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O chwalebny święty Marcinie, który okazałeś wielkie miłosierdzie, dzieląc swój płaszcz 
z marznącym ubogim, chroń wspólnotę Kościoła, która widzi w Tobie swego patrona.  
Ty, który potrafiłeś połączyć życie pustelnicze, poświęcone na wyłączność Bogu, z gorliwością 
duszpasterską biskupa diecezji Tours, pomóż każdemu z nas oddać na służbę innym własne 
talenty dla budowania jedności i pokoju. 
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Wartość Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca
Drodzy Czytelnicy naszego 

Świętomarcińskiego Słowa, minęło już kilka 
miesięcy od ostatniego naszego spotkania na 
łamach naszego parafialnego pisma. 
W czerwcu pisałem o tym, że na wszelkie 
kryzysy i nieprzewidywalności tego świata 
związane czy to z pandemią, czy z wojną na 
Ukrainie jest Jezus w Eucharystii. On jest 
naszą siłą i światłem na ścieżkach chrześci-
jańskiego życia. Nie zapominamy jednak, 
że przy Chrystusie jest zawsze Matka, Maryja 
Niepokalana. Stąd w aktualnym moim słowie 
zatrzymam Waszą uwagę na przesłaniu 
z Fatimy o Nabożeństwie pierwszych sobót 
miesiąca.  

13 lipca 1917 roku Maryja w Fatimie 
mówiła: „Przybędę, by prosić o poświęcenie 
Rosji memu Niepokalanemu Sercu i 
o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze 
soboty”. Do S. Łucji Maryja mówiła, aby to 
było pięć sobót, gdyż jest pięć rodzajów obelg 
i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi: 

1) Przeciwko Niepokalanemu Poczęciu; 
2) Przeciwko Jej Dziewictwu; 
3) Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, 

kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie 
jako Matkę człowieka; 

4) Bluźnierstwo tych, którzy starają się 
otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do 
Niepokalanej Matki; 

5) Bluźnierstwo tych, którzy urągają Jej 
bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. 

Niezwykle ważnym w nabożeństwie tym 
jest intencja wynagradzająca. Motyw zadość-
uczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi jest 
fundamentalny. 

Co trzeba zrobić, aby owocnie uczestni-
czyć w tym nabożeństwie w pierwszą sobotę 
miesiąca? Wypełnić warunki:  

1) Spowiedź św. w pierwszą sobotę lub 
kilka dni wcześniej; 

2) Komunia św. w czasie której należy 
wzbudzić intencję wynagradzającą; 

3) Różaniec wynagradzający; odmawiamy 
jedną z czterech części; 

4) Medytacja piętnaście minut nad 
dowolną tajemnicą. 

Kto choć raz odprawi nabożeństwo pięciu 
pierwszych sobót miesiąca, obiecuje mu 
Matka Najświętsza towarzyszyć w godzinie 
śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do 
zbawienia. 

Ktoś może powiedzieć, że odkupił nas 
Jezus Chrystus przez Śmierć i Zmartwych-
wstanie, zatem pośrednictwo Maryi nie jest 
warunkiem koniecznym. Skoro jednak Bóg 
Ojciec wybrał drogę dla Syna przez Maryję, to 
i dla nas droga do zbawienia wiedzie przez 
Maryję. 

W naszej parafii w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca jest odprawiane Nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca. W imieniu również 
prowadzących nabożeństwo serdecznie 
zapraszam do tworzenia tej wspólnoty 
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi! 

Z darem modlitwy, pozdrawiam 
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

Błogosławieni cisi 
Kościół poprzez wyniesienie na ołtarze 

niektórych błogosławionych i świętych 
pokazał nam ich wcale nie małą liczbę. Mówi 
się również, że święci są po to aby nas 
zawstydzać, ale także inspirować. Dla mnie 
takim właśnie jest św. Alfons Rodriguez 
(1532-1617), brat zakonny, pełniący funkcję 
furtiana w klasztorze jezuickim na Majorce. 
W ramach swych obowiązków otwierał drzwi 
przychodzącym do klasztoru studentom, 
zakonnikom i gościom. Jego cicha codzien-
ność polegała na dostrzeganiu w zwykłych 
chwilach dnia spraw Boga. Modlił się 
słowami: „Panie, pozwól mi poznać Ciebie, 
ale także siebie”. A kiedy słyszał głos 
dzwonka przy drzwiach, spoglądał na nie 
i wyobrażał sobie, że stoi za nimi sam Bóg. 
Idąc do drzwi, wołał: „Idę już, Panie!”. 

