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Duszpasterskie zadania …
W pierwszą niedzielę Adwentu pojawiła
się w naszym kościele nad chrzcielnicą nowa
tablica z hasłem roku duszpasterskiego
2014/2015. W centrum naszej posługi
i duszpasterskich poczynań jest Osoba Jezusa
Chrystusa, dlatego czytamy słowa: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Przez wiarę i chrzest do świadectwa.” Jest to
hasło czteroletniego planu pracy duszpasterskiej przygotowującej nas do 1050 rocznicy
chrztu Polski.
W tym roku chcemy zwrócić uwagę na
nasze nawrócenie się i wewnętrzną przemianę:
„nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Chodzi o budzenie świadomości grzechu,
przez pogłębione przeżywanie sakramentu
pojednania i pokuty. Chcemy czynić pokutę,
zadośćuczynić i wynagradzać za grzechy.
Musimy uświadomić sobie, że spowiedź
jest wspaniałym darem danym nam przez
Jezusa Chrystusa. Wnosi w nasze serca pokój,
pozwala
odkrywać
Boże
miłosierdzie
i doceniać łaską sakramentalną daną nam ku
poprawie naszego życia.
Nawrócenie pozwala nam na nowo odkryć
źródło radości i nadziei.
Każdy chrześcijanin może włączyć się
w realizację
programu
duszpasterskiego
budząc w swoim sercu szczery żal za grzechy,
dobrze przygotowując się do spowiedzi,
czyniąc konkretne postanowienia poprawy
i realizując je.
Program duszpasterski związany jest
z przeżywaniem Roku Życia Konsekrowanego. Na co dzień spotykamy się z posługą
sióstr i braci zakonnych. W naszej parafii żyją
i działają:
- Ojcowie Franciszkanie Konwentualni
przy sanktuarium Matki Bożej w Cudy
Wielmożnej na Wzgórzu Przemysła
- Siostry Miłosierdzia św. Wincentego
a’Paulo na ul. Szymańskiego nr 6
- Siostry
Urszulanki
Serca
Jezusa
Konającego na ul. Taczaka 7.
Warto uświadomić sobie, że w całym świecie
żyje obecnie około 950. tysięcy sióstr, braci
i ojców zakonnych. Jest ich ponad 2 razy
więcej niż kapłanów (410 tysięcy).
Bez ich świadectwa i posługi trudno sobie
wyobrazić życie Kościoła. W Polsce mamy

około 35 tysięcy osób konsekrowanych, co
oznacza, że co tysięczny Polak lub Polka jest
osobą konsekrowaną.
Żyją obok nas, modlą się za nas i z nami.
Trzeba, abyśmy wszyscy jako chrześcijanie odkryli wartość ich posługi i modlitwy,
byśmy dziękowali Bogu za te powołania
i modlili się o nowe.
Obecny rok to czas przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się
w Krakowie w 2016 r. Chodzi jednak nie tylko
o młodzież i o Kraków. Stanowimy jeden
Kościół Chrystusowy i przeżycia młodych
w Krakowie
powinny
znaleźć
odzew
w sercach wszystkich wierzących.
W roku 2015 przypadają dwie wielkie
rocznice:
- 500-lecie urodzin św. Teresy Wielkiej
(1515-1582), Doktora Kościoła i autorki wielu
dzieł ascetycznych.
- 200-lecie urodzin św. Jana Bosko (18151888), wielkiego wychowawcy młodzieży
i założyciela zgromadzeń salezjańskich.
Ich pisma, czyny, nauczanie powinny nam
się stać bliższe w tym roku. Trwa czas Synodu
o Rodzinie. Biskupi z całego świata
zgromadzeni wokół Ojca Świętego Franciszka
w październiku 2014 r. wysunęli pewne
propozycje dotyczące opieki duszpasterskiej
nad rodziną. Cały rok 2015 to czas
przemyśleń, modlitw, propozycji wspierających rodziców i małżonków. W październiku
2015 odbędzie się druga sesja synodu, na
której Kościół św. wskaże konkretne działania
i wezwania duszpasterskie. Trwa więc czas
wielkiej modlitwy w intencji rodzin.
Z inicjatywy Konferencji Episkopatu
Polski jesteśmy wezwani do odmawiania
modlitwy za rodziny w czasie Apelu
Jasnogórskiego i z innych okazji. Tekst
modlitwy załączamy w Świętomarciśkim
Słowie.
W dniu 6 lutego przypada 250 rocznica
ustanowienia
liturgicznego
Święta
Najświętszego
Serca
Pana
Jezusa.
Ożywienie tego kultu będzie doskonałym
znakiem dokonującym nawrócenia naszych
serc i odpowiedzią naszej miłości na miłość
Jezusa. W Poznaniu trwają starania o odbudowę pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa,
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który stał kiedyś w centrum miasta, a został
zburzony przez niemieckiego okupanta.
Bogaty jest wachlarz duszpasterskich
poczynań. Chciejmy tak jak potrafimy
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wspierać te zadania naszą modlitwą
i aktywnością chrześcijańskiego życia.
ks. Czesław Grzelak
Proboszcz

Modlitwa za rodziny - z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski
(do odmawiania w czasie Apelu Jasnogórskiego od I Tygodnia Adwentu 2014, do czasu
zakończenia obrad Synodu o rodzinie X 2015).

