którego działalność oparta została
na statucie zatwierdzonym przez Piusa XI dnia
27 XI 1930 r. W listopadzie tegoż roku
powołany zostaje Archidiecezjalny Instytut
AK, a w następnym roku parafialne Oddziały
AK. Pierwsze nominacje prezesów diecezjalnych wręczone były 13 III 1931 r.
Pierwsza Parafialna AK powstaje przy
kościele św. Marcina – zebranie konstytutywne 12 IV 1931, powołanie prezesa 17 IV
1931 r.
W okresie przed II Wojną Światową jej
prezesami byli:
- p. Ludwik Begale – starosta krajowy 17 IV 1931
– 19 XII 1933
- p. Marian Knechtel – emerytowany dyrektor
Seminarium Nauczycielskiego XII 1933 – 29 VIII
1937
- dr Stanisław Karwowski 5 X 1937 – 1 VI 1938
- dyr. Rafał Pielatowski VI 1938 – 28 I 1939
- p. Mieczysław Luziński 28 I 1939 do wojny.

Działalność Akcji Katolickiej przerwana
została wybuchem II Wojny Światowej.
Dopiero po 50 latach w roku 1996 zostaje
reaktywowana z inicjatywy Papieża Jana
Pawła II. Pierwsze parafialne oddziały AK
powołane zostały formalnie w Uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata w listopadzie
1997 r. W tym dniu powołany został również
POAK przy parafii św. Marcina. Zalążki tego
oddziału powstały już w 1995 r. z inicjatywy

p.
Janusza
Krzyżaniaka
i p. Urszuli
Wachowskiej.
Początki tworzenia oddziałów nie były
łatwe. W parafiach działały już różne grupy
duszpasterskie i niekiedy nowopowstała grupa
postrzegana była jako pewne zagrożenie.
Z naszej parafii pw. św. Marcina sytuacja była
lepsza, gdyż, jak wspominała p. Urszula
Wachowska: „nie byliśmy wystarczająco do
tego przygotowani, ale mieliśmy ogromne
szczęście, że był wśród nas śp. Janusz
Krzyżaniak – osoba ciesząca się wielkim
autorytetem i posiadająca wiedzę na temat
działalności Akcji Katolickiej przed wojną.
Stał się naszym naturalnym przywódcą”.
W reaktywowanym Parafialnym Oddziale
Akcji Katolickiej pierwszymi prezesami byli:
- Joanna Tekielak dr praw 1997-2003
- Urszula Wachowska, pedagog, poseł do
Sejmu RP 2003-2006
- Alicja Adamczak, muzykolog 2006
- Andrzej Kmiecik, architekt.
W roku 2017 minęło 20 lat działania
powojennego
reaktywowanego
naszego
POAK. Oddział przodował w rozwoju
parafialnej Akcji Katolickiej w naszej
Archidiecezji. Niewielka grupa członków była
kreatywna społecznie, kulturalnie i ewangelizacyjnie. Obecnie troską POAK jest bardzo
dojrzały wiek członków i naturalne ubytki
z tymi związane. Brakuje nowych dorosłych
i młodych członków, których działanie
w apostolstwie
świeckich,
tak
bardzo
potrzebne jest obecnie Kościołowi i Ojczyźnie.
Parafianie nie bójcie się „ukazujcie
dojrzałe oblicze laikatu otwartego i twórczego.
(…) Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej.
Potrzebuje świeckich, którzy własnym
doświadczeniem ukazywać będą konkretnie
i na co dzień wielkość i radość życia
chrześcijańskiego, świeckich, którzy będą
upatrywać w chrzcie, źródło swej godności
świeckich, którzy nie zamkną swej wiary
w prywatności, ale nie zawahają się wnieść
fermentu Ewangelii w relacje społeczne
i instytucje, w teren i nowe miejsca globalizacji, żeby budować cywilizację miłości”
(z przemówienia Jana Pawła II do włoskiej Akcji
Katolickiej 22 IV 2002 r.).
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Odwagi młodzi parafianie, nie bójcie się
Akcji Katolickiej – wchodźcie w jej
struktury dla dobra Kościoła i Ojczyzny.
Módlmy się za Tych członków AK,
którzy odeszli już do Pana, za Tych, którzy
dzisiaj działają i o nowe powołania do tego
Stowarzyszenia.
JT