Jaka to prosta droga do świętości. 

Bożych dróg i ścieżek jest tyle, ilu jest 
ludzi na świecie. Jedna z nich jest naszą! 
I wcale nie musi i nie jest ona krzykliwa, tak 
jak ta, z progu drzwi klasztornych. 

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 
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Spotkania ze świętymi - Św. Karol Boromeusz 
4 listopada Kościół obchodzi liturgiczne 

wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa 
(ur.  1538 r. zm. 1584 r. w Mediolanie). Karol od 
dzieciństwa odznaczał się pobożnością i sumien-
nością w służbie bożej. Jako dziecko został 
przeznaczony do stanu duchownego zgodnie 
z panującym zwyczajem. Rodzice Karola wycho-
wali go w duchu wiary i miłosierdzia, umożliwili 
synowi bardzo dobre warunki wzrostu religijnego. 
Pierwsze nauki pobierał na zamku rodzinnym 
w Arona, a następnie na uniwersytecie w Pavii, 
które zostały zwieńczone w roku 1559 podwójnym 
doktoratem z prawa kościelnego i cywilnego. 

Za przyczyną swego wuja, Piusa IV od 
wczesnej młodości obdarzony został licznymi 
tytułami i godnościami kościelnymi. W roku 1560, 
mając zaledwie 22 lata mianowany został kardyna-
łem, czyli księciem Kościoła. W tym samym roku 
został administratorem archidiecezji mediolańskiej 
z obowiązkiem pozostawania w Rzymie. 
W kolejnych latach papież mianował siostrzeńca 
kardynałem - protektorem Portugalii, Niderlandów 
(Belgii i Holandii) oraz katolików szwajcarskich, 
a także opiekunem wielu zakonów. Wszystkie 
dochody czerpane z urzędów Karol przeznaczał na 
cele dobroczynne. 

Tuż przed święceniami kapłańskimi, w wieku 
25 lat, Karol odprawił trzydziestodniowe 
rekolekcje - ćwiczenia duchowe św. Ignacego 
Loyoli. Podczas przedłużonej modlitwy w całko-
witym milczeniu trwał pokornie przed Bogiem, 
który przemieniał go w nowego człowieka. 
Wkrótce otrzymał sakrę biskupią, a następnie 
paliusz metropolity. Z pełną świadomością związał 
swój los z losem Kościoła, któremu - jak później 
pisał - ,,warto poświęcić wszystkie swoje zdolności 
i siły, wierząc, że jest to najpiękniejszy 
równocześnie akt służby na rzecz prawdziwego 
szczęścia ludzkości” . 

Karol jako najbardziej zaufany doradca 
papieża Piusa IV przyczynił się do owocnego 
zakończenia Soboru Trydenckiego (1545-1563), 
jednego z najważniejszych w dziejach Kościoła. 
Po zakończeniu Soboru Karol przeniósł się do 
Mediolanu, obejmując bezpośrednie rządy w swej 
archidiecezji. Zajął się przede wszystkim mobilizo-
waniem kapłanów do przemyślenia nowych metod 
duszpasterskich, instrukcji i kazań, które są 
świadectwem wiary i gorliwości apostolskiej. 
W roku 1564 otworzył jedno z pierwszych na 
świecie wyższe seminarium duchowne, zakładał 
seminaria niższe, a dla ludzi świeckich - bractwa, 
szczególnie popierał Bractwo Nauki 
Chrześcijańskiej. 

Z równą dobrodusznością i miłością Karol 
służył najuboższym i najbardziej potrzebującym. 

