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Świętość
Drodzy Parafianie i Goście, Czytelnicy
Świętomarcińskiego Słowa.
Już listopad od kilku dni zagląda w nasze
okna. Mniej słońca i krótsze dni. Miesiąc w którym
jesteśmy częściej niż zwykle na cmentarzach.
Porządkujemy
groby
naszych
bliskich.
Wypisujemy tzw. wypominki dla naszych
zmarłych, aby kapłani Bogu ich z imienia polecali.
Chętnie modlimy się za/duszki i „palimy znicze
nad nimi i sobą – wpół ślepe światła drgające
pamięci” (z wiersza Nie tylko w zaduszki, Stefan
Jurkowski). Czas refleksji, zadumy i pamięci, lecz
nie smutku i pustki. Choć mniej światła daje nam
w listopadzie przyroda, to w obfitości ma go dla
nas liturgia. Bo przecież Wszyscy Święci u progu
miesiąca listopadowego wskazują nam Boga –
Światło i Życie!
Pozwólcie zatem, że zatrzymam Waszą uwagę
nad słowami, które Bóg skierował do człowieka:
„Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty”! To
wezwanie i zaproszenie każdy święty realizował na
swój sposób. Dlaczego? Bóg nas stworzył
i umieścił w konkretnym czasie, miejscu i historii
jako niepowtarzalne oryginały odbijające Jego
obraz i podobieństwo. „Oryginały” z określonymi
talentami i ograniczeniami.
Jesteśmy w planach Bożych, a istotą świętości
jest odczytać ten plan, codziennie odszyfrowywać
zamysł Boga wobec siebie. Również, a może
przede wszystkim, przez szarość swoich zwykłych

obowiązków. Św. Paweł napisał: „Chciałbym, aby
wszyscy ludzie żyli tak jak ja, ale każdy ma swój
charyzmat od Boga, jeden taki, drugi inny” (1 Kor
7, 7). Każdy otrzymał poniekąd swoją drogę do
świętości. Ważne, aby z niej nie schodzić.
Świętość jest dynamiczna, żywa, bo idziemy drogą
z Bogiem. To On ma nas motywować do
wzrastania. I to Świętość Boga ma wyrażać się
w naszym życiu, a nasze życie ukryte w życiu
Boga. Paweł Apostoł wyraził to słowami: „Już nie
ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”. „On ma
wrastać, a ja się umniejszać” (św. Jan).
Trzeba chodzić drogami wskazanymi przez
Boga. Kościół poprzez wyniesienie na ołtarze
niektórych błogosławionych i świętych pokazał
nam ich wcale niemałą liczbę. Niektórych
przypominamy w naszej rubryce Spotkania ze
Świętymi. Ale Bożych dróg i ścieżek jest tyle, ilu
jest ludzi na świecie. Jedna z nich jest naszą!
„I z nocnymi stróżami
- z obsługą zakładów specjalnych
- z wszystkimi których świat nie zauważa
twórcami szarości o której nikt nie pisze
odejdź we wieczną szczęśliwość”
(Dorota Sosnowska,
z wiersza Wszystkich Świętych).
Bogu polecam i pozdrawiam serdecznie
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Co jednoczy trzy stany w Kościele? (KKK 954-959)
Komunia dóbr duchowych umożliwia łączność
pomiędzy trzema rzeczywistościami, które
Katechizm nazywa trzema stanami w Kościele. Aż
do końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa
Kościół jest obecny na ziemi, w czyśćcu
i w niebie. Chrześcijanie na ziemi pielgrzymują do
Niebieskiej Ojczyzny, w czyśćcu odpokutowują za
popełnione na ziemi grzechy by wejść do chwały
nieba i wiecznie żyć z Bogiem. Te trzy stany
w Kościele są zjednoczone miłością Boga
i bliźniego. Oczywistym jest fakt, że Bóg pozostaje
zawsze punktem odniesienia i celem życia
chrześcijanina. Indywidualizm epoki modernistycznej i postmodernistycznej powoduje jednak, że
mamy trudności w myśleniu o zbawieniu
w kategoriach wspólnotowych. Powszechne jest
przekonanie, że aby być z Bogiem w niebie, muszę
się mocno postarać, usunąć swoje wady i rozwinąć
cnoty. Katechizm idąc za nauczaniem Ojców
Kościoła i Soborem Watykańskim II wyraźnie
podkreśla, że drogi do pełni zbawienia nikt nie
pokona w pojedynkę. Na każdym jej etapie istotną
rolę odgrywa wspólnota, która istnieje na ziemi,

