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W mocy Bożego Ducha
„W mocy Bożego Ducha”, brzmi hasło 

nowego roku duszpasterskiego Ko
w Polsce, który rozpoczęliśmy w pierwsz
niedzielę Adwentu 2018 roku. Moc Bo
Ducha otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu 
Świętego, a sakrament Bierzmowania umocnił 
Go w nas. Obdarowanie mocą Ducha wzywa 
nas do głoszenia Ewangelii własnym 

Nasze życie duchowe winno nieustannie 
dojrzewać na podobieństwo owocu. Tak jak 
owoc do swego dojrzewania potrzebuje wody 
i słońca, tak życie uczniów Chrystusa 
potrzebuje Ducha Świętego. Współpracuj
z Duchem Świętym otrzymujemy moc do 
wydawania Jego owoców. Św. Paweł w Li
do Galatów wymienia ich dziewięć
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmo
dobroć, wierność, łagodność i opanowanie 
(Ga 5.22-23). Wszyscy dobrze wiemy jak 
bardzo tych owoców Ducha nam potrzeba na 
co dzień i jak bardzo dzisiaj oczekuje ich od 
nas Kościół, Ciało Chrystusa. 

 Moc Ducha Świętego uposa
wierzących, którzy krocząc drogą
jańskiego dojrzewania, przyjmujemy 
jednocześnie odpowiedzialność za rozwój 
Kościoła zgodnie ze swoim powołaniem. 
Przede wszystkim niech codzienny dialog 
z Duchem Świętym pomoże nam rozezna
osobiste talenty i uzdolnienia, którymi 
możemy ubogacić Kościół Chrystusa. 
Chrystus potrzebuje dzisiaj naszego 
zaangażowania:  
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potrzebującym ożywienia wiary; 

• w docieraniu do tych, którzy zw
• i do tych, którzy jeszcze nie poznali 

Chrystusa; 
• w dalszym rozwoju praktykuj

i tym, którzy jedynie deklaruj
Krótko mówiąc miłość

nas przynagla. Chrystus nas potrzebuje. 
Potrzebuje naszej modlitwy, pokuty, 
dobrowolnie ofiarowanego cierpienia, rozwoju 
duchowego przez włączanie si
duszpasterskie. 

W naszym ewange
lizacyjnym zadaniu 
wspiera nas Maryja. 
„Z Maryją w nowe 
czasy!”. Już wkrótce 
przez parafie w naszej 
Archidiecezji (18 maja 
2019) będzie przechodziła 
Matka Boża w kopii jasnogórskiego obrazu. 
W naszej parafii przeżywa
nawiedzenia Maki Boż
jasnogórskim 17 wrześ
dzisiaj powierzajmy Jej wstawiennictwu nasze 
działanie w mocy Ducha Bo
wanie na czas łaski. Pro
Najświętszą o łaskę na
w bezwarunkowym oddaniu si
i Jego sprawie. Prośmy o
Bogu na Jej wzór w każ
naszego życia. 

Drodzy Parafianie 
i Goście naszej parafii!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzmy sobie wytrwałości w wierze, 

pokoju serc, zdrowia
zgody w rodzinach i Ojczyźnie. 

Niech Bóg, który posłał nam swojego 
Syna Jezusa Chrystusa, 

błogosławi i strzeże 
w Nowym Roku 2019!

Ksiądz Antoni Klupczyński 

Ksiądz Szymon Bajon 

w cierpliwym towarzyszeniu osobom 
żywienia wiary;  

w docieraniu do tych, którzy zwątpili;  
i do tych, którzy jeszcze nie poznali 
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ąc miłość do Chrystusa niech 
nas przynagla. Chrystus nas potrzebuje. 
Potrzebuje naszej modlitwy, pokuty, 
dobrowolnie ofiarowanego cierpienia, rozwoju 
duchowego przez włączanie się w grupy 

W naszym ewange-
lizacyjnym zadaniu 

Archidiecezji (18 maja 
dzie przechodziła 

a w kopii jasnogórskiego obrazu. 
żywać będziemy dzień 

nawiedzenia Maki Bożej w wizerunku 
jasnogórskim 17 września 2020 roku. Już 
dzisiaj powierzajmy Jej wstawiennictwu nasze 
działanie w mocy Ducha Bożego i przygodo-
wanie na czas łaski. Prośmy Matkę 

 o łaskę naśladowania Jej 
bezwarunkowym oddaniu się Panu Jezusowi 

śmy o odwagę zaufania 
każdych okolicznościach 

Drodzy Parafianie  
i Goście naszej parafii! 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzmy sobie wytrwałości w wierze,  

pokoju serc, zdrowia, 
zinach i Ojczyźnie.  