Boże , w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi!
Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas - mężczyznami i kobietami,
abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą.
Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo,
ustanawiając je sakramentem.
Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości.
Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności.
Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi
kryzysami.
Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się
miłością matki i ojca.
Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu
w prawdzie i miłości.
Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą
z młodymi.
Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu,
małżeństwu i rodzinie.
Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły Synod Biskupów
umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.
Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami!
Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, módl się za nami!

Drodzy Parafianie!
Chrystus, Bóg-Człowiek, który przyszedł na świat w ludzkim ciele,
uczy nas, jak być darem dla drugich.
Otrzymaliśmy od Boga Miłość, zatem nie ma nic piękniejszego i ważniejszego,
niż obdarzać się tym darem nawzajem.
Niech przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia pomoże nam zbliżyć się do Boga
i stawać się każdego dnia coraz bardziej człowiekiem w słowach i czynach.
„Łaska i pokój niech będą z Wami wszystkimi” w ciągu całego 2015 roku.
Duszpasterze i Redakcja
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Boże Narodzenie - miłość Boga do człowieka
Boże Narodzenie jest wielkim aktem
miłości Stwórcy do człowieka, najpiękniejszym darem w dziele zbawienia. Bóg pokorny
zamieszkał w pokornej Służebnicy. Świat nie
przeczuwał nawet, że pojawił się Oczekiwany.
To miłość dąży do jednego celu - do zbawienia
człowieka. Takimi ludźmi byli też Najświętsza
Maryja Panna i św. Józef, którzy dali nam
przykład bezinteresownej miłości.
Święta matka Urszula Ledóchowska
w swoich Pismach pisała, że Bóg narodzony
w stajence kocha człowieka.
„Przypatrzę się w duchu z największą
czcią w Przenajświętszą Rodzinę. Maryja
porodziła Syna. W uniesieniu największej
miłości trzyma Boskie Dziecię na swym łonie,
przypatrując Mu się z największą miłością, to
tuli Je do serca, to ze czcią całuje drobne Jego
rączki, lub podaje św. Józefowi, który klęczy
przy Niej, a On całuje nóżki Bożej Dzieciny,
łzy radości spływają Mu po Jego spracowanej
twarzy. Nie mówią nic, serca ich wezbrane
miłością i radością słów nie znajdują, tylko w
duszy
rozbrzmiewa
jedno
radosne
„Magnificat”.
Maryja i Józef mimo otaczającej ich nędzy,
zatopieni są w morzu miłości Bożej. Jezusa –
Boga swojego mają przy sobie, czegóż Im
więcej brakować może? Jego kochać, przy
Nim zawsze być, dla Niego żyć, dla Niego
umierać, cierpieć, tak jak On chce pracować –
niczego więcej nie pragnę... Nie szukać
ziemskiego szczęścia, tylko szczęścia w Bogu
i z Bogiem. U stóp Twoich, Boże Dziecię, chcę
tylko Ciebie gorąco kochać.” (Rozmyślania
XII s.75-76).
Opieka świętej Rodziny to przykład
miłości, wytrwałości, zjednoczenia z wolą
Bożą i troska o najbliższych. Jest to miłość

w praktyce, która jest wzorem dla nas. To
miłość dążąca do jednego celu, która powinna
rodzić w nas pytanie - co ja mogę dać
drugiemu człowiekowi?
Kiedyś na sądzie Bóg zapyta mnie o moją
konkretną postawę dobroci i wrażliwości
wobec ludzi. Czy pamiętam momenty, gdy od
bliźnich otrzymałam pomoc w potrzebie, dar
materialny lub duchowy? Czy i ty myślisz
czasem o tym przykładzie Bożego żłóbka, że
miłość musi wyjść poza własne sprawy
i dostrzec drugiego człowieka? I mądrze
pamiętaj, by dziecko Twoje kiedyś nie
odpowiedziało, że nie potrzebuje zabawek
i słodyczy, misiów i samochodzików, ale
oczekuje ojca i matki, ich obecności i serdeczności w swoim życiu. Nie doprowadzaj do
powtórzenia tego autentycznego faktu z życia
pewnej rodziny, gdy na 10. urodziny wnuka
babcia pytała, jaki chciałby dostać prezent?
Chłopiec odpowiadał: Babciu, ja mam
wszystkiego dosyć, jedynie chcę mieć brata lub
siostrę, abym nie musiał być jedynakiem.
Przekazana rodzicom rozmowa sprawiła, że po
wakacjach - od dyrektora do pani szatniarki wszyscy w szkole wiedzieli, że Arek będzie
miał rodzeństwo. Urodził się braciszek
i wszyscy odnaleźli prawdziwe, wewnętrzne
szczęście.
Spełnij w Boże Narodzenie pragnienie
dziecka, i to o misiu i samochodziku, lecz
patrz głębiej! Bóg kocha każdego człowieka,
szczególnie smutnego, cierpiącego czy
samotnego, i pragnie go uszczęśliwić…
Powierz siebie i swoich bliskich
św. Rodzinie, aby wszyscy mogli wzrastać
w mądrości i w łasce u Boga.
s. Julia USJK