w czyśćcu i w niebie oraz pomiędzy tymi trzema
stanami. Nasza łączność z tymi, którzy umarli
umacnia się przez wymianę dóbr duchowych.
Przez modlitwę udzielamy wsparcia w procesie
oczyszczenia z grzechów naszym braciom
przebywającym w Czyśćcu. Z kolei święci
w Niebie udzielają dóbr duchowych pozostałym
stanom w najdoskonalszy sposób, gdyż są
w pełni zjednoczeni z Chrystusem.
Katechizm przytacza świadectwa świętych,
którzy w obliczu zbliżającej się śmierci pocieszali
bliskich taką właśnie perspektywą. Św. Dominik
stwierdza, że po śmierci wspólnota będzie miała
z niego większy pożytek niż za życia, a św. Teresa
od Dzieciątka Jezus obiecuje, że gdy przejdzie do
nieba, będzie czynić dobro na ziemi.
Kult świętych to nie tylko wpatrywanie się
w przykład życia tych, którzy już osiągnęli
pełnię zbawienia. Cześć dla świętych to przede
wszystkim łączność z Chrystusem za ich
pośrednictwem.
Ks. Jacek Zjawin
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Jedna jest Polska – wspólna matka
Z
okazji
Święta
Niepodległości
–
11 listopada, przypomnijmy ciągle aktualne słowa
beatyfikowanego 12 września br. Prymasa Polski
kard. Stefana Wyszyńskiego.
(…) pracowaliśmy nad tym i pracować będziemy
nadal:
- by Polska żyła po Bożemu na zagonach
darowanych nam przez Ojca narodów, by żyła
w łasce
uświęcającej,
wierna
Kościołowi,
Ewangelii i Krzyżowi;
- by Polska była matką dla wszystkich dzieci
swoich, choćby rozproszonych po różnych
kontynentach;
- by Polska pielęgnowała budzące się do życia
nowe pokolenia, broniąc ich prawa do bytu w łonie
Narodu;
- by Polska wychowywała swoją młodzież w duchu
szczytnych tradycji Narodu i tysiącletniej kultury
chrześcijańskiej;

- by Polska była sprawiedliwa i pełna miłości dla
wszystkich dzieci swoich , zarówno pracujących
w kraju, jak i tych, co żyją w rozproszeniu;
- by Polska rozdzielała chleb wszystkim swoim
dzieciom tak, by w jej granicach nie było głodnych
i bezdomnych;
- by Polska była przykładem wierności swej ziemi
i duchem pokoju dla wszystkich ludów;
- by Polska śmiało weszła na drogę przemian
społecznych, zgodnie z duchem Chrystusowej
sprawiedliwości i miłości społecznej;
- by Polska zachowała w rodzinie narodów
należne jej miejsce i prawa.
My dzieci jednego Narodu, odsłaniamy dziś
przed sobą nasze najgłębsze uczucia i dążenia.
Ufamy, że przyjęte będą jako wspólne nasze
pragnienie, jako program Narodu, który
w przyszłość patrzy ufnie i pogodnie.” (…)
Ks. Kard. S. Wyszyński( Warszawa, 1956 r).