Był fundatorem szpitali, 
przytułków dla kalek 
i starców, dla bezdom-
nych i sierot. Stworzył sieć 
szkół dla dzieci z naniż-
szych klas społecznych. 
Przeznaczył na to cały 
swój majątek i wszystkie 
dochody związane z tytu-
łem arcybiskupa. W czasie epidemii ospy, która 
pochłonęła ponad 18 tysięcy ofiar, nakazał 
otworzyć wszystkie spichrze i rozdać żywność 
ubogim. Wezwał także duchowieństwo do 
niesienia pomocy zarażonym. Podczas panującej 
zarazy sam dawał przykład odwiedzając szpitale, 
spełniając posługę duchową, wspomagając 
finansowo chorych i ich rodziny. Oddał cierpiącym 
wszystko – nawet własne łóżko. Podczas urządzo-
nej procesji pokutnej szedł boso ulicami 
Mediolanu. Wyróżniał się nabożeństwem do Męki 
Pańskiej oraz darzył miłością sanktuaria maryjne. 

Św. Karol zmarł w opinii świętości w roku 
1584 i został kanonizowany przez papieża Pawła V 
w r. 1610. Jest dla mnie przykładem oddania 
całego siebie bez reszty sprawom bożym. To 
właśnie dla zbawienia dusz w młodości 
zrezygnował z rozrywek, z gry na wiolonczeli, 
szachów i polowania. Gorliwym sercem służył 
jako pasterz dla powierzonej mu przez Boga 
owczarni. Módlmy się za wstawiennictwem św. 
Karola Boromeusza, aby dzisiaj nie zabrakło 
gorliwych serc, aby z zapałem odpowiedzieli na 
Boże wezwanie! 

 

Modlitwa o wstawiennictwo  

św. Karola Boromeusza 

Prosimy Cię, Panie Boże, racz otaczać 
Twój Kościół nieustanną opieką, 

a za przyczyną św. Karola Boromeusza, 
wyznawcy Twego i biskupa, który pasterską 

gorliwością chwały dostąpił, 
spraw żebyśmy za jego przykładem 

w twej gorliwości nigdy nie ustawali. 
Wszechmogący i miłosierny Boże, 

któryś świętego Karola cudami wsławić raczył, 
daj abyśmy przez Jego zasługi dostąpili 

odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, 
w potrzebach skutecznej pomocy doznawali, 
od prześladowań nieprzyjaciół oswobodzeni 

zostali, a potem w chwale niebieskiej Ciebie, 
Boże, wspólnie z nim uwielbiać mogli. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Z pozdrowieniami i modlitwą 
Monika Jasińska 
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Historia Świecy Niepodległości 
11 listopada będziemy świętować 104. rocznicę 

Niepodległości Polski. Prezydent Polski Andrzej 
Duda ponownie zapali w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie Świecę Niepodległości. 
O szczegółach jej historii możemy przeczytać na 
portalu: https://www.centrumopatrzności.pl 

„Niezwykła jest historia świecy, zwana Świecą 
Niepodległości lub Świecą Piusową. Wszystkie 
osoby, które pośrednio lub bezpośrednio są z nią 
związane, trwale zapisały się w historii 
Rzeczypospolitej.” (…) 

Są to: św. Jozafat Kuncewicz – Abp Kościoła 
Unickiego (kanonizowany w roku 1867 przez Piusa 
IX), Papież Pius IX – przyjaciel Polski i Polaków 
(przydomek Defensor Poloniae – Obrońca Polski, 
beatyfikowany 3 września 2000 roku przez Jana 
Pawła II), ks. Józef Sebastian Pelczar (beatyfi-
kowany w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku i 
kanonizowany 8 maja 2003 r. przez Jana Pawła II), 
Ks. Abp Edmund Dalbor (przydomek „wielki 
jałmużnik całej Polski”), Ks. Abp Aleksander 
Kakowski (uznawany za jednego z Ojców 
niepodległości Polski). 

„Papież Pius IX w 1877 roku zwracając się do 
pielgrzymki z ziem polskich powiedział: miejcie 
nadzieję, wytrwałość, odwagę i módlcie się, 
a ciemięzcy wasi runą i Królestwo Polskie powróci.  