ZAPRASZAMY
na wspólne śpiewanie Polskich Kolęd w kościele
w ramach Mini Festiwalu dla dzieci i młodzieży.
Przy organach - Hubert Szreder
Niedziela 4 Stycznia 2015 godz. 16.30
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Rok Życia Konsekrowanego i Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP - Procesja Światła
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął
się - ogłoszony przez Ojca Świętego
Franciszka - Rok Życia Konsekrowanego.
Jest to zaproszenie dla nas - osób Bogu
poświęconych, do dziękczynienia Bogu za dar
łaski powołania, za zgromadzenia zakonne, do
których Bóg nas wezwał, za charyzmat
naszych świętych Założycieli.
Papież Franciszek pragnął poświęcić ten
rok życiu konsekrowanemu, aby:
,,dziękować Bogu za dar życia konsekrowanego, w szczególności za 50 lat jego
odnowy zgodnie z nauczaniem Soboru.
Przyjmować przyszłość z ufnością pokładaną
w Panu, któremu osoby konsekrowane ofiarują
całe swoje życie. Przeżywać teraźniejszość
z pasją, ewangelizując na różne sposoby
i dawać świadectwo piękna, jakie jest
w podążaniu za Chrystusem.”

Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej miała
miejsce w katedrze 29 listopada br.;
Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki zaprosił
przedstawicieli
wszystkich
zgromadzeń
zakonnych pracujących na terenie naszej
Archidiecezji na uroczystość otwarcia Roku
Życia Konsekrowanego.
Uroczyste Nieszpory poprzedziła procesja,
która wyruszyła z kościoła św. Małgorzaty.
Przewodniczył jej Ks. Biskup Zdzisław
Fortuniak. Wzięli w niej udział licznie zebrani
kapłani, klerycy, bracia zakonni, siostry
zakonne. Siostry zakonne niosły relikwie
świętych i błogosławionych Założycieli

swoich zgromadzeń zakonnych - śpiewając
litanię do Wszystkich Świętych.

▲Po wejściu do katedry relikwie umieszczono w pobliżu ołtarza, przy ustawionych
wcześniej obrazach poszczególnych świętych
każdego ze zgromadzeń zakonnych.
Na centralnym miejscu ustawiono relikwie
Papieża św. Jana Pawła II. Uroczystym
Nieszporom przewodniczył Ks. Arcybiskup
Stanisław Gądecki.
Ks. Arcybiskup podkreślił, że Rok Życia
Konsekrowanego jest czasem łaski, który
winniśmy dobrze wykorzystać dla wzmocnienia życia zakonnego w naszej archidiecezji
i w całej Polsce. Musimy być świadomi tego,
jak
niezastąpiona
jest
misja
osób
konsekrowanych dla Kościoła. Mamy odnowić
dynamizm życia konsekrowanego, które
wzbogaca i ratuje wspólnotę chrześcijańską
poprzez wielorakie charyzmaty, jakie cechują
poszczególne zgromadzenia zakonne.
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Ks. Arcybiskup przytoczył też słowa Ojca
św. Franciszka:
,,Powinniście nie tylko wspominać
i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale
także budować nową wielką historię.
Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje
was Duch, aby znowu dokonać z wami
wielkich dzieł…”.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP o godz. 18.00 wyruszyła Procesja
Światła z kościoła św. Małgorzaty na Śródce,
którą poprowadził Metropolita Poznański
Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Uczestniczyli w niej kapłani, siostry zakonne,
przedstawiciele
grup
ewangelizacyjnych
i licznie zebrani wierni
z zapalonymi
świecami, z modlitwą różańcową i śpiewem
rozważając Tajemnice Światła. Procesja ta
była dziękczynieniem Bogu za łaskę wiary, za
łaskę powołania i za odwagę ewangelizacji
poprzez różne formy służenia drugiemu
człowiekowi.
U stóp figury Niepokalanej księża biskupi
złożyli wiązankę kwiatów, ks. Arcybiskup
odmówił Akt Ofiarowania Maryi Niepokalanej
i zaintonował pieśń ,,Bogarodzica…”.
Następnie ks. Biskup Damian odprawił
uroczystą Mszę św., która była dziękczynieniem Bogu za dar Niepokalanej Matki - Matki
Boga i naszej Matki.