Niech Bóg, który posłał nam swojego 
Syna Jezusa Chrystusa,  

błogosławi i strzeże  
w Nowym Roku 2019! 

Ksiądz Antoni Klupczyński – proboszcz. 

Ksiądz Szymon Bajon – wikariusz. 
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Adwent w „Rozważaniach” Św. Urszuli Ledóchowskiej 
Bóg przygotował przyjście Syna Swojego 

w ciągu wieków. Kościół aktualizuje to 
oczekiwanie, celebrując liturgię Adwentu. 
Wszelkie mroki świata doczesnego rozjaśnia 
„Dzień Przyjścia” Chrystusa, czyli Jego 
Narodzenie, od którego zaczyna się historia 
nowej ery. Oczekujemy w niej na drugie 
przyjście Zbawiciela. Jest to najgłębszym 
sensem dziejów ludzkości.  

Nowy rok liturgiczny zaczyna się 
w Kościele Katolickim od okresu Adwentu. 
Pragnę, aby te fragmenty rozważań św. 
Urszuli Ledóchowskiej przyczyniły się do 
zbliżenia Zacnych Czytelników do Stołu 
Słowa Bożego i Najświętszej Ofiary 
Eucharystycznej, która jest „Źródłem 
i szczytem całego życia chrześcijańskiego”. 

Rozważania św. Urszuli na Adwent 
rozpoczynają się słowami: „<Albowiem teraz 
nam czas powstać ze snu> (Rz 13, 11). Czas 
przypomnieć sobie, że stworzona jestem dla 
Boga (…) jeden mam cel – uświęcenie moje. 
Bo <wolą Bożą uświęcenie wasze> - mówi 
Święty Paweł, a Kościół Święty nawołuje nas: 
powstańmy ze snu obojętności, lenistwa, 
idźmy naprzód, coraz wyżej! (…) O Jezu, 
wyrwij mnie z tego letargu, daj przede 
wszystkim poznać moją nędzę, mój brak pracy 
nad sobą”.  

Przyjście Chrystusa przygotowuje Jan 
Chrzciciel. Cała jego działalność skon centro-
wała się wokół przepowiadania i udzielania 
chrztu pokuty. „Przychodzą i celnicy, ludzie 
wzgardzeni, uważani za wyrzutków 
żydowskiego społeczeństwa. Faryzeusze nie 
chcą ich znać, nie chcą z nimi rozmawiać, 
przychodzą więc do Jana, prosząc o chrzest 
pokuty, a Jan ich nie odtrąca, nie gardzi nimi. 

Poprzednik Chrystusa jest już 
pełen Jego ducha, ducha dobroci, 
wyrozumiałości i przebaczenia. 
Stąd płynie dla mnie nauka, bym nigdy, nigdy 
twardo z innymi się nie obchodziła, choćby z 
najmniejszymi, z ostatni-mi, ze wzgardzonymi 
przez świat, bym w duchu Chrystusowym 
zawsze wszystkich z dobrocią przyjmowała.” 

Jan Chrzciciel wzywa do pokuty „Pokutę 
czyńcie, zbliżyło się bowiem Królestwo 
Niebieskie”. Przez prawdziwą pokutę 
św. Urszula rozumie przede wszystkim 
nienawiść grzechu, silną wolę, by nigdy za nic 
na świecie Boga nie obrazić. Z tym łączy się 
głęboki, ale spokojny żal za grzechy, „żal, 
który wypływa nie ze strachu przed karą Bożą, 
ale z czystej miłości ku Jezusowi”. 

Jak my moglibyśmy praktycznie przygoto-
wać się na Uroczystość Bożego Narodzenia, 
aby Boga bardziej ukochać „przy Nim zawsze 
być, dla Niego żyć, dla Niego umierać, 
cierpieć…”? 