Na kanonizację ks. Jozafata Kuncewicza 
przybyły do Rzymu rzesze wiernych Polaków ze 
wszystkich trzech zaborów. Po zakończeniu 
uroczystości Pius IX polecił, by świeca stojąca przy 
ołtarzu była przechowywana w Rzymie do czasu 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Powiedział: Zanieście tę świecę do Kolegium 
Polskiego, niech tam tak długo pozostanie aż ją ze 
sobą do wolnej Warszawy zabiorą. 

I stało się tak, choć na ten dzień przyszło 
czekać kolejne 53 lata. W grudniu 1919 roku 
kolejny papież, Benedykt XV wręczył dwom 

polskim biskupom –Prymasowi Polski Edmundowi 
Dalborowi i metropolicie warszawskiemu 
Aleksandrowi Kakowskiemu birety kardynalskie. 
Mianowanie dwóch hierarchów kardynałami 
podnosiło znaczenie odradzającej się Polski 
i stanowiło świadectwo jej łączności z Kościołem. 
W trakcie tej uroczystości Benedykt XV wyraził 
nadzieję, że świeca Piusa IX, która może być już 
przewieziona do Warszawy będzie symbolem 
promieniuj ącego z Kościoła światła. 

W 1920 roku przywiezioną przez obu 
purpuratów świecę wniesiono w uroczystej procesji 
do warszawskiej archikatedry i tam, podczas 
uroczystej Mszy Świętej, zapalił ją najwyższy 
przedstawiciel władzy odrodzonej Polski, marszałek 
Sejmu ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński, 
jako widomy znak tego, że Ojczyzna nasza wolność 
odzyskała! Kazanie podczas tej Eucharystii 
wygłosił biskup przemyski ks. Józef Sebastian 
Pelczar. 

Powiedział między innymi: Nadszedł wielki 
dzień! Radujmy się i weselmy! Ta świeca jest dla 
nas jakby drogim posłem z Watykanu. Radujmy się 
ze wskrzeszenia ojczyzny, lecz trwóżmy o jej 
przyszłe losy. Błagać trzeba Pana, aby nie 
opuszczał Polski, aż do końca wieków. Ta świeca 
jest jakby drogowskazem posłannictwa naszego 
narodu. 

Świeca Piusa IX, którą nazywamy Świecą 
Niepodległości, była od tamtego czasu przechowy-
wana w warszawskiej archikatedrze. Po wybuchu II 
wojny została przeniesiona do kaplicy semina-
ryjnej, co uchroniło ją od losu zburzonej podczas 
Powstania Warszawskiego katedry. Potem 
przeniesiono ją do kościoła seminaryjnego przy 
Krakowskim Przedmieściu. Następnie trafiła do 
Świątyni Opatrzności Bożej i od tamtej pory 
pozostaje już w niej na stałe, eksponowana przy 
ołtarzu.”      ASZ

XX Ekumeniczne Święto Biblii 
20 października br. odbyło się w naszym kościele 

Uroczyste Nabożeństwo Słowa zorganizowane przez 
Poznańską Grupę Ekumeniczną. Rozważane były słowa 
z Ewangelii św. Jana: „…a tego, który do Mnie 
przychodzi, nie odrzucę”  (J 6,37). Nabożeństwo Słowa 
odprawione zostało pod przewodnictwem Ks. Abpa 
Stanisława Gądeckiego i Bpa Andrzeja Malickiego 
z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Prezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli także 
przedstawiciele: Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augburskiego, 
Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Zielono-
świątkowego oraz Wspólnota Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów. Po nabożeństwie odbył się koncert 
chóru prawosławnego OKTOICH.                                                                                                  ASZ 
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„Będziecie moimi świadkami” 
„Każdy ochrzczony jest powołany do misji 

w  Kościele i z mandatu Kościoła”, a szczególnie 
misjonarze, którzy niosą Ewangelię na cały świat. 
Aktualne pozostaje spostrzeżenie św. Pawła VI na 
temat świadectwa chrześcijańskiego: „Człowiek 
naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli 
nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, 
że są świadkami” (Evangelii nuntiandi, 41) 
[z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Niedzielę 
Misyjną 2022 r.] 