Kochać Boga ze wszystkich sił, jak św. Józef
8 grudnia 2020 roku, w 150. rocznicę
ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła
powszechnego, papież Franciszek ogłosił czas od
8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 r. specjalnym
„Rokiem” poświęconym św. Józefowi, Opiekunowi Jezusa. Rok ten powoli dobiega końca, ale
wciąż możemy skorzystać z łaski, którą możemy
teraz otrzymać!
W Liście Apostolskim „Patris corde”
(co z łaciny znaczy: ojcowskim sercem) papież
Franciszek napisał, że św. Józef kochał Jezusa
ojcowskim sercem, swoim całym sercem. I my
jesteśmy zaproszeni do podobnej relacji do Boga,
Pan Jezus zachęca nas: „Będziesz miłował Pana,
Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.
(…) Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego. Nie ma innego przykazania większego od
tych» (Mk 12,30-31).
Jako grzeszni ludzie nie jesteśmy w stanie
kochać Boga całym swoim sercem, duszą i mocą
(o własnych siłach) przez 24 godziny na dobę. Po
ludzku jest to trudne, wręcz niemożliwe.
Co w takim razie możemy zrobić? - Możemy
prosić Boga, aby pomógł nam w tych obszarach,
w których nie kochamy Go całym sercem, duszą,
umysłem i mocą. To Jego mocy potrzebujemy do
czynienia rzeczy niemożliwych, np. przebaczać,
czy jako pierwsi okazywać życzliwość ludziom
wrogo do nas nastawionym.
Nie można kochać kogoś, kogo nie znamy,
zatem poznawanie Boga powinno być naszym
priorytetem. Ci, którzy chcą szukać Boga i Jego
sprawiedliwości, którzy poważnie traktują nakaz
kochania Go ponad wszystko, powinni być chętni,

aby słuchać i czytać Słowo Boże, zastanawiać się
nad nim, chętni, aby się modlić, chętni, aby być
posłusznym i wielbić Boga we wszystkim oraz
chętni, aby dzielić się Jezusem Chrystusem
z innymi. To właśnie poprzez to duchowe zaangażowanie miłość do Boga wzrasta i staje się
dojrzalsza, na chwałę Bożą.
Papież Franciszek stawia nam przed oczy św.
Józefa, człowieka z krwi i kości, z radościami
i problemami życiowymi. Papież pisze, że św.
Józef był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55),
zaręczonym z dziewicą Maryją (por. Mt 1,18;
Łk 1,27); „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,
19), zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga
objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk
2,22.27.39) i w czterech snach (por. Mt 1,20;
2,13.19.22). Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się
w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich
miejsca” (Łk 2,7). Był świadkiem oddawania Jemu
czci przez pasterzy (por. Łk 2,8-20) i Magów (por.
Mt 2,1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud
Izraela i ludy pogańskie.
Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa
Jezusa, któremu nadał imię objawione przez
Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi
swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21).
Papież podsumowuje swój list: Istotnie,
specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie
cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed
Bogiem (…).
Święci pomagają „wszystkim wiernym do
osiągnięcia świętości i doskonałości własnego
stanu”. Ich życie jest konkretnym dowodem na to,
(dokończenie na str. 5)
że można żyć Ewangelią.
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Spotkania ze świętymi - Św. Marcin z Tours
11
listopada
Kościół
wspomina
św. Marcina, biskupa z Tours, jednego
z najbardziej znanych i czczonych świętych
europejskich, zwanego: „świętym niepodzielonego chrześcijaństwa”. Jest patronem
żołnierzy, żebraków, więźniów, krawców,
karczmarzy i hotelarzy.
Św. Marcin z Tours urodził się ok. r. 316
w Panonii, na obszarze dzisiejszych Węgier,
w rodzinie pogańskiej, o tradycjach wojskowych. Mając 10 lat znalazł się w gronie
kandydatów do chrztu (katechumenów)
i pragnieniem Marcina było zostać w przyszłości pustelnikiem. Ukończywszy 15 rok
życia, jego ojciec nie znając nic innego jak
służba wojskowa wybrał dla syna karierę
wojskową w Galii. Marcin pełnił niemniej
jednak wiernie i odważnie służbę wojskową i
w krótkim czasie mianowany został oficerem.
Właśnie z tego okresu życia św. Marcina
pochodzi najbardziej znana legenda o nim.
Jakub de Voragine ujął ją następująco:
Pewnego zimowego dnia św. Marcin
przejeżdżając przez bramę Amiens spotkał
jakiegoś biedaka, który był nagi i nie dostał
jeszcze od nikogo jałmużny. Zrozumiał tedy
Marcin, że to on właśnie powinien pomóc
biedakowi, wyciągnął więc miecz i rozciął na
dwoje płaszcz, który miał na sobie. Następnie
oddał biednemu jedną część, a drugą okrył się
znowu. Następnej nocy ukazał mu się
Chrystus, ubrany w tę część jego płaszcza,
którą dał biednemu i tak rzekł do aniołów,
którzy Go otaczali: W tę szatę ubrał mnie
Marcin, który jeszcze jest katechumenem.
Pod wpływem tego wydarzenia Marcin
przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że
wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Nie
uląkł się powiedzieć cezarowi Juliuszowi
Apostacie, że zrzeka się służby wojskowej,
mówiąc: Odtąd będę żołnierzem Chrystusa.
Cesarz wpadłszy w gniew, zarzucił Marcinowi
tchórzostwo. Marcin miał gotowość w sercu
stanięcia do walki bez broni, z krzyżem
w ręku, na co wkrótce cesarz przystał.
Następnego dnia nieprzyjaciele poprosili
o pokój i Marcin zwyciężył! W krótkim czasie
po opuszczeniu armii, Marcin z wielką troską
nawrócił rodziców na wiarę. W roku 361
Marcin założył klasztor Galii, w Ligugé
i prowadził w nim życie monastyczne pod