To Ona idzie z nami przez życie, jest naszą
przewodniczką i orędowniczką, wspiera nas,
aby wszystkie nasze wysiłki, nasze zmagania
uczyniły nas bardziej dyspozycyjnymi na
działanie Bożej łaski.
Bóg czasem przychodzi do nas inaczej niż
byśmy chcieli. Maryja uczy nas ufności, zgody
na przyjęcie tego, czego Bóg chce od nas, uczy
nas, jak ważne jest posłuszeństwo w naszym
życiu, gotowość na przyjmowanie Bożych
planów - czasem niezrozumiałych i wymagających wielkiej odwagi i wyrzeczeń, rezygnacji z osobistych i łatwiejszych dróg.
Maryja pomoże nam poznać i zgodzić się
na wolę Bożą; ,,Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego…”.
To od Maryi uczymy się pięknego życia
oddanego Bogu.
Chciejmy zaprosić Maryję w pragnienie
głoszenia Ewangelii, aby była razem z nami
w szukaniu sposobów głoszenia Ewangelii
i zbliżania ludzi do Boga.
Idąc z Maryją - nie zbłądzimy, bo Ona
prowadzi nas zawsze do Jezusa.
Zawierzmy Niepokalanemu Sercu Maryi
swoje życie, aby stawało się coraz bardziej
przepełnione duchem ewangelizacji.
s. Barbara Drzewiecka - Szarytka

Śp. dr Wanda Błeńska (1911 - 2014)
We wtorek 9 grudnia
w naszym kościele została
odprawiona
Msza
św.
w intencji
zmarłej
27
listopada br. dr Wandy
Błeńskiej, polskiej misjonarki i lekarki. Przed wielu laty
- 9 XII 1911 roku otrzymała w naszym kościele
Sakrament Chrztu Świętego.
Przez ponad 40 lat
pracowała w Ugandzie,
w ośrodku leczenia trądu w Bulubie nad
Jeziorem Wiktorii. Jej długoletnia praca
sprawiła, że zyskała przydomek „Matka
Trędowatych”, a miejscowi nazywali ją
„Dokta”. Za swoją wieloletnią pracę na rzecz
trędowatych otrzymała wiele odznaczeń,
wśród których najwyższe odznaczenie
przyznawane
świeckim
zaangażowanym

w życie Kościoła - Order Świętego Sylwestra,
przyznany przez Papieża Jana Pawła II.
Otrzymała także tytuł doktorat honoris causa
Akademii Medycznej w Poznaniu. Dożyła
wieku 103 lat; jej pogrzeb odbył się 3 grudnia
2014 roku na cmentarzu przy ul. Nowina
w Poznaniu.
dk. Dawid
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Słownik Kościelny
Korporał - to zwykle lniana tkanina,
w formie kwadratowego obrusu o boku ok. 50
cm. Jest wykrochmalony, by miał odpowiednią sztywność oraz składa się do środka na 9
części. Zwykle jest też ozdobiony przeróżnymi
haftami o tematyce eucharystycznej i obszyty
koronką. Rozkłada się go pod kielich i patenę
w czasie celebrowania Mszy świętej. Jest
także umieszczany wewnątrz tabernakulum,
w bursie (kwadratowa „torebka”, w której
przenosi się komunię dla chorych), na ołtarzu
podczas
wystawienia
Pana
Jezusa
w monstrancji, pod wszelkimi naczyniami
w których przechowuje się komunię świętą,
a także na ołtarzach Bożego Ciała i w Grobie
Pańskim.

Korporał jest niezbędny do godnego
sprawowania Mszy świętej. Ministrant
przynosząc kielich na ołtarz, jako pierwszy
zdejmuje właśnie korporał i rozkłada go na
środku ołtarza. Jego głównym zadaniem jest,
by choćby najmniejsze cząstki Hostii, łamanej
na ołtarzu nie zostały sprofanowane i nie
spadły poza ołtarz. Zgodnie z tradycją
korporał symbolizuje całun, w jaki zostało
owinięte ciało Jezusa w grobie (łac. corpusciało, stąd też nazwę korporał można
tłumaczyć, jako tkaninę w której spoczywa
ciało).
dk. Dawid