Bądź uwielbiony Boże…
Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej
zawiera bogate wezwania i prośby dla realizacji
powołania do uczestnictwa w tym Stowarzyszeniu.
Oto komentarz do niektórych z tych wezwań
przedstawionych w referacie prezesa DIAK
Archidiecezji Przemyskiej p. Piotra Stańko:
Bądź uwielbiony Boże, za łaskę chrztu
świętego, dzięki której stałem się członkiem
Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła
Świętego.
Uczestniczymy w dziele Akcja Katolicka, nie
jako ludzie przypadkowi, gdyż: To nas wybrał
Bóg, bo według Jego planów urodziliśmy się w
katolickiej rodzinie, otrzymaliśmy łaskę chrztu
świętego i dar wiary świętej, przez co staliśmy się
członkami Kościoła świętego. To nas wybrał
Kościół, gdy z rąk i za wolą Arcybiskupa,
otrzymaliśmy dekret nominacyjne. To nas wybrali
członkowie naszych POAK, byśmy kierowali,
reprezentowali i odpowiadali za wypełnienie zadań
zgodnie z powierzonymi funkcjami.
Przeżywam wielkość mojego powołania,
lecz uświadamiam sobie także słabość
i kruchość moją.
Niejednokrotnie wątpimy, czy cokolwiek
można zmienić, czy potrafimy, czy damy radę.
Często krytykujemy działania nam nieodpowiadające. Tylko w tym wszystkim nie widzimy,
że należy zacząć od siebie. Ile to razy zmieniamy
swoje poglądy tylko dlatego, że ktoś nas przekupił,
że w danym towarzystwie nie wypada bronić
choćby słusznych nawet zasad. A czy w działaniach AK nie doznajemy pokus rywalizacji,
ważności, prywaty, odizolowania się i działania
według własnego scenariusza?
Dlatego proszę Cię Boże, Stwórco i Królu
Wszechświata,
byś
wspierał
mnie
w budowaniu Twojego Królestwa.
Bez spotkania z Bogiem, bez dialogu z Nim,
nie ma możliwości odczytania Jego woli i woli
Kościoła. Należy zrozumieć potrzebę bezgranicznej ufności naszemu Bogu, Stwórcy i Królowi.
Należy myśleć o sobie nawzajem, zadbać
o potrzeby innych, o chorych członków POAK,
a także o tych, którzy odeszli do Pana. Twórzmy
wspólnotę wykraczającą poza świat doczesny.
Prezes i członkowie Zarządu POAK, winni
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dostrzegać te dobra, ale jakże cementujące
wspólnotę, wyrazy pamięci.
Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu
Kościoła i Ojczyzny.
Starajmy się poznać naukę Kościoła,
interesujmy się problemami parafii – naszych
małych ojczyzn, ale także sprawami całej naszej
Ojczyzny – Polski. Dajmy temu wyraz
uczestnicząc w życiu społeczno – politycznym
i opowiadając się po stronie ludzi uczciwych,
biednych, skrzywdzonych.
Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą
i apostolską działalnością uświęcał moje
życie osobiste i rodzinne.
Rodzina, powinna być świadectwem członka
Akcji Katolickiej, drogą apostołowania i uświęcania. Podejmujemy wspólną modlitwę w rodzinach,
częstsze niż niedzielne uczestnictwo w Eucharystii,
spędzanie dni świątecznych w gronie rodziny,
modlitwa przed i po posiłkach, poszanowanie
chleba i dbanie o groby zmarłych.
Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą
i apostolską działalnością, uświęcał pracę.
Czy pamiętamy jeszcze słowa dziadków
i ojców „jeżeli Pańskiej nie macie pomocy, na nic
wam przyjdzie wstawać o północy”. Starajmy się,
by nasza praca była modlitwą, by nikomu nie
działa się krzywda. A w pracy w Akcji Katolickiej
nie spodziewajmy się zapłaty, ani materialnych
dochodów, ale ufajmy że w „dobrych zawodach”
bierzemy udział, a nagroda nas nie ominie.
Spraw, abym apostołując w AK,
był dyspozycyjnym.
Każdy tłumaczy, że nie ma czasu. Chciałby się
wprawdzie zaangażować, lecz nie ma czasu. To
jest bardzo proste tłumaczenie, ale najczęściej jest
to po prostu nieprawda. Wystarczy tylko policzyć
ile czasu marnujemy na telewizję, na jałowe
dyskusje, na obmawianie innych. Niewiele będzie
pomyłki w stwierdzeniu, że najwięcej angażują się
ci, którzy rzeczywiście tego czasu nie mają, bo tu
nie chodzi o czas, ale dyspozycyjność. Gdy Bóg
wzywa, odwołując człowieka z tego świata, to
trzeba wszystko zostawić, choćby najcenniejsze
było i stanąć przed Majestatem.
Spraw, abym apostołując w AK,
był wytrwałym w przeciwnościach.
Pomimo wielu trudności, niepowodzeń, braku
zrozumienia, trwacie, pracujecie w AK, przybywacie na spotkania, rekolekcje. Odpowiadacie na
wezwania DIAK, realizujecie Program Pracy.
Podejmujecie się kolejnych, coraz śmielszych
przedsięwzięć i z pewnością je zrealizujecie, gdyż
jesteście do nich przekonani i traktujecie je, jako
zadośćuczynienie za tworzenie dobra, wobec
istniejącego zła.
Z Biuletynu przemyskiej AK.
JT
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Aby wszystkim dać Boga
Nawiązując do ostatniego artykułu
w „Świętomarcińskim Słowie” w czerwcu br.
„Związki Świętej Urszuli Ledóchowskiej
z Archidiecezją Poznańską” – pragniemy
ukazać, jak Święta Patronka rozumiała
potrzeby Polaków, podejmując misję na
Wschodnich Kresach Polski i na przedmieściach wielkich miast.
Po I wojnie wskrzeszono Polskę, której
częściowo przypadły w udziale Zachodnie
Ziemie Ruskie. Światłe osoby, np. Maria
Rodziewiczówna wraz z przyjaciółką Jadwigą
Skirmuntówną w Hruszowej na Polesiu,
pragnęły zdobyć do pracy na wsiach jakieś
zgromadzenie zakonne, które poprowadziłoby
placówki oświatowe i opiekuńcze. Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Łoziński z Pińska
poszukiwał sióstr, które organizowałyby kursy
szkoleniowe
dla
katechetek-misjonarek,
w celu przygotowania ich do pracy na wsiach
poleskich.
W 1933 r. w Hruszowej doszło do
spotkania Matki Urszuli z Marią Rodziewiczówną. Obejrzały w Horodcu dom, który miał
być w przyszłości placówką zgromadzenia.
Siostry objęły tę placówkę 22 sierpnia 1933
roku i zajęły się przede wszystkim zaniedbanym kościołem, do którego Matka przysłała
siostrę
organistkę.
Zapewniono
także
fisharmonię w celu ożywienia śpiewu
kościelnego i poprowadzenia chóru.
Drugim
dziełem
było
otwarcie
przedszkola, do którego zapisało się 30 dzieci,
głównie prawosławnych, szwalnia dla
dziewcząt, zorganizowano także Koło
Gospodyń Wiejskich i roztoczono opiekę nad
chorymi w miasteczku i okolicy. Uporządkowano bibliotekę i zorganizowano wypożyczalnię książek i czytelnię.
Między latami 1933 – 1939 powstały na
Polesiu jakby trzy centra urszulańskie:
w powiecie kobryńskim, janowskim i pińskim
- w sumie osiem placówek. Z czasem objęły
siostry katechizację dzieci katolickich.
Pracowały także w gospodarstwach rolnych,
prowadziły administrację w kancelarii
i ambulatorium,
gdzie
przyjmowały
pacjentów.
Jednym z bardziej znaczących dzieł była
placówka w Czarnym Borze koło Wilna,
objęta przez urszulanki w 1927 r. „1 września