kierunkiem św. Hilarego, biskupa Poitieres.
Został kapłanem, a 10 lat później lud, mimo
jego sprzeciwu wybrał go biskupem z Tours.
Jako pasterz diecezji prowadził wręcz
ascetyczny tryb życia, budząc sprzeciw
okolicznych biskupów. Opuścił dom biskupi,
do którego miał prawo, i razem z kilkoma
mnichami zamieszkał w osiedlu złożonym
z ubogich,
drewnianych
szałasów
na
przedmieściu. Z pustelni tej powstał z czasem
klasztor Marmoutier, który stał się ważnym
ośrodkiem życia ascetycznego i kulturalnego
na Zachodzie. Był dobrym, gorliwym duszpasterzem dla powierzonego jego trosce ludu.
Miał serce pełne miłosierdzia dla grzeszników
i z wielką litością przyjmował wszystkich,
którzy chcieli pokutować. Odbył wiele
wypraw misyjnych i dał się poznać jako
gorliwy apostoł wiosek. Jako były wojskowy
nie zrażał się niepowodzeniem, lecz konsekwentnie realizował wytyczone sobie cele
i zadania. Zmarł w r. 397. Był pierwszym
świętym wyznawcą, to znaczy człowiekiem
czczonym, jako święty, mimo że nie poniósł
męczeństwa.
Św. Marcinie z Tours, nasz patronie,
pocieszycielu strapionych i odważnych
w wierze w naszym P(p)oznaniu – módl się za
nami
Św. Jan Paweł II powiedział, że Święci nie
umierają. Ich życie pozostaje wzorem dla
chrześcijan. Korzystajmy z duchowych darów,
jakie daje nam Kościół Święty! Niechaj święci
każdego dnia uczą nas wierności Chrystusowi
i Jego Ewangelii, a nade wszystko głoszenia
Chrystusa słowem i świadectwem własnego
życia, miłością i miłosierdziem wobec bliźnich
w naszych środowiskach!
W sposób szczególny, w miesiącu listopadzie, kiedy to Kościół obchodzi liturgiczne
wspomnienie św. Marcina z Tours, naszego
patrona parafii św. Marcina i głównej ulicy
miasta
Poznania
przyzywajmy
jego
orędownictwa!
Św.
Marcinie
ucz
nas
bycia
żołnierzem Chrystusa! Wstawiaj się za
nami, aby nic nie zdołało wyrwać
z naszych dusz wewnętrznego piękna,
które złożył w naszych sercach Pan Bóg!
Z pozdrowieniami i modlitwą
Monika Jasińska
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Bierzmowanie, Fara Poznańska 26 X 2021