Wspaniałe świadectwo wypełnienia powołania 
i wierności Chrystusowi pozostawia błogosławiony 
o. Józef Cebula OMI. Urodził się 23 marca 1902 
w Malni k. Opola. Pod koniec 1918 roku ciężko 
zachorował na zapalenie opłucnej. Musiał poddać 
się 16 stycznia 1919 operacji, po której w kwietniu 
tegoż roku odesłano go do domu jako nieuleczalnie 
chorego. Edukację na średnim poziomie ukończył 
w czerwcu 1921 roku w Krotoszynie, gdzie 
ojcowie oblaci założyli Ni ższe Seminarium 
Duchowne. Związał się wtedy już na stałe ze 
Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej. 14 sierpnia 1921 wstąpił do 
oblackiego nowicjatu w Markowicach 
k. Inowrocławia, a 15 sierpnia 1922 złożył 
pierwsze śluby zakonne. Wieczyste śluby zakonne 
złożył 15 sierpnia 1923, a święcenia kapłańskie 
przyjął 5 czerwca 1927. Prymicyjną Mszę Świętą 
sprawował 13 czerwca 1927 w kościele parafial-
nym w Otmęcie. Po święceniach kapłańskich 
o. Józef Cebula OMI skierowany został do pracy 
w Lublińcu, w Małym Seminarium, jako 
nauczyciel i wychowawca oraz spowiednik. 
W 1931 mianowano go superiorem (przełożonym) 
klasztoru w Lublińcu na 6 lat. W lutym 1936 roku 
wysunięto jego kandydaturę na prowincjała 
polskiej prowincji. Wzbraniając się przed tą 
nominacją przedstawił generałowi Zgromadzenia 
powody, dla których nie powinien zostać 
prowincjałem. Przełożony generalny przystał 
w końcu na sugestie o. Cebuli (zwłaszcza 
zdrowotne) i odwołał jego kandydaturę. 1 sierpnia 

1937 mianowany został superiorem klasztoru oraz 
mistrzem nowicjuszy w Markowicach. 7 grudnia 
zarządca majątku w Markowicach wydał rozkaz 
burzenia figur Matki Bożej w dwóch okolicznych 
kapliczkach na dzień 8 grudnia. O. Cebula 
sprzeciwił się temu rozkazowi, mówiąc swoim 
podwładnym: Kto chce być Oblatem, ten do 
rozbijania figur nie pójdzie. Wraz z innymi ojcami 
został więc 26 sierpnia 1940 aresztowany 
i wywieziony do obozu w Szczeglinie, skąd dwa 
dni później został zwolniony i odtransportowany 
do Markowic. Pod koniec października 1940 roku 
otrzymał rozkaz opuszczenia klasztoru. W listopa-
dzie 1940 roku powrócił do klasztoru. Otrzymał 
wtedy pozwolenie na sprawowanie jednej Mszy 
św. niedzielnej w pobliskich parafiach Ludzisko 
i Rzadkwin. Nie wolno mu jednak było udzielać 
żadnych sakramentów św. Do tych rozkazów 
jednak się nie dostosował. 10 lutego 1941 o. Józef 
otrzymał zakaz sprawowania jakichkolwiek 
czynności kapłańskich. Nie podporządkował się 
jednak i temu zakazowi. 2 kwietnia 1940 został 
aresztowany i wywieziony do obozu w Inowrocła-
wiu, a 18 kwietnia 1941 przewieziony do 
niemieckiego obozu w Mauthausen-Gusen 
k. Linzu. Został zabity 9 maja 1941 po trzech 
tygodniach przebywania w obozie. Jego ciało 
zostało spalone w obozowym krematorium. 
13 czerwca 1999 papież Jan Paweł II ogłosił go 
w Warszawie błogosławionym w gronie 108 
męczenników II wojny światowej (Encyklopedia, 
Historia Kościoła na Śląsku). 