1927 r. – Szkoła Powszechna
Czarnoborska w naszym ręku”
(„Kronika Matki Urszuli Ledóchowskiej”,
s.116-117.)
Kierownictwo
publicznej
siedmioklasowej
szkoły
powszechnej
w Czarnym Borze pozostało w rękach
Urszulanek SJK do 1937 roku.
Matka Urszula Ledóchowska, która gorąco
pragnęła rozwijać apostolstwo na odcinkach
potrzeb społecznych i kościelnych, rozważała
potrzebę budowy kościoła. Staraniem Księdza
Prałata Karola Lubiańca i Matki Urszuli
w 1936 r. udało się rozpocząć budowę
świątyni (przerwanej przez II wojnę
światową).
Od Świętej Matki Urszuli możemy uczyć
się dziś wielkiej miłości do swojej Ojczyzny,
a zarazem do wszystkich ludzi potrzebujących,
niezależnie od wyznania czy też narodowości.
Była apostołką spraw polskich, wzorem
Kościołowi
pokory
i
posłuszeństwa
Katolickiemu.
Poniżej przedstawiamy relację Siostry
Katechetki, s. Małgorzaty Ślęzak z pobytu
wakacyjnego na Litwie. Dzięki tej relacji
mamy szansę przekonać się, jak dzieło Matki
Urszuli rozkwita pod opieką Polaków
mieszkających w Czarnym Borze.
Tekst na podstawie „Kroniki Matki Urszuli
Ledóchowskiej”, s. 116-117 i „Szkicu Historycznego. Stan Aktualny. Zgromadzenie Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego”, Pallotinum,
Poznań-Warszawa 1981, s.239-240.

s. Julia USJK
W czasie pielgrzymki z okazji 25-lecia
naszym
konsekracji zakonnej byłyśmy z
nowicjatem u rodziców zmarłej współsiostry
w Gibach koło Augustowa, a stamtąd jest już
bardzo blisko do Wilna. Po drodze postanowiłyśmy odwiedzić Czarny Bór, o którym tak
wiele słyszałyśmy ostatnimi laty.
Wiedziałyśmy, że ślady pracy sióstr
urszulanek sprzed wojny są tam wciąż żywe,
ale to, co zastałyśmy przerosło nasze oczekiwania. Zostałyśmy przyjęte, przez pana
Dyrektora szkoły polskiej i nauczycieli
pracujących tam, mimo, że przecież był to
czas wakacji, tak jakbyśmy to my osobiście
opuściły ten teren kilkanaście lat temu i teraz
wracamy zobaczyć jak szkoła działa w nowej
rzeczywistości.
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▲ Św. Urszula wraz z siostrami przybyła do
Czarnego Boru w 1927 roku. Do roku 1939
siostry tak zżyły się z lokalną społecznością,
że stanowiły, można śmiało powiedzieć, jej
główny trzon życia społecznego. Rozwinęły
nie tylko szkołę powszechną, ale także kursy
gospodarstwa domowego, piekarnię, szklarnię,
rozpoczęły budowę kościoła. Gdyby nie wojna
ta praca zapewne trwałaby nadal.
Po tylu latach komunizmu dziś istnieje tam
polska szkoła podstawowa i gimnazjum
im. św. Urszuli. W budynku szkoły znalazło
się też miejsce na izbę pamięci poświęconą
św. Urszuli i siostrom pracującym tu przed
wojną. Odnaleziono groby sióstr w pobliskim
lasku, o których nie wolno było wspominać po
wojnie. Dziś jest to pięknie zadbany
cmentarzyk, którym opiekują się uczniowie znak pamięci i wdzięczności tym pokoleniom
urszulanek, które tu zostawiły swoje siły
i serce.
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Z informatora szkolnego: na dzień
dzisiejszy (rok szk. 2017/18) naukę
w gimnazjum pobiera 170 uczniów, pracuje 32
nauczycieli , pedagog, psycholog, logopeda.
Działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. W sumie 214
dzieci i uczniów. W gimnazjum działają kółka
krajoznawcze, tańca estradowego, sportowe,
muzyczne, chór „Anima”, teatr „Razem”
i inne. Gimnazjum propaguje rzymskokatolicki kierunek wychowania młodzieży,
pielęgnuje wiele pięknych tradycji: początek
i zakończenie roku szkolnego z poprzedzającą
je Mszą świętą, przedstawienia jasełkowe
i łamanie się opłatkiem, dzień Babci
i Dziadka, studniówka, rekolekcje wielkopostne, Dzień Matki i inne. Gimnazjum
organizuje wypoczynek letni uczniów,
utrzymując przyjacielskie kontakty ze
Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK,
opiekuje się grobami zmarłych sióstr,
współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota
Polska” oddział w Łodzi, placówkami
oświatowymi w Polsce: Pniewach i Jabłonce.