Ministrancki Dzień Skupienia
6 grudnia br. ministranci naszej parafii
udali się do kościoła pw. św. Trójcy na
Dębcu, gdzie razem z pozostałymi
członkami Służby Liturgicznej dekanatu
Stare Miasto przeżywali po raz trzeci
„Dzień Skupienia”. W związku z faktem,
iż był to 6 grudnia, czyli tzw. „mikołajki”
nie zabrakło wizyty biskupa obchodzącego w tym dniu imieniny, czyli św.
Mikołaja. Każdy z ministrantów mógł
osobiście uścisnąć dłoń tak zacnej osoby,
od której dodatkowo otrzymywał słodki
upominek. Jednak głównym aspektem
spotkania byłą wspólna modlitwa, która
poprzedziła
wizytę
niezapowiedzianego
gościa. Modliliśmy się za całą Służbę
Liturgiczną, prosząc jednocześnie o dalsze
powołania do służby przy ołtarzu.
Ostatnim etapem naszego spotkania był
quiz z wiedzy religijnej. Pytania były
postawione na bardzo wysokim poziomie –

i tu niestety musieliśmy przełknąć głęboką
porażkę, gdyż miejsce na podium było poza
naszym zasięgiem. Jednak uważamy, że
najważniejsza była wspólna zabawa, no
i oczywiście modlitwa! Może już w przyszłym
roku taki Dzień Skupienia odbędzie się
w naszej parafii…
Adam Zemler
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Nie tylko przy ołtarzu
Ministranci kojarzą się nam często
wyłącznie z działań przy ołtarzu, jednak
oprócz swojej lokalnej służby często angażują
się oni w szersze działania, które obejmują
zasięgiem również dekanat, a nawet
archidiecezję. Również nasi ministranci
czynnie angażują się w takie akcje i właśnie
o jednym z takich działań chciałbym kilka
słów napisać.
Nie ulega wątpliwości, że bycie ministrantem jest piękne i dobre. Dzięki służeniu wielu
z nas odnajduje pokój i radość, a przede
wszystkim zbliża się do Pana Boga. Jeśli
dodatkowo mamy odrobinę szczęścia i należymy do zgranej grupy, okazuje się, że znajdujemy tam swój drugi dom, do którego z chęcią
wracamy. W ten sposób bycie ministrantem
staje się nierozerwalną częścią nas samych,
tego jak patrzymy na świat i Boga.
Aby osiągnąć ten stan, nie powinniśmy
ograniczać się do samego służenia w kościele,
ale również wspólnie spędzać czas poza nim –
na zbiórkach, wyjazdach oraz wielu integrujących wydarzeniach. A jak wiadomo, nic tak
bardzo nie integruje jak wojna i sport.
Ponieważ wojna to rzecz szatańska, a nie
Boża, w lutym 2001 Diecezjalny Duszpasterz
Służby Liturgicznej ks. Andrzej Magdziarz,
jako dziedzinę, która ma nas łączyć, wybrał
sport i powołał do istnienia Sekcję Sportową
Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.
Od tego czasu ministranci Sekcji Sportowej,
w tym również z naszej parafii, nieprzerwanie
działają by propagować wśród nas sport
i rekreację.
Tak jak w Biblii na początku było słowo,
tak w działaniach Sekcji, na początku była
piłka. Piłka nożna, uściślijmy. Rozochoceni