„W ewangelizacji zatem przykład życia 
chrześcijańskiego i głoszenie Chrystusa idą 
w parze – jak pisze w Orędziu Misyjnym papież 
Franciszek. Jedno służy drugiemu. Są to dwa 
płuca, którymi każda wspólnota musi oddychać, 
aby być misyjna. To pełne, konsekwentne 
i radosne świadectwo o Chrystusie będzie 
z pewnością siłą przyciągającą dla rozwoju 
Kościoła także w trzecim tysiącleciu”. 

Aktualnie posługuje na misjach 1743 polskich 
misjonarzy i misjonarek. Najwięcej - w Brazylii, 
Boliwii, Argentynie, Kamerunie i Kazachstanie. 
Na misjach dominują osoby zakonne: 787 
zakonników i 629 - sióstr zakonnych, poza tym 
posługuje 287 księży diecezjalnych. Na misjach 
pracuje też 40 osób świeckich. 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 
posługują w 70 krajach od Wierszyny na Syberii 
po Koło Podbiegunowe w Kanadzie, Afrykę, Azję, 
Australię, Amerykę i Europę. 

Opracował: o. Wiesław Przyjemski OMI
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XXII Dzień Papieski „Blask prawdy” w Poznaniu – 

świadectwo stypendystki FDNT 

16 października w Polsce i środowiskach 
polonijnych na całym świecie obchodzony jest 
Dzień Papieski ustanowiony na pamiątkę 
wyboru Karola Wojtyły na papieża. Tego dnia 
w całej Polsce odbywają się zbiórki na 
stypendia dla zdolnej, niezamożnej młodzieży 
z małych miejscowości – stypendystów Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Swoimi 
wspólnotowymi doświadczeniami dzieli się 
Natalia Knape. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Mam na 
imię Natalia, stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” jestem od dwóch lat. Fundusz 
stypendialny umożliwił mi rozwinięcie moich pasji 
i zrealizowanie celów. Dzięki niemu mogłam pobierać 
korepetycje, które pozwoliły mi bardzo dobrze napisać 
maturę, a co za tym idzie dostać się na wymarzone 
studia – na fizjoterapię, którą studiuję na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu – a także zdać certyfikat z języka angielskiego. Jedną z moich pasji 
jest sport, a dokładniej lekkoatletyka. Stypendium pozwoliło mi  rozwinąć się także w tym kierunku – 
mogłam dzięki niemu zdobyć sprzęt sportowy i uczestniczyć w zgrupowaniach. Należę do sekcji 
sprinterskiej. 

Fundacja wspiera około dwóch tysięcy studentów z całej Polski. Bycie stypendystą daje nie tylko pomoc 
finansową, ale przede wszystkim możliwość spotykania się z ludźmi o podobnych wartościach, budowania 
trwałych więzi i nawiązywania wieloletnich przyjaźni, m.in. podczas letnich obozów formacyjno-
integracyjnych, dni skupienia czy rekolekcji. Fundacja to wielka rodzina, dzięki której poznałam wielu 
wspaniałych ludzi. Każdy stypendysta wspiera jako wolontariusz różne osoby i dzieła (domy dziecka, 
szpitale, domy pomocy społecznej, jadłodajnie itd.) – w ten sposób chcemy odwdzięczać się za całe dobro, 
którego doświadczamy. 

Otrzymujemy tu naprawdę 
ogromne wsparcie! Chciałabym w 
imieniu wszystkich stypendystów 
bardzo serdecznie podziękować za 
pomoc, dzięki której możemy się 
uczyć i studiować na naszych 
wymarzonych kierunkach – 
składam serdeczne „Bóg zapłać!” 
wszystkim osobom wspierającym 
nas. Zdajemy sobie sprawę, że 
Państwa wsparcie to wyraz 
miłości do św. Jana Pawła II, 
którego „Żywy pomnik” staramy 
się tworzyć. Pamiętamy o naszych 
darczyńcach w codziennej 
modlitwie. 