Na zdjęciu bierzmowani:
Jagoda Fiel, Zuzanna Fiel, Oliwia Ozimińska, Julia Śliwa, Monika Skwierczyńska, Wiktoria Kmiećkowiak,
Laura Runka, Henryk Bruch, Franciszek Urbanowicz, Wiktoria Poprawa, Mateusz Tomaszewski, Zuzanna
Napieralska, Aleksandra Wawrzyniak, Jan Wawrzyniak, Emilia Piątek, Anna Zaremba, Dominik Skraburski
z ks. prob. Antonim Klupczyńskim, s. Małgorzatą, Ślęzak i p. Alicją Kochner.
Bierzmowanie,
nazywane
sakramentem
dojrzałości chrześcijańskiej, jest tak naprawdę
początkiem pełnego wzrostu w Kościele. To dzięki
niemu mamy budować nasz świadomy rozwój
oparty na współpracy z Duchem Świętym. Tego
wyzwania podjęło się 17 młodych naszej parafii po
blisko dwuletnim przygotowaniu w małych
grupkach, opartym na poznawaniu na nowo
sakramentów, osoby Ducha Świętego i Jego
działania a także pogłębianiu studium biblijnego.
Dnia 26 października 2021 w poznańskiej Farze
przyjęli oni z rąk księdza arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego sakrament bierzmowania. Jak
zauważył ksiądz arcybiskup w homilii, porównując
człowieka do drzewa, potrzebne są nam cztery
elementy do rozwoju: ziemia – natura ludzka,
woda – wspólnota, powietrze – przestrzeń pełna
kultury oraz słońce – dary Ducha Świętego.
Właśnie te ostatnie przyjmujemy w pełni w tym
sakramencie, by oparte w fundamencie korzeni –
materii ludzkiej - rozkwitać w górę, ku Bogu, być
świadectwem i z odwagą prowadzić innych do

Jezusa. Tego z serca Wam życzymy, wraz
z księdzem proboszczem i siostrą Małgorzatą, by
przyjęty sakrament otwierał Was i mobilizował do
współpracy z najlepszym przyjacielem – Duchem
Świętym. Byście z radością, pokojem, mądrością
i odwagą kroczyli w tej dojrzałości do świętości.
A jak mówi Chrystus: „Tak każde dobre drzewo
wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe
owoce. Tak więc rozpoznacie ich po ich
owocach” (Mt 7, 17.20). Dążcie więc, by wasze
drzewo – życie, wydawało dobre owoce – owoce
Ducha Świętego (Ga 5,22).
Alicja Kochner
Dokończenie ze str. 3
Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać
św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze
nawrócenie.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się
z tym
zgodzić
i
prosić
św.
Józefa
o wstawiennictwo.
Grzegorz Krawiec
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Wspomnienie o Księdzu
K
Proboszczu
roboszczu Teodorze Taczaku
W tym roku minęła
ęła 80
rocznica
śmierci
mierci
ostatniego
przedwojennego proboszcza, który
zarządzał naszą parafią w latach
1930-1939. Okres w którym
piastował posadę proboszcza był
czasem nieustannego rozwoju, nowe
inwestycje wzmocniły wspólnotę
parafialną, która z roku na rok się
powiększała.
Ksiądz
dz
Taczak
uczestniczył w wielu uroczystościach
ściach
w Poznaniu ugruntowując
ąc rolę
parafii pw. św. Marcina.
dz Teodor Taczak urodził
Ksiądz
się 16 października
dziernika 1878 roku
w Mieszkowie, małej miejscowości
miejscowoś
niedaleko
Jarocina. Był synem Andrzeja i Balbiny
z Warasieckich. Jego starszy brat Stanisław był
pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego.
Drugi brat, Leon był równieżż jak on ksi
księdzem,
poniósł
męczeńską
śmierć
ś
ć
w
obozie
koncentracyjnym Dachau.
Teodor Taczak zdał maturęę w roku 1897
i następnie wstąpił do seminarium duchownego
w Poznaniu. Święcenia kapłańskie
ńskie otrzymał
19 marca 1901 roku. Początkowo
ątkowo był wikariuszem
w parafii w Ostrowie a następnie
ępnie w Sławoszewie.
W roku 1904 służył
ył jako wikariusz w parafii pw.
Św. Wojciecha w Poznaniu gdzie pozostał aż
a do
roku 1908, do momentu objęcia
ęcia stanowiska
profesora prawa kanonicznego, teologii moralnej
i zagadnień socjalnych w seminarium duchownym
w Gnieźnie.
Wraz z objęciem
ciem władzy arcybiskupiej w 1915
roku przez Edmunda Dalbora (który również
równie był
wcześniej wikariuszem
zem w parafii pw. Św.
Ś Marcina
w Poznaniu) został sędzią a w 1916 roku prezesem
sądu duchownego w Gnieźnie.
źnie. W czasach zaborów
brał czynny udział w działalności
działalnoś społecznopolitycznej, wygłaszał odczyty oraz stworzył kilka
prac w dziedzinie prawa kościelnego.
ścielnego. Warto
również zaznaczyć, żee ks. Teodor Taczak pomógł
w nawiązaniu
zaniu kontaktów swojemu bratu
Stanisławowi z Wojciechem Korfantym, czego
efektem było objęcie
cie przez Stanisława stanowiska
głównodowodzącego
cego Powstania Wielkopolskiego.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo
iepodległości ks.
Teodor wyjechał do Francji z zadaniem zorganizorgani
zowania opieki duszpasterskiej dla Polaków,
Polak
osiadł
w miejscowości Metz.
Powrócił do ojczyzny w 1925 roku i objął
obj
probostwo w Śremie. Jednak jużż po 5 latach trafił
do Poznania, gdzie objął parafię pw. Św.
Ś Marcina
po nagłej śmierci księdza
dza Wacława Mayera.
Parafianie, jak donosił Dziennik Poznański
Pozna
z 12 czerwca 1930 roku „dumni są,
są że duszpas-