sukcesem naszych piłkarzy, którzy we
wspomnianym roku po raz pierwszy od 20 lat
awansowali na mundial, ministranci Sekcji
Sportowej zorganizowali Ministrancką Ligę
Mistrzów, w której spotykały się na
wymiarowym boisku drużyny w składach 11osobowych.
Ministrancka
Liga
Mistrzów
była
rozgrywana do roku 2004, kiedy to zastąpiła ją
Ministrancka
Liga
6-tek
Piłkarskich,
organizowana do dnia dzisiejszego. Obecnie
rozgrywany jest już jej jedenasty sezon.
W tym czasie, w Lidze wzięło udział 106
drużyn w trzech kategoriach wiekowych
(szkoła podstawowa, gimnazjum, open).
Rozegrano 1828 meczów, a 688 zawodników
strzeliło łącznie 5559 bramek.
Nasi ministranci dwukrotnie wygrywali
ligę, wielokrotnie byli królami strzelców,
a w klasyfikacji generalnej zajmują drugie
miejsce z dorobkiem 223 punktów (105
wygranych, 8 remisów i 35 porażek). Do
lidera brakuje tylko 6 punktów, co przy
odrobinie szczęścia, być może uda się
zniwelować jeszcze w tym sezonie.
Gdy spoglądamy na te liczby, aż się nie
chce wierzyć, że tyle już się wydarzyło. A nie
są to jedyne rozgrywki, które Sekcja Sportowa
prowadzi. Od 2005 roku organizowane są trzy
coroczne Turnieje Archidiecezjalne (dla każdej
kategorii wiekowej jeden), które są
równocześnie eliminacjami do turnieju
ogólnopolskiego.
Oprócz tego, w każde wakacje ministranci,
również nasi, relaksują się na obozie
sportowym organizowanym przez Sekcję
Sportową. Można na nim nie tylko pograć
w piłkę nożną, ale też w równie popularną
siatkówkę,
koszykówkę
i
pingponga.
Ministranci organizujący obóz starają się
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zapewnić dodatkowe atrakcje w postaci kręgli,
pływania, jazdy konnej, rowerów wodnych,
kajaków, czy nieśmiertelnych wyścigów.
Całość dopełnia codzienna Msza Św. oraz
integracyjne podchody czy ognisko.
Ministranci będący członkami Sekcji
Sportowej nieustannie starają się, by wciąż się
ona rozwijała. Jedną z takich inicjatyw jest
organizowana od 2009 roku uroczysta Gala
Piłkarska dla zwycięzców Ligi 6-tek
(wzorowana na gali piłkarskiej pewnej stacji
telewizyjnej, transmitującej mecze ligi
polskiej). Na Gali Piłkarskiej wręczane są
nagrody zespołowe i indywidualne. Zamiarem
jej jest to, byśmy znów mogli wszyscy razem
się spotkać i uhonorować najlepszych,
w blasku fleszy przy dzwiękach „We are the
champions”. Pomysł ten wciąż ma duży
potencjał i być może w przyszłości zostanie
połączony z dodatkowymi atrakcjami.
Kolejną inicjatywą, którą w najbliższym
czasie ministranci w Sekcji Sportowej planują,
jest poszerzenie rozgrywek o nowe dyscypliny
- siatkówkę, pingponga i koszykówkę.
W przyszłym roku powinny odbyć się dwa
pierwsze z nich. Ministrantów naszej parafii
z pewnością na nich nie zabraknie.
W trakcie przygotowania jest również
nowa wersja strony internetowej Sekcji
Sportowej. W planach jest też nawiązanie
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współpracy z mediami katolickimi - Radiem
Emaus, Przewodnikiem Katolickim, a także
Wokół Ołtarza.

Jak widać, sport kwitnie wśród
ministrantów w naszej Archidiecezji, do czego
przyczyniają się ministranci naszej parafii.
Obecnie Karol, Dawid oraz autor niniejszego
tekstu, aktywnie uczestniczą w jej działaniach
i starają się ciągle powiększać wspólne dobro.
Za ich zaangażowanie, za dobro, które tworzą,
w imieniu PO Sekcji Sportowej, a przede
wszystkim w imieniu wszystkich żądnych
sportu ministrantów, mogę powiedzieć tylko
jedno słowo: DZIĘKUJĘ.
Bartosz Dostatni
PO Sekcji Sportowej Służby Liturgicznej
Archidiecezji Poznańskiej
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Świadectwo wygłoszone w dniu odpustu
ku czci św. Marcina w naszym kościele
Chciałbym się podzielić krótko swoją historią
i nawróceniem, które zawdzięczam Polsce. Jestem
pół Finem, pół Irakijczykiem, mieszkam
w Finlandii, gdzie nas - katolików jest tylko 0,2 %.
15 lat temu byłem jeszcze zwykłym nastolatkiem
o raczej złej moralności. Dlaczego więc jestem tu,
i dlaczego mówię po polsku?
W gimnazjum uczyła mnie religii polska
siostra zakonna, urszulanka, siostra Eugenia.
Wiecie jak w moim mieście wygląda praca
nauczyciela religii katolickiej? Trzeba jeździć do
kilkunastu szkół w tygodniu, a w każdej szkole jest
bardzo mała grupa uczniów, a są ze wszystkich
klas, np. w podstawówce siedmioletni razem
z dwunastoletnim. Proszę o modlitwę za te siostry,
są bohaterkami.
Zainteresowałem się i religią i językiem
polskim, zacząłem chodzić na Mszę, a latem
w 2002 roku (mając tylko 16 lat) pojechałem po
raz pierwszy do Polski na pielgrzymkę
dominikańską z Krakowa do Częstochowy z małą
grupą Finów. Byłem pod wielkim wrażeniem:
wszędzie kościoły (u nas w całym kraju jest
8 kościołów katolickich), tu siostra zakonna na
ulicy, tam krzyż lub obraz Maryi, itd. Na
pielgrzymce wesoła młodzież, radosne pieśni, po
raz pierwszy w życiu byłem na adoracji, nawet nie
wiedziałem co to jest adoracja, co to jest liturgia
godzin … Na adoracji doświadczyłem mocno
Bożej miłości i obecności, a po pielgrzymce
w Finlandii poszedłem po raz pierwszy do
spowiedzi z własnej woli.
Następnego roku wróciłem na tę samą
pielgrzymkę, a w 2004 roku byłem na poznańskiej
pielgrzymce, gdzie poznałem ks. Pawła Froelicha,
u którego teraz też właśnie byłem. W 2005 roku
byłem w Polsce po raz pierwszy poza kontekstem
pielgrzymkowym
wówczas
w
metrze
w Warszawie widziałem same smutne minki, takie
jak ludzie mają w Finlandii. Chciałem im
wszystkim krzyczeć: Uśmiechajcie się, jesteście
w Polsce! Polska to jest raj dla katolika, tu kościół,
tu adoracja, tu klasztor, tu krzyż …!
Później
studiowałem
w
Helsinkach
polonistykę i teologię, przetłumaczyłem na fiński
m.in. encyklikę Redemptor Hominis św. Jana
Pawła II. Jeśli trzeba przeczytać jedną jego
encyklikę, to tę, bo jest programowa: Chrystus jest
odkupicielem człowieka, Chrystus objawia
człowieka człowiekowi samemu. A ilu z Was
przeczytało Dzienniczek Faustyny? Polecam,
to była pierwsza książka, którą przeczytałem po
polsku!