Zapraszamy na stronę internetową www.dzielo.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej o nas i naszych 
działaniach oraz możliwych formach wsparcia. Dziękuję księdzu proboszczowi za możliwość goszczenia 
w parafii. Szczęść Boże!                                                                            Zredagowała: Weronika Tutka 

W naszej parafii, w dniu 16 X po każdej Mszy św. świadectwo głosiły stypendystki Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia ze Wspólnoty Poznańskiej - Ilona Olejniczak, Zuzanna Nowak oraz 
Natalia Knape. 
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Wspomnienie o śp. Księdzu Kanoniku Wojciechu Ławniczaku 
Dnia 13 lipca br. zmarł po ciężkiej chorobie 

śp. ks. kan. Wojciech Ławniczak, wikariusz naszej 
świętomarcińskiej parafii w latach 1978-1981 
i jednocześnie opiekun Duszpasterstwa Akademic-
kiego przy naszym kościele. Przed emeryturą był 
proboszczem przez 25 lat (01.07.1992 – 
18.06.2017. ) w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Poznaniu. Ostatnio mieszkał w Domu Księży 
Emerytów w Poznaniu – Antoninku. Pogrzeb 
odbył się na Cmentarzu Komunalnym w Jasinie 
przy ul. Cmentarnej 27 (Gortatowo). 

Krótki życiorys (ze strony par. pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Poznaniu) 

Urodził się w Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego 25 marca 1942 r. w Śremie z ojca 
Franciszka i matki Antoniny ze Słomińskich. 
Ochrzczony został także w Uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego ale rok później bo w 1943 r. 
w kaplicy w oddalonym o 20 km od Śremu 
Kórniku, ponieważ w czasie wojennym kościół 
w Śremie został przez hitlerowców zamknięty 
i zamieniony na magazyn. Nie było także 
w Śremie w tym czasie księdza. 

Pochodził z rodziny pielęgnującej tradycje 
polskie i katolickie. Podkreśla to często w swoich 
różnych wystąpieniach. Kapłani, podobnie jak 
rodzice, przekazywali mu wartości katolicyzmu 
i polskości, co zadecydowało o wyborze drogi 
życiowej. Jako młodzieniec myślał żeby zostać 
lekarzem chirurgiem, jednakże Pan Bóg był 
silniejszy i poszedł drogą powołania kapłańskiego. 

Po zdaniu matury w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Józefa Wybickiego w Śremie 
napisał prośbę do Jego Ekscelencji Księdza 
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Antoniego 
Baraniaka o przyjęcie go do Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu. W tym 
właśnie Seminarium Duchownym studiował 
i przygotowywał się do kapłaństwa. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich 20 maja 1967 roku z rąk 
Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka został 
powołany jako wikariusz do Ponieca (1967-1970). 
Następnie przez 12 lat był wikariuszem 
w Poznaniu: przy kościele św. Stanisława Kostki 
na Winiarach (1970-1973), następnie na Łazarzu 
przy kościele Matki Boskiej Bolesnej (1973-1978), 
a potem w Śródmieściu przy kościele św. 
Marcina (1978-1981) w tym czasie będąc 
wikariuszem świętomarcińskim był równo-
cześnie duszpasterzem chorych w Szpitalu 
Miejskim im. J. Strusia przy ul. Szkolnej oraz 
duszpasterzem akademickim przy kościele św. 
Marcina. 

13 grudnia 1981 r. gdy został wprowadzony 
stan wojenny, Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba 
mianował go proboszczem w Podstolicach koło 

Chodzieży (do 1988 r.) a potem do uroczego 
Szamocina – miasteczka, które okolone jest 
pięknymi lasami i jeziorami (do 30 czerwca 1992 
r.). Ze Szamocina z dniem 1 lipca 1992 r. został 
powołany przez Arcybiskupa Jerzego Strobę na 
stanowisko proboszcza w Parafii Chrystusa 
Odkupiciela w Poznaniu na Osiedlu Warszawskim. 

Podczas spełniania kapłaństwa prowadził 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Opiekował się 
chórami i zespołami muzycznymi. Miał 
osiągnięcia także w zakresie prac remontowych 
i konserwatorskich. (np. kapitalny remont wieży 
kościoła na Łazarzu i w Szamocinie, budowa domu 
przedpogrzebowego w Podstolicach, wymiana 
dachów na kościołach, witraże itd.). W latach 
1988-1991 uhonorowany dyplomami i odznakami 
„Przyjaciel Dzieci” przez władze państwowe za 
organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych i ubogich. 