Ks. Michał Sopoćko

Ks. Michał Sopoćko jako
„Wacław Rodziewicz”

W Czarnym Borze u sióstr urszulanek
w latach 1942-1944 ukrywał się przed
prześladowaniem
władz
hitlerowskich
ks. Michał Sopoćko. Siostry udzieliły mu
pomocy umieszczając go w wynajmowanym
przez nie domu na skraju lasu. Za
pośrednictwem zaufanych osób otrzymał
dowód osobisty na nazwisko Wacław
Rodziewicz. Od tego czasu ks. Michał
Sopoćko uchodził za cieślę i stolarza
wykonując proste narzędzia i sprzęt dla
miejscowej ludności. Po kryjomu u sióstr
urszulanek odprawiał Msze święte i spowiadał.
s. Małgorzata USJK
◄ Groby urszulanek

8

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Jubileusz Siostry Małgorzaty
9 września, na Mszy św. o godz. 12:30
w naszej parafialnej świątyni zgromadziło się
wiele sióstr zakonnych, kapłanów i wiernych.
Przybyli, aby włączyć się w dziękczynienie,
jakie kierowała do Boga siostra Małgorzata
Ślęzak USJK – obchodząc 25 lecie konsekracji
zakonnej. Jubileusz ten stał się dla wszystkich
okazją do refleksji nad drogą jego życiowego
powołania oraz myśli, że każde powołanie
rodzi się na płaszczyźnie relacji z Bogiem
i jest wyrazem tęsknoty za nim. O tym też
traktowała jubileuszowa homilia. Oto jej
obszerny fragment:
„Nasze ludzkie tęsknoty. Ważne i wiele
znaczące. Choć chyba nie najważniejsze.
Są bowiem także tęsknoty, które wykraczają poza ten świat. Tęsknoty duszy, która
potrzebuje jakiejś siły, aby móc kochać
innych, która potrzebuje Osoby (przez wielkie
O), która będzie ponad wszystkimi innymi
osobami, Osoby, która zaspokoi wewnętrzny
głód, rodzący się w samym centrum naszego
jestestwa, naszego istnienia. Głód, którego ten
świat, jakkolwiek piękny i pełen wielu
dobrych ludzi, nie zaspokaja do końca.
Stajemy więc z tą naszą ponadświatową
tęsknotą i mamy dwa wyjścia – albo podjąć je
konstruktywnie albo się załamać. Podjąć ją
twórczo, znaczy poszukać Kogoś, kto może tę
tęsknotę zaspokoić i uwierzyć w to. Załamać
się – znaczy stwierdzić, ze to niemożliwe
i pogrążyć się w nieznośnym bólu istnienia.
Lecz aby prawdziwie mogła w nas obudzić
się tęsknota za tym Kimś, kto może ją
zaspokoić, musi ją poprzedzić inne uczucie:
miłość, czy przyjaźń, doświadczenie dobroci
czy troski.
I o tym ten Ktoś wie. O tym wie Bóg,
który objawia swą miłość, który siebie
objawia
jako
nieskończoną
miłość,
nieskończoną przyjaźń, nieskończoną dobroć
i nieskończoną troskę.
W tym się objawiła miłość Boga ku nam, że
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna
swego jako ofiarę przebłagalną za nasze
grzechy.