Raz jak byłem w Łagiewnikach, powiedziałem
siostrze, że jestem z Finlandii, a ona na to:
z Finlandii! A Wy przecież tam tylko w tych
saunach siedzicie! To prawda, siedzimy w tych
saunach, i chciałbym na koniec powiedzieć o tym myśl, która właśnie przyszła mi do głowy.
Tu ze mną w kościele jest mój kolega Hubert,
którego poznałem w Helsinkach na spotkaniu
Taizé. Powiedziałem mu wtedy, że możemy pójść
wieczorem do sauny, tylko że jest taki problem
(albo trudność dla cudzoziemców), że tam trzeba
pójść nago. No i poszliśmy, już z wieloma
Polakami tam byłem.
Ale wiecie co?
Pomyślałem, że w pewnym sensie - przed
Panem Bogiem też jesteśmy nadzy - tzn. stajemy
przed Nim tacy, jakimi jesteśmy. Właśnie tak
jesteśmy przed Bogiem, nadzy. Jezus na krzyżu też
tak naprawdę nic nie miał na sobie, był nagi.
A co na to Bóg? Wstyd, hańba? Może, ale przede
wszystkim powiedział: Ty jesteś moim umiłowanym Synem; dam Ci moc zmartwychwstania,
przemienienia śmierci w życie, smutku w radość,
rozpaczy w nadzieję ... i tak mówi nam wszystkim
w Chrystusie. Chciałbym Was zachęcić do tej
misji: zawsze uczyć się czegoś nowego, np. czytać
coś, a potem dzielić się tym.

Chciałem się podzielić z Wami tym
krótkim świadectwem, bo tyle dostałem od
Polski. Wiedzcie też, że Bóg w ten sposób
działa w Finlandii, i proszę o modlitwę
za Finlandię.
Z Bogiem!
Emil Anton,
Vantaa, Finlandia
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Kolęda - z punktu widzenia parafianina
Po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku
rozpoczyna się okres wizyt księży w domach
parafian. Jedni wyczekują odwiedzin duszpasterzy
z radością, inni zastanawiają się jak tego uniknąć,
rozważając ewentualność zamknięcia drzwi na
cztery spusty i udając, że nikogo nie ma w domu.
Argumentów mają sporo: ich zdaniem „kolęda” to
jedynie zbiórka pieniędzy, będąca efektem skrajnej
pazerności Kościoła. Zwolennicy wizyt duszpasterskich kontratakują: to wspólne dziękczynienie
za otrzymane łaski, prośba o błogosławieństwo na
rozpoczynający się rok oraz możliwość osobistego
poznania kapłanów, których widujemy, co tydzień
podczas Mszy Świętej. Niektórzy gorliwi katolicy
mówią, że witając księży czują się, jakby gościli
samego Jezusa.
W kościele katolickim wizyta duszpasterska
ustalona jest prawem kanonicznym, które nakazuje
nawiedzać rodziny po to, by szerzyć wiarę oraz
ewentualną pomoc w każdym zakresie życia.
Jest to dobry pomysł na poznawanie parafian
każdego z osobna.
Potrzebujemy tego czy też nie? Kolęda jest
wizytą duszpasterską. Przyjęcie kapłana w naszych
mieszkaniach jest wyrazem naszej wiary. Na te
odwiedziny przygotowujemy odświętny stół
z białym obrusem, mosiężny albo drewniany
krzyżyk, lichtarzyki ze świeczkami, wodę
święconą, czasem Pismo Święte.
Uważam, że kolęda jest czekaniem na gościa,
który przychodzi tylko raz w roku ze specjalną
posługą, błogosławieństwem - dla mnie i mojej
rodziny.
Spotykałem się z głosami, że kolęda jest
zbędna, ponieważ wizytę kapłana odebrano jako
swoistą ,,kontrolę”, bowiem księża zapisują
w swoich notesach pewne informacje, np: która
rodzina przyjęła kolędę a która nie, notują też inne
informacje, które uznają za istotne dla parafii.