Wprowadzenie do kościoła nowego proboszcza
ks. prałata Teodora Taczaka, 21 września 1930 roku

terzem ich będzie
dzie kapłan tak światły jak ks. prałat
Taczak”. Nowy proboszcz ich nie zawiódł,
natychmiast przystąpił
ąpił do kontynuowania dzieła
poprzednika. Przy pomocy wiernych udało się
si
zakupić nowe organy, konfesjonały, wystawiono
tablice pamiątkowe
tkowe ku czci ks. W. Mayera oraz
ks. P. Wawrzyniaka. To właśnie
wła
za czasów jego
proboszczowania wybudowano czteropiętrowy
czteropi
nowoczesny „Dom Parafialny”. Budynek ten stał
się miejscem w którym siedzib
siedzibę znalazły liczne
organizacje oraz bractwa kościelne
ko
i służył
z wielką korzyściąą całemu społecze
społeczeństwu miasta
Poznania. Udało sięę równie
również upiększyć teren
kościoła
cioła poprzez nowe nasadzenia, przebudowano
grotę oraz utworzono Golgot
Golgotę a także
wyeksponowano pomnik Adama Mickiewicza.
Ówczesny proboszcz wprowadził unowocześnienia
unowocze
takie jak nowy system nagłośnienia
nagłoś
w kościele i na
dziedzińcu. Zasługąą księdza
ędza Taczaka było równie
również
otynkowanie i odnowienie nieistniejącego
nieistniej
dziś
„Wikariatu” (budynek ten znajdował się
si tuż za
obecną dzwonnicą),
ą), utworzenie biblioteki parafialparafial
nej, regulacja cmentarza
arza przy ul. Bukowskiej oraz
uzgodnienie porozumienia z władzami miasta
Poznania w sprawie grobów na cmentarzu przy
ul. Towarowej oraz przebicia ul. Artyleryjskiej
(obecnie Powstańców
ców Wielkopolskich) przez teren
cmentarza w kierunku dworca
dwor
PKP. Proboszcz
Taczak zorganizował niezwykle bogate obchody
700-lecia
lecia naszej parafii, podczas których wygłosił
wykład w Sali koncertowej św. Marcina. Na tą
uroczystość przybyło wiele zasłu
zasłużonych osób,
w tym J. E. ks. biskup Walenty Dymek. Uwagę
Uwag
prasy przykuł przedstawiony
przedstawion wówczas projekt
budowy kościoła św. Marcina przy ul. Towarowej
stworzony przed I wojną światową. Prasa
zasugerowała wówczas że być może ze względu na
niewielką powierzchnięę świą
świątyni wróci się jeszcze
do dawnych planów.