Może powinniśmy zastanowić się nad tym, 
czy życie nasze jest ukierunkowane na 
Chrystusa? Po co żyjemy? Czy po to, aby nam 
było wygodnie? Czy po to tylko, abyśmy 
realizowali swoje marzenia? A może warto 
zrezygnować ze swoich planów, aby było 
więcej miejsca dla Boga i Jego Ewangelii? 
Aby pamiętać o innych, chorych, potrzebu-
jących? Wtedy nasze życie nabierze większe-
go sensu, wzrośnie nasza wiara w Boga, a siły 
znajdziemy w Eucharystii i innych sakramen-
tach. 

Radosnych Świąt i błogosławionego 
Nowego Roku Pańskiego 2019! 

s. Julia USJK 

Roraty 2018 
W bieżącym roku Roraty przeżywaliśmy 

pod hasłem „Z Duchem Twoim”. W pierwszej 
części Adwentu przypominaliśmy dary Ducha 
Świętego, które każdy z wierzących otrzymał 
najpierw podczas chrztu, a w szczególności 
przyjmując sakrament bierzmowania. W czasie 
Mszy św., podczas kazania wyjaśnialiśmy jak 
poszczególne dary należy rozumieć i je 
realizować w życiu. Mądrość, rozum, 
umiejętność, rada, męstwo, pobożność, bojaźń 
Boża są mocą, którą obdarowuje nas Bóg.  

W następnych dniach rozpozna -
waliśmy owoce wynikające 
z przyjęcia tych darów. Odnale-
źliśmy je w słowach Listu św. Pawła do 
Galatów, w którym wprost zostały nazwane. 
Są to dobre uczynki i szlachetne postawy. 
Każdej omawianej cnocie towarzyszyła postać 
człowieka, który swoim życiem wiernie je 
wypełniał. Może ich czyny pokrywały się 
z naszymi postanowieniami adwentowymi? 

Renata Ereńska 
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Rycerze Jana Pawła II w Parafii Świętego Marcina – rycerza 
Już siódmy rok istnieje w Polsce Zakon 

Rycerzy Jana Pawła II. Jest on programem 
formacyjnym dla mężczyzn, katolików świeckich. 
Działa jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych 
Świeckich, stosownie do przepisów kanonu 312 
i następnych. 

Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II pojawiła się w środowisku polskich 
katolików świeckich i w swej intencji jest 
swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji 
umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W podobnym duchu dotarła też do naszej parafii, 
dodatkowo wsparta inicjatywą ks. proboszcza 
Antoniego Klupczyńskiego, aby w roku Jubileuszu 
40-lecia wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 
– Jego rycerze pojawili się również w parafii 
św. Marcina w Poznaniu. 

Ceremonia Inwestytury – pasowania na 
Rycerza (przyjęcia do Zakonu) wraz z odczy-
taniem dekretu o erygowaniu Chorągwi Zakonu 
Rycerzy Jana Pawła II w Parafii Świętego Marcina 
odbyła się w naszym kościele 10 listopada 2018 r. 
o godz. 18.00 podczas uroczystej Mszy św. 
celebrowanej przez Księdza Proboszcza., kapelana 
chorągwi. Uroczystość uświetniona została 
obecnością Najzacniejszego Generała Zakonu 
Rycerzy Jana Pawła II, Brata Krzysztofa Andrzeja 
Wąsowskiego, który osobiście dokonał ceremonii obłóczyn. Każdemu z 6 rycerzy naszej Chorągwi 
wręczony został pektorał i różaniec.  

Ślubowanie 

Wręczanie pektorału i różańca 
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Rycerze Jana Pawła II po obłóczynach 
Podstawowym celem Zakonu Rycerzy 

Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który 
niejednokrotnie swoim życiem dawał 
świadectwo męskości i świętości, pokazując, 
że te dwie wartości można połączyć na 
większą chwałę Bożą. Ten zasadniczy cel 
Rycerze Jana Pawła II, zatem także Rycerze 
Chorągwi św. Marcina w Poznaniu chcą 
realizować poprzez zaangażowanie w takie 
rodzaje aktywności jak:  

- dążenie do świętości swoich członków 
- obrona wartości chrześcijańskich, w tym 

rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej 
śmierci) 

- dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości 
ojczyzny 

- promocja nauczania Jana Pawła II 
- promowanie katolickiej duchowości 

świeckich 
- wzajemna pomoc bratnia 
- wspieranie duchowieństwa (w każdej 

dziedzinie życia) 
- promocja duchowości mężczyzn 
- wspieranie chrześcijan 

Z zakonnym zawołaniem 
Vivat Jezus! Totus tuus! 