Procesyjne wprowadzenie Siostry Małgorzaty

Odnowienie ślubów

A jego miłość jest potężna jak śmierć, wody wielkie nie zdołają jej ugasić, nie zatopią
jej rzeki.
Gdy dociera do człowieka ta niesamowita
nowina o uprzedniej, nieskończonej miłości
Boga, człowiek uświadamia sobie, że właśnie
za tą wieczną miłością i dobrocią tęskni,
a skoro jest to miłość wcielona to tęskni nie
za czymś, ale za Kimś, za Nim – za Jezusem.
Tęskni za Jezusem, bo uświadamia sobie,
że bez Niego nic nie może uczynić, że bez
Niego
będzie
sparaliżowany
swoimi
niespełnionymi tęsknotami.
W tym kontekście tęsknota za miłością,
która jest Bogiem, staje się ożywczym
źródłem, które daje siłę wierze. Ale jest też
źródłem powołania, w którym człowiek ma się
spełnić.
To od Jezusa, który mówi: nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy kto życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich – i który
rzeczywiście oddaje za nas życie – od tego
Jezusa małżonkowie uczą się wzajemnej,
ofiarnej miłości. Uczą się ‘oddawać sobie
swoje życie’ – tak, jak złoci jubilaci – rodzice
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s. Małgorzaty – państwo
stwo Irena i Jan. To
z tęsknoty za miłościąą Jezusa biorą
bior się
powołania zakonne, gdy człowiek chce oddać
odda
się do końca tej miłości,
ci, zanurzyć się w niej
i stać się jej sługą. Sługąą miłości
miło
Boga.
Służebnicą Jego Serca.
Pewnie i w duszy siostry Małgorzaty,
obdarzonej miłością Pana,
a, zrodziła się
si ta
tęsknota i to pragnienie – byćć służebnicą
służ
Serca
Jezusa. Doświadczyć Jego nieskończonej
niesko
miłości i w niej trwać.. W Nim trwać.
trwać
Pewnie dotknęły jąą te słowa, które
wypowiedział Jezus, a które Siostra –
przejąwszy się nimi – wypisała na swoim
obrazku – wydanym z okazji ślubów:
Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej.
Dziś cieszymy się,
ę że 25 lat temu,
15 sierpnia,
ierpnia, siostra Małgorzata postanowiła
prawdziwie wszczepić sięę w Jezusa, zaufać
zaufa
Jego miłości i Jemu służyć.
ż ć I że do dziś
dzi w tej
Jego miłości
ci trwa. Uczyniła Go tęsknotą
t
swojego serca i wciąż
ąż konstruktywnie
i twórczo za Nim tęskni,
skni, tak wiele robiąc
robi
i planując, aby być blisko Niego i innych do
Niego przyprowadzić.
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Bo to jest przecieżż – w jakimś sensie –
istotą jej powołania”.

W to dziękczynienie
kczynienie włączyło
wł
się wiele
osób. Swoje życzenia
yczenia wyrazili na końcu
ko
Mszy
św.
w. przedstawiciele grup parafialnych, w tym
dzieci, które wraz z rodzicami wręczyły
wr
siostrze 25 słoneczników, przy każdym
ka
z nich
wypowiadając,
c, za co jej dziękują.
dzi
Uroczystej
ej Mszy świętej
ś
towarzyszyła
muzyczna obecność
ść zespołu dziewczęcego
dziewcz
„Campanelii”, pod dyrekcją p. Beaty Sibrecht
oraz skrzypaczki, p. Jadwigi Korus i organisty,
p. Dominika Kaczmarka.
Życzymy siostrze Małgorzacie wielu
sił na drodze powołania!
ks. Szymon

Historia mojego życia (fragment)
Urodziłam się w roku 1923
(28 X) w Stanisławowie,
w rodzinie wojskowej,
wojskowej
bardzo religijnej. Z moich
najmłodszych lat pamiętam
pami
dzielnicę w której mieszkaliśmy - wojskową,
wojskow pełną
koszarów różnych
róż
formacji
wojsk oraz broni. Za płotem naszego domu byli
ułani. W Stanisławowie wszelkie uroczystości
uroczysto
państwowe rozpoczynały sięę uroczyst
uroczystą polową
Mszą św.
w. na pobliskim lotnisku. W ołtarzu
polowym królowała Matka
ka Boska Niepokalanie
Poczęta
ta (nasz rodzinny obraz). Kult Maryi był
bardzo głęboki
boki w naszej rodzinie. Pami
Pamiętam
nabożeństwa
stwa roratnie, gdy wczesnym rankiem
ośnieżoną ulicą, szliśmy z rodzicami (było nas
5-cioro dzieci) do kościółka.
ciółka. Pami
Pamiętam też
wszystkie nabożeństwa
stwa polowe oraz koronacj
koronację
Matki Boskiej z kościoła
cioła ormiańskiego,
ormiań
której
dokonał na lotnisku ks. Kardynał August Hlond.
Pamiętam też, że w naszym mieszkaniu,
w miesiącu
cu maju, zawsze pod obrazem Matki
Bożej Nieustającej
cej Pomocy były układane kwiaty
(buldinesze).

Do szkoły podstawowej i gimnazjum
chodziłam w Stanisławowie. W gimnazjum
śpiewaliśmy często pieśń:
„Królowej swej jam wierność
wierno przysięgała
i całą ufność swąą złożyłam
żyłam w Niej,
Ją sobie też za Matkęę swą obrałam
i odtąd służyć tylko będę
ędę Jej…”.
Te słowa przyjęłam,
ęłam, zapami
zapamiętałam na całe
moje życie.
W
najtrudniejszych
latach
okupacji
niemieckiej, którąą przeżywali
żywaliśmy w Przemyślu,
zawsze czułam Jej opiekęę i obronę.
W 1947 r. przybyłam do Poznania, do brata.
(…) JT
Pani Joannie
z okazji 95 Urodzin
życzymy zdrowia, radości,
pogody ducha na każdy dzień,
błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej.
Dziękujemy za wieloletnią współpracę
w redakcji „Świętomarcińskiego Słowa” oraz
inicjatywę reaktywowania Akcji Katolickiej
w Poznaniu i naszej Parafii.
Redakcja
edakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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Wspomnienie wspólnych wyjazdów z duszpasterzami
Pierwszym wyjazdem z ks. Proboszczem
Antonim Klupczyńskim była pielgrzymka do
Górki Klasztornej 16 czerwca br., do
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, które
uważane jest za najstarsze sanktuarium
maryjne w Polsce.