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Ksiądz Taczak cieszył sięę w Poznaniu
Poznani wielką
popularnością.. bardzo aktywnie wł
włączył się
w życie społeczne oraz patriotyczne
tyczne miasta.
Rozwój parafii przerwał wybuch II wojny
światowej.
wiatowej. Proboszcz zostaje aresztowany
natychmiast po wkroczeniu Niemców do Poznania
i zostaje uwięziony jako zakładnikk w Poznańskim
Pozna
Starym Ratuszu a następnie
pnie w gmachu Collegium
Marianum przy ul. Różanej.
anej. Został zwolniony
30 października a następnie
ępnie wyp
wypędzony do
Generalnego Gubernatorstwa. Zmarł nagle
w Warszawie
arszawie 22.06.1941 roku. Został pochowany
na
Powązkach
w
grobowcu
Księży
Warszawskich. ►
Można powiedzieć że wraz zze śmiercią
proboszcza Taczaka i stratami wojennymi jakie
poniosła nasza parafia zakończył
ńczył się pewien etap
historii. Dzieło wielu pokoleńń Poznaniaków
i poświęcenie
cenie kapłanów uległo zniszczeniu. Dzisiaj
ciężko dostrzec jak wiele pracy włożył
włoż ks. Teodor
Taczak oraz jego poprzednicy i parafianie
w modernizację naszej parafii. Nie istnieje te
też dom
parafialny przy ul. Św. Marcin,, który zapisał się
s na
stałe w pamięci wiernych.
Należy pamiętać o ostatnim przedwojennym
proboszczu, będącym ofiarąą terroru hitle
hitlerowskiego. Myślę że przebywając
ąc w Warszawie,
warto wybrać się na Stare Powązki
ązki i w
wśród starych
grobów odnaleźć kwaterę 107 a w niej charakterystyczny, dużyy grobowiec i odmów
odmówić modlitwę za
kapłana który nie doczekał powrotu do parafii,
którą znacząco zmodernizował.
Bartosz Michalak
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Źródła
ródła informacji: Józef Glemp Ks. Teodor
Taczak
(1878-1941)
1941)
Prawo
Kanoniczne
Kanoniczne:
kwartalnik prawno-historyczny
historyczny 16/1-2,
16/1
285-288
1973; Kościół i parafia św. Marcina w Poznaniu Kotowski Józef 1938; przedwojenna prasa
w szczególności
ci „Kurier Pozna
Poznański” 29.03.1936
nr. 150; „Kurier Poznański”
ński” 31.03.1936 nr. 151;
„Dziennik Poznański”
ński” 12.06.1
12.06.1930 nr. 134;
strony
internetowe
http://www.wtggniazdo.org/ksieza/ oraz straty.pl.
straty.pl

XIX Ekumeniczne Święto Biblii
29 października
dziernika br. odbyło się
si w naszym kościele Uroczyste
zyste Nabożeństwo
Nabo
Słowa
zorganizowane przez Poznańską
ńską Grupę Ekumeniczną (transmitowane w telewizji TVP3).
Rozważane
były
słowa
z Ewangelii św. Łukasza (6, 36):
„Bądźcie
miłosierni,
jak
miłosierny jest wasz Ojciec”.
Nabożeństwo Słowa odprawione
zostało pod przewodnictwem Ks.
Biskupa Zdzisława Fortuniaka
i Zwierzchnika Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce - Marka
Kamińskiego. Uczestniczyli także
przedstawiciele: Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła EwangelickoAugburskiego
i
Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego,
Kościoła
Polskokatolickiego,
Kościoła
Zielonoświątkowego
oraz Wspólnota Genesis Kościoła
Chrześcijan Baptystów.
Film z Nabożeństwa będzie na
naszej „stronie” parafialnej.
ASZ