i serdecznym zaproszeniem wszystkich 
Parafian do owocnej współpracy 

Rycerze Jana Pawła II  
z Parafii św. Marcina w Poznaniu

▼Poświęcenie rzeźby św. Jana Pawła II i Msza św. odpustowa  - 11 listopada 2018 
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Refleksje na koniec roku wokół „Horyzontów wiedzy”
Święty Jan Paweł II wzywał nas do 

pogłębiania wiedzy z obszaru naszej wiary, 
wołając w Łowiczu 14 czerwca 1999 r. do 
Polaków: Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja 
duchowemu rozwojowi człowieka
zawołanie podjęte zostało przed pię
przez Parafialny oddział Akcji Kato
przy naszym kościele, bo wiara bez wiedzy 
jest płytka i chwiejna, a wiedza 
błądzi, nie pozwala na konstruktywny dialog 
z adwersarzami.  

W czasach dzisiejszego zamę
gicznego, zatajania prawdy, propagowania 
fałszu jako szczęśliwości życia, bagatelizo
wania wiary jako podstawy uznawania 
prawdziwych wartości życia rodzinnego, 
naukowego, społecznego, - wywodz
z Ewangelii, zawłaszczania przez szerz
ideologię laicką religijnych nazw 
tórych nie ma Boga a jest „magi
kolorowe jarmarki, traktowanie Ko
Chrystusowego jako zwykłej organizacji czy 
stowarzyszenia równego świeckim, potrzeba 
zgłębiana wiedzy zakorzenionej w warto
ewangelicznych jest sprawą
i poważną, bo jak wychowywa
pokolenie, jak im pomagać w odnajdywaniu
swojej drogi bez własnego rozwoju 
duchowego? 

Znalazło się grono (ciągle zby
jak na całą parafię) osób świadomych potrzeby
nieustannego rozwoju duchowego przez 
wiedzę, w zmieniających się szybko czasach.

Odbywające się w drugi poniedziałek 
każdego miesiąca spotkania p. n. 
w opinii jej uczestników odpowiadaj
potrzeby czasu, są ubogacające i mobilizuj
stawiania pytań i własnych przemy
dzielenia się nimi. Z dwóch ostatnich spotka
w tym roku, 12 listopada odbyło si
z udziałem rzeźbiarza figury Świę
Pawła II Adama Piaska i nosiło tytuł 
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
WOLNOŚĆ POLSKA I MY
Artysta podzielił się swoim 
zamysłem w procesie tworze-
nia i wykonywania figury 
,dostosowanej do surowego, 
gotyckiego wnętrza, a równo-
cześnie będącej dziełem 
nowoczesnym. Odpowiadał 
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świadomych potrzeby 

nieustannego rozwoju duchowego przez 
ę szybko czasach. 

 w drugi poniedziałek 
ca spotkania p. n. „Horyzonty”, 

w opinii jej uczestników odpowiadają na 
ące i mobilizują do 

własnych przemyśleń- 
ch ostatnich spotkań 

, 12 listopada odbyło się 
Świętego Jana 

Pawła II Adama Piaska i nosiło tytuł 
TY JAN PAWEŁ II, 

 POLSKA I MY. 
ę swoim 

też na liczne pytania. Rozwa
nauczanie Papieża - 
ojczyźnie i naszej postawie w tym zakresie 
dzisiaj. Oczywiście tematu n
bo jak powiedział kiedyś
„zawsze jest tyko fragment”. 

Grudniowe spotkanie
cykl pod hasłem CHRYSTUS I MY, 
a tematem był „Ko ściół w czasie stalinizmu”
Gość, mec. Tadeusz Kieliszewski, tak
członek aktywny Diecezjalnego
Akcji Katolickiej, przypomniał nam i przybli
żył działania zasłużonych w walce o utrzyma
nie niepodległości hierarchów: kard. Adama 
Sapiehy, Augusta Hlonda,
Wyszyńskiego oraz biskupów :Stanisława 
Adamskiego, Czesława 
Bednorza, Michała Klepacza. Prelegent 
wspomniał o niepoliczalnych dla przyszło
Kościoła i Polski zasługach ks. Antoniego 
Baraniaka, oraz o martyrologii wielu 
więzionych, zamęczonych
księży, zakonników i zakonnic, o ode
majątków kościelnych, zamykaniu klasztorów, 
szkół