Jego pasje to pedagogika i muzyka, relaksu 
szukał pracując w ogrodzie. Wierność powołaniu 
kapłańskiemu był dla niego najcenniejszym 
osiągnięciem; prawda, służba innym, zaufanie, 
wiara w Boga – największymi wartościami. Nie 
lubił połowiczności dlatego stawiał wymagania 
sobie i innym. Rozpoczynając kapłaństwo obrał 
sobie hasło życia: „Miłości i służbie”. Te słowa 
widnieją na jego obrazku prymicyjnym oraz 
jubileuszowym 25-lecia kapłaństwa. 

Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych  
o śp. ks. Wojciechu Ławniczaku.                 ASZ 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 11, 1230 i 1800 

dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo Maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzaj ące 
pierwsza sobota miesiąca 830 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

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

Kancelaria parafialna 
Poniedziałek i środa, 900 - 1100,1630 - 1730 

I piątek miesi ąca  
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu 

1500 - 1800 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 i adoracja w ciszy 
Możliwość Sakramentu Pojednania 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Komentarz do Słowa Bo żego na niedziel ę 
każda środa po Mszy św. o godz. 1800 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

Ministranci  
czwartek 1800 Msza św. i  liturgiczne 

przygotowanie do niedzieli 

 

OKŁADKA – Św. Marcin dzielący płaszcz, 

obraz z dolnej kaplicy św. Marcina 

w Bazylice św. Franciszka w Asyżu, 

Simone Martini (1284-1344) 
 
 

Program adoracji i uroczystości odpustowej 

ku czci św. Marcina 11.11.2022 

8
00

 Msza św. 
9

00 
- 10

30
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

11
00

              Uroczysta suma odpustowa  
pod przewodnictwem Ks. Bpa Zdzisława Fortuniaka, 
wprowadzenie relikwii św. Marcina oraz rzeźb 
św. Marcina i żebraka do kościoła. Po Mszy św. 
Procesja Eucharystyczna, której towarzyszyć będzie 
orkiestra dęta. Po procesji kawiarenka z ciastkiem 
(przed kościołem). 
18

00
 Msza św. 

21
00

 Apel Jasnogórski 
 

Od czerwca 2022 roku 
 

 
Włączeni do wspólnoty  
przez sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Jan Grzegorz Ratajczak 
2. Kacper Jerzy Mańkowski 
3. Marcelina Beszterda 
4. Olivia Sara Kaźmierczak 
5. Tymoteusz Ryszard Gottfrydziak 
6. Anastazja Irena Kręgielczak 
7. Julia Jaworowicz 
8. Igor Roman Pilipczuk 
9. Emil Antanas Marcinkiewicz 
10. Gabriela Irena Krystek 

 
 
 

Sakrament mał żeństwa zawarli 
 
 
 

1. Damian Cichoń ♥ Zuzanna Anna Krenz 
2. Piotr Wiesław Półrolniczak ♥ Karolina Maria 
Kaźmierska 
3. Rafał Tomasz Synowiec ♥ Monika Maria Kilińska 
4. Andrzej Kokosza ♥ Martyna Joanna Graczyk 

 
 

Odeszli do Pana 
 

1. Aleksandra Janina Wachowiak 
2. Krystyna Maria Przybecka 
3. Anna Maria Holas 
4. Antonin Waszyńska 
5. Mieczysław Zygmunt Drobnik 
6. Urszula Zys z d. Dudek 
7. Marek Krzysztof Broda 
8. Gerard Walenty Wesnerowicz 
9. Henryk Jan Stasik 
10. Andrzej Józef Kaźmierczak 

lat 87 
lat 76 
lat 76 
lat 101 
lat 76 
lat 76 
lat 66 
lat 83 
lat 90 
lat 75 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
a światło ść wiekuista niechaj im świeci. 

W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać 
odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni 
zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz 
wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu 
nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz 
i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach 
wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego. 

 
Pismo redaguje zespół: Ks. prob. Antoni Klupczyński, 

ks. Jacek Zjawin, Monika Jasińska, 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.p
 