Według przekazu ludowego miało tu
miejsce pierwsze na ziemiach polskich
Objawienie się Matki Bożej w roku 1079
Matka Boża ukazała się pasterzom na dębie.

W miejscu tym niebawem umieszczono
obraz Matki Bożej, który w roku 1580 spłonął
podczas wielkiego pożaru. Namalowany nowy
obraz w 1907 r. znów uległ spaleniu. Kolejny
raz obraz odtworzono i w 1965 został ukoronowany koronami z białym orłem przez
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opiekę
nad sanktuarium sprawują Misjonarze świętej
Rodziny. Jest to miejsce wielu pielgrzymek.
Wierni przybywają w to miejsce, by modlić się
i prosić o łaski każdemu potrzebne.
Corocznie wystawiane jest tutaj Misterium
Męki Pańskiej
Drugim wyjazdem z ks. Proboszczem był
wyjazd 14 lipca br. samochodami do
Murowanej Gośliny na odbywające się

w plenerze nocne widowisko (godz. 21.30)
pt. „Orzeł i Krzyż”. Aktorzy ubrani byli
w przepiękne stroje dostosowane do czasu
przedstawianych wydarzeń. Dodatkowych
wrażeń dostarczały efekty specjalne poprzez
światło i fajerwerki, które rozświetlały niebo
w bardzo późnej porze dnia. Wróciliśmy
wszyscy
pełni
wrażeń.
Próbowaliśmy
odpowiedzieć sobie na pytania, które padły
podczas tego widowiska:
- kto ty jesteś?
- w co ty wierzysz?

Poprzez całe przedstawienie przemówiła
do nas lekcja historii Polski i naszych
narodowych wartości.
Kolejnym wyjazdem była pielgrzymka do
Lichenia 1 października br. z wikariuszem
ks. Szymonem Bajonem. Tym razem wspólna
garnizonowego
z wikariuszem
kościoła
Poznania - ks. Rafałem Cywińskim i parafianami tegoż kościoła.

▲ O godz. 12.00 uczestniczyliśmy
w Ofierze Mszy Świętej, razem ze wszystkimi
obecnymi w tym dniu w Sanktuarium Matki
Boskiej Bolesnej. Wcześniej, w drodze
zatrzymaliśmy się w Lasku Grąblińskim, gdzie
kapliczka
pierwotnie
znajdowała
się
z obrazem Matki Boskiej, przywiezionej przez
kowala Tomasza Kłosowskiego z pielgrzymki
do Częstochowy (z Lgoty) w 1836r.
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Wizerunek Matki Bożej na tym obrazie
odpowiadał
wizerunkowi
Najświętszej
Panienki, która ukazała się Jemu, gdy był
ranny podczas walki pod Lipskiem. Bliski
śmierci żarliwie wzywał Jej pomocy. Wtedy
Matka Boża. ukazała się rannemu Tomaszowi
i pochylając się nad nim obiecała zdrowie
i powrót do ojczyzny. Przywieziony obraz
zgodnie z życzeniem Matki Boskiej Tomasz
umieścił w kapliczce na drzewie w puszczy
grąblińskiej i otaczał go wielką czcią
i szacunkiem.

Po śmierci Tomasza, pasterz Mikołaj
Sikatka pasący bydło, często modlił się na
różańcu właśnie przy tej kapliczce i tam Matka
Boża ukazała się Jemu w 1850 r. Powiedziała
do niego, że tu do tego miejsca przyjdą
pielgrzymi z całej Polski i znajdą pocieszenie.
Tak, jak Matka Boża powiedziała nastąpił
niezwykły
rozwój
Jej
kultu.
Wielu
pielgrzymów doznaje tu łask i uzdrowień.
Obraz Matki Bożej wielkości 24x12 cm
początkowo znajdował się w kościele św.
Doroty, który jest świątynią parafialną.
Obecnie został przeniesiony do pięknej, nowo
wybudowanej bazyliki. Obraz ten był
uroczyście koronowany w 1967 r. przez
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie
opiekę nad sanktuarium sprawują ojcowie
Marianie. Sanktuarium ciągle powiększa się
i rozbudowuje. Wróciliśmy z pielgrzymki ze
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świadomością błogosławionego dnia za
przyczyną Matki Bożej. Dziękujemy naszym
duszpasterzom
za
chwile
wspólnego
modlitewnego przeżytego radosnego czasu.
Elżbieta Sieradzka
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Związki naszej parafii z Akademią Muzyczną
W środę 17.10.2018 podczas Mszy św.
wieczornej Zakład Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej w Poznaniu obchodził
20-lecie swego reaktywowania. 20 lat temu
Zakład rozpoczął kształcenie studentów w tej
specjalności Mszą św. pod przewodnictwem
ks. bp. Marka Jędraszewskiego, z koncelebrą
ówczesnego proboszcza ks. kan. Czesława
Grzelaka i ks. kan. Kazimierza Szachowicza,
ówczesnego wykładowcy. Równocześnie
studenci rozpoczęli i nadal kontynuują
comiesięczną praktykę liturgiczną. Gdy
kierownikiem Zakładu była autorka tej notatki,
zespół wokalny studentów ubogacał liturgię w
naszym kościele przy większych uroczystościach, wspomagał też nasz chór parafialny,
oraz brał udział w „Świętomarcińskich
Koncertach”- także jako soliści czy organiści.
Warto podkreślić współpracę pedagogów
z naszą parafią. Najdłużej, bo przeszło 33-lata,
organistą jest prof. dr hab. Sławomir
Kamiński, który prowadzi klasę organów, sam
koncertuje wirtuozowsko, organizuje sesje
naukowo-artystyczne w Akademii. Prof. dr
hab. Krystyna Domańska Maćkowiak 30 lat
była dyrygentem naszego chóru, inicjatorką
i realizatorką 189 (dotąd) „Świętomarcińskich
Koncertów” i 200 Koncertów Katedralnych
„Musica Sacra”, inicjatorką reaktywowania
Zakładu Muzyki Kościelnej w Akademii
Muzycznej. Ks. dr Mariusz Białkowski –10 lat
pracuje w Akademii, od 6 lat kieruje Zakładem
Muzyki Kościelnej, jest organizatorem
Poznańskiego Ośrodka Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, organizuje kursy, kongresy, redaguje
od 2008 Międzynarodowe Zeszyty Studiów
Gregoriańskich, prowadzi Ośrodek Organistów Archidiecezji Poznańskiej,a studenci pod
jego kierunkiem odbywają praktyki liturgiczne. Od roku studentka Zakładu M. K. Marta
Wilak pełni muzyczną służbę organistki
w naszym kościele. St. wykł. Beata Sibrecht od ubiegłego roku prowadzi przy naszej parafii
Poznański Chór Dziewczęcy „Campanelli”,
a równocześnie jest kompozytorką wydanych
zeszytów z muzyką religijną dla chórów
żeńskich - obecnie nagrywa płytę i powierzono
jej w Uczelni fakultet kompozycji dla tego
typu chórów.

Do grona pedagogów doszedł w tym roku
Ks. Szymon Bajon nasz wikariusz, który po
studiach magisterskich w Akademii Muzycznej zrealizował koncert dyplomowy, obronił
pracę magisterską i otrzymał w czerwcu
Dyplom
Magistra
Sztuki
Muzycznej
w zakresie Dyrygentury Chóralnej. Od
1 października 2018 powołany został przez
Rektora Uczelni na stanowisko wykładowcy
w Zakładzie Muzyki Kościelnej.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
oraz parafianie z ks. proboszczem Antonim
Klupczyńskim składają gratulacje i wyrazy
radości, że wielki trud łączenia obowiązków
kapłańskich z nauką, uwieńczony został
pięknymi rezultatami. Niech Bóg darzy
roztropnością i mądrością w rozeznawaniu
dalszej drogi, a Święta Cecylia wspiera
i oręduje!

▲ Odnotować trzeba jeszcze papieski koncert
21 października 2018 p.t. OJCZYZNA –
przesłanie św. Jana Pawła II do Polaków,
w realizacji Poznańskiego Chóru Dziewczęcego CAMPANELLI pod dyrekcją Beaty
Sibrecht, z wprowadzeniem księdza Szymona
Bajona. Teksty przesłania papieskiego czytał
Maciej Grosz, też pedagog Zakładu Muzyki
Kościelnej.
KDM

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

13

Pożegnanie księdza kanonika Kazimierza Domagały

W uroczystość św. Jana Chrzciciela
24 czerwca 2018 r. o godzinie 8.00 ksiądz
kanonik Kazimierz Domagała odprawił Mszę
św. pożegnalną z naszą Świętomarcińską
parafią.
Przybył do nas 10 lat temu, będąc już
księdzem emerytem, na zaproszenie ówczesnego proboszcza ks. Czesława Grzelaka.
Z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością
pracował w naszej parafii. Pamiętamy go
z kazań głoszonych z wielką prostotą, gdy
Boże tajemnice ilustrował przykładami
z codziennego, ludzkiego życia. Rozgrzeszał
nas w konfesjonale współczując i pocieszając
a nade wszystko swoją cierpliwością
i oddaniem mobilizował i zachęcał do znoszenia krzyża i przemiany życia na coraz lepsze.
Msza św. zgromadziła licznych wiernych,
którzy ofiarować chcieli modlitwę dziękując
za dar kapłaństwa ks. Kazimierza i jego
posługę pośród nas.
Ksiądz kanonik Kazimierz celebrował
Mszę św., homilię wygłosił ksiądz prałat
Czesław Grzelak, a podziękowania skierował
ks. proboszcz Antoni Klupczyński. W serdecznych słowach, doceniając czcigodnego
Kapłana wspomniał o wytrwałym rozpowszechnianiu przez niego kultu do Bożego
Miłosierdzia i rozdawanych w niezliczonej
ilości obrazków Jezusa Miłosiernego wraz
z Koronką. Na zakończenie ks. Kazimierz
Domagała zwrócił się do parafian z podziękowaniem i w kilku zdaniach opowiedział
historię swojego życia oraz o niedawnej
przeprowadzce do Antoninka na zasłużony
odpoczynek. Z całą swoją prostotą i pokorą
stwierdził: „Dobrze mi tu”. Po czym udzielił
błogosławieństwa.

Po Mszy św. był czas na osobiste
podziękowania, wyrazy szacunku i ogromnej
wdzięczności, którą Ksiądz Kazimierz zaskarbił
sobie w naszych sercach.
Renata Ereńska
Wdzięczni za gorliwą służbę Bogu
i człowiekowi, życzymy Księdzu
Kazimierzowi Błogosławieństwa Bożego,
mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej,
zdrowia i sił do pełnienia woli Bożej
w codzienności życia.
Redakcja „Świętomarcińskiego Słowa”
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Wakacje
Tegoroczne kolonie, dzieci z naszej parafii
św. Marcina, spędziły na Mazurach
w przepięknym Sanktuarium Matki Bożej
w Świętej Lipce koło Kętrzyna. Było to dla
nas centrum, z którego wyjeżdżaliśmy,
wychodziliśmy w różne strony i poznawaliśmy piękno tego zakątka Polski na pograniczu Warmii i Mazur.
Mieszkaliśmy w samodzielnym domku na
wzgórzu, nieopodal zabudowań kościoła, skąd
rozpościerał się przepiękny widok na całą
okolicę. Czasem wieczorem, do snu kołysały
nas dźwięki organów dochodzące z kościoła.
Jednak najbardziej dzieciom podobały się
śliczne aniołki, dzwonki ruszające się
w prospekcie organowym niczym żywe
ilustracje muzyki. Mogliśmy uczestniczyć
w kilku koncertach i na co dzień słuchać ich
gry w czasie nabożeństw.
Zwiedzaliśmy oczywiście liczne zamki
krzyżackie, pozostałość historii tych terenów
w Reszlu, Giżycku, Kętrzynie i Biezławkach.
Najwięcej czasu chyba z odwiedzanych
muzeów spędziliśmy w… „Konsulacie św.
Mikołaja” – czyli muzeum bombek!
Manufaktura istniejąca już ponad 50 lat stała
się dla dzieci miejscem dosłownie jak z bajki.
Oprócz warsztatów wytwarzania bombek
dzieci mogły pojeździć reniferem, zasiąść w
aniach św. Mikołaja, zajrzeć w oczy Królowej
Śniegu, która miała bombkową suknię
z przeźroczystych bombek, przebrać się
w krasnale, koty, śnieżki, lwy i co tylko
wyobraźnia podpowiedziała. Po prostu inny
świat…
Okazało się, że mogliśmy wędrować
szlakami pielgrzymki św. Jakuba do
Compostelii. Znak muszli towarzyszył nam
często w pieszych wyprawach, a piękno
przyrody zachwycało swą odmiennością
i bliskością w porównaniu z trawnikami
Starego Miasta. Np. widzieliśmy sejmik
bocianów, na łące, gdzie przed odlotem
zgromadziło się ponad 27 ptaków.
Pogoda
była
przepiękna,
humory
wszystkim dopisywały i wrażeń było tyle, że
nie sposób je przenieść na papier. Niech
zdjęcia dopowiedzą resztę.
s. Małgorzata Ślęzak USJK

Włączeni do wspólnoty
przez sakrament chrztu
zostali

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

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

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

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

Antoni Łuszczak
Helena Łuczak
Wanda Łuczak
Michał Wieczorek
Filip Kubasik
Wiktor Rój
Eryk Ićkowiak
Andres Colina Gordo
Joanna Paryś
Stanisław Mrówczyński
Henryk Manicki
Filip Przybylak
Dagmara Abramowicz
Hanna Nowosad
Laura Lipiecka
Zofia Dostatnia
Wojciech Tabat
Antonio Figas
Oskar Zawiasa
Oliwia Michalczak

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

Akcja Katolicka

Odeszli do Pana
45

trzeci poniedziałek miesiąca 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Medytacja Słowa Bożego

30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16
00
trzecia środa miesiąca 19

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

Od czerwca do listopada
2018 roku
Sakrament małżeństwa zawarli
1. Piotr Chmielarz ♥ Judyta Kucner
2. Mikołaj Rój ♥ Bernadeta Barska
3. Wojciech Socha ♥ Aleksandra Rosińska
4. Karol Strzyżykowski ♥ Marta Maciąg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Danuta Mania
Zuzanna Dembska
Roman Olechnowicz
Teofil Uroda
Łucja Klensporf
Pelagia Nowak
Marian Zakrzewski
Teresa Rabska
Andrzej Szary
Joanna Ogrodniczak
Janina Hajlig
Regina Stachowiak
Marek Cywiński
Janina Krzywicka
Janina Piotrowska
Piotr Sternicki
Zenon Łukaszewicz
Helena Kurzyca
Małgorzata Piotrowska
Zofia Łachacz
Zbigniew Słaby
Sławomir Werwiński
Sylwia Brudniewicz
Władysław Lewandowicz
Jerzy Budny

lat 91
lat 66
lat 96
lat 75
lat 94
lat 71
lat 91
lat 67
lat 94
lat 91
lat 87
lat 88
lat 82
lat 74
lat 41
lat 88
lat 97
lat 79
lat 86
lat 82
lat 40
lat 44
lat 76
lat 64

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

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:19 1240 1747 1111 0010 7471 4381
Parafialna strona internetowa www.swmarcin.archpoznan.pl

25-lecie wydawania parafialnego pisma „Świętomarcińskie Słowo”

”(…) Kiedy w latach 90-tych, po upadku cenzury komunistycznej, zaistniała możliwość druku, podjęliśmy
inicjatywę redakcji pisma parafialnego. Po dyskusjach zdecydowaliśmy, że tytuł będzie brzmiał
„Świętomarcińskie Słowo”. Pierwszy numer ukazał się na odpust św. Marcina w listopadzie 1993r i miał
wtedy 4 strony” (…) („Setny numer”, Ks. Prob. Czesław Grzelak, 2002 r.).