ŚW. MIKOŁAJ?
W niedzielę 7 grudnia odwiedzili naszą
parafię niezwykli goście. Na Mszy św. dla
dzieci pojawił się święty biskup Mikołaj oraz
towarzyszące mu anioły. Święty Mikołaj
opowiedział dzieciom swoją historię i dlaczego
został świętym. Wytłumaczył także, że jest
tym
prawdziwym
świętym,
żyjącym
w 4 wieku, w mieście Mirze (dzisiejsza
Turcja). Wsławił się on licznymi cudami oraz
pomocą biednym i potrzebującym. Jak na
świętego Mikołaja przystało przyniósł także
małe „co nieco” dla najmłodszych parafian.
dk. Dawid

Ja uważam, że kartoteki prowadzone są po to, żeby
parafia mogła sprawnie działać we wspólnocie.
A uda się to tylko wtedy, gdy zebrane będą te
najważniejsze informacje. Nie należy odbierać
tego jednak jako kontroli ze strony księży.
Jeśli któryś z parafian nie może przyjąć kolędy
w danym terminie, można wspólnie z księdzem
ustalić inną datę spotkania. To kolejny argument
potwierdzający to, że kolędę należy traktować
również jako spotkanie towarzyskie, bez przymusu
spotkania. Po prostu, kto uważa za stosowne
przyjąć kolędę to właśnie to czyni.
Więc dlaczego by nie przyjąć księdza?
Przecież jest to tylko zwykła wizyta, nie
zobowiązująca do niczego. Co więcej w swoim
życiu nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby
ksiądz
podczas
kolędy
zachowywał
się
nieprzyjemnie w stosunku do domowników, lub
czekał tylko na ,,kopertę”. Nigdy nie sprawiał
wrażenia, że wizytuje parafian tak od niechcenia.
Zawsze jest to wizyta serdeczna ze strony księdza
bez żadnych złośliwości czy poruszania tematów
osobistych. Dlatego też dziwią mnie opisywane w
Internecie lub w telewizji sytuacje w których
ksiądz sprawiał bardzo złe wrażenie, ksiądz który
zdawał się czekać tylko na duży datek.
W przeciwnym razie odchodził tak szybko jak się
pojawił.
Coroczna wizyta duszpasterska jest dla mnie
czymś istotnym, jest czymś, czym powinna być dla
każdego praktykującego chrześcijanina, a mianowicie okazją do wspólnego dziękczynienia za
zesłane na nas łaski Boże, okazją do otrzymania
błogosławienia na kolejny rok, oraz równie ważna
możliwość poznania księdza, też od strony
niekoniecznie kościelnej.
Jarosław Miś

W listopadzie
i grudniu 2014 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800
dni powszednie: 800, 1800

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

Apel Jasnogórski przy Grocie
codziennie 2100
Nabożeństwo do Św. Antoniego
wtorek 830

1. Tymon Jankowiak

Nabożeństwo maryjne
sobota 830
pierwsza sobota miesiąca 900
Nabożeństwo Wynagradzające
Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 800
Kancelaria parafialna
poniedziałek - piątek: 900 - 1100
czwartek: 1700 - 1800
Parafialny Oddział „CARITAS”
wtorek: 1000 - 1100
czwartek: 1600 - 1700
Legion Maryi
wtorek: 1830

Odeszli do Pana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lucyna Szydłowska
Zdzisław Chmielewski
Wanda Maćkowska
Ryszard Stachowiak
Zofia Rypińska
Kazimierz Frączak
Lidia Rudkowska-Młynarczyk
Krystyna Lisiecka

lat 76
lat 88
lat 87
lat 78
lat 90
lat 61
lat 94
lat 84

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

ZAPRASZAMY
na spotkania z cyklu:
„Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja
duchowemu rozwojowi człowieka”
(JPII)

Temat: „DUCH LITURGII”

Koło Przyjaciół Misji
I środa miesiąca: 1830

Kard. Joseph Ratzinger- Benedykt XVI

Chór Świętomarciński
środa: 1900

Poniedziałki, jeden raz w miesiącu
po wieczornej Mszy św.

Porady prawnika
1700 - 1800
co drugi czwartek

5 stycznia 2015
STOSUNEK LITURGII
DO PRZESTRZENI I CZASU

Akcja Katolicka
trzeci poniedziałek 1845
Eucharystyczny Ruch Młodych
sobota 1100
Grupa Biblijna
drugi wtorek 1830
Al. Anon
poniedziałek 900-1100
Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach

ZAPRASZAMY
Koncert kolęd
w wykonaniu Sołackiego Chóru
Kameralnego
pod dyrekcją Marianny Majchrzak

Sobota 3 stycznia 2015 r. godz.19.00
Okładka - fresk z kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie
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