W październiku i listopadzie
2021 roku

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

Apel Jasnogórski przy Grocie

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1. Róża Aniela Szmidt
2. Teodor Sikorski

00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne

Odeszli do Pana

30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

1. Stefania Stiller

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Żywy Różaniec

lat 95

00

trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna
00

00

Poniedziałek i środa, 9 - 11 ,16

30

- 17

30

I piątek miesiąca
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1500 - 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
i adoracja w ciszy
Możliwość Sakramentu Pojednania

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16

Komentarz do Słowa Bożego na niedzielę
00

każda środa po Mszy św. o godz. 18

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18

Program adoracji i uroczystości odpustowych
ku czci św. Marcina 11.11.2021
800 Msza św.
900 - 1030 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1100 Uroczysta suma odpustowa pod
przewodnictwem Ks. Pawła Minty
1330 - 1530 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1600 Koncert
1800 Msza św.
2100 Apel Jasnogórski
Pismo redaguje zespół: Ks. prob. Antoni Klupczyński,
ks. Jacek Zjawin, Anna Szramkowska
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
e-mail: swmarcinarchpoznan@archpoznan.pl

OKŁADKA - Cudowna Msza św. (1313-1318),
obraz z dolnej kaplicy św. Marcina
w Bazylice św. Franciszka w Asyżu,
Simone Martini (1284-1344)
W niewielkim wnętrzu o sklepieniu krzyżowym
widzimy stojącego przed ołtarzem św. Marcina, okrytego
złocistym ornatem. Na przykrytym białym obrusem ołtarzu
widać precyzyjnie wymalowany złoty kielich, krzyż,
świecznik i otwarty Mszał. Biskup z wielkim skupieniem
wpatruje się w Hostię, którą trzyma w uniesionych wysoko
rękach. Wydaje się, że ledwie jej dotyka czubkami
wysmukłych palców. Równie delikatnie chwyta jego szatę
klęczący z tyłu diakon, przejęty tym, co dzieje się właśnie
w tej chwili. Patrzy on ku górze z równym natężeniem co
odprawiający Mszę biskup. Zarówno gesty dłoni, jak
i powłóczyste szaty noszą znamię charakterystycznej dla
Simona Martiniego elegancji.
Na głowę św. Marcina – otoczoną złotą, kunsztownie
dekorowaną aureolą (Martini był także doskonałym
mistrzem złoceń) – spływają promienie ze znajdującej się
wyżej, pod ostrołukowym gotyckim sklepieniem, złotej kuli,
niewidocznej na prezentowanym fragmencie. W Ciało
Pańskie wpatrują się także dwaj aniołowie, unoszący się
nad ołtarzem. Spojrzenia wszystkich postaci koncentrują
się na Chrystusie Eucharystycznym i tam też prowadzą
widza.
Aniołowie okrywają ozdobną tkaniną ręce św. Marcina
zgodnie z tym , co zapisał Jakub de Voragine w Złotej
legendzie. Oto gdy biskup podążał do kościoła w Albegna,
zobaczył, że idzie za nim nagi żebrak, i polecił diakonowi,
by go przyodział. Gdy ten się ociągał, Marcin zdjął własną
szatę i oddał biedakowi – a sam okrył się ornatem.
Ponownie polecił diakonowi, aby kupił szatę „dla biedaka”,
nie mówiąc, że sam jej potrzebuje, a on przyniósł najtańszą
tunikę zwaną paenula ( z łac. paene Nulla – prawie żadna).
Biskup założył ją, choć rękawy sięgały mu ledwie do łokci.
A kiedy uniósł ręce na Podniesienie ukazały się jego gołe
ramiona, nie okryte kusą tuniką, aniołowie zarzucili na nie
cenną materię. Na znak łaski Bożej nad Świętym ukazała się
ognista kula. Ten właśnie cud okrycia rąk św. Marcina
przez aniołów podczas Mszy św. posłużył malarzowi
jako pretekst do ukazania cudu Eucharystii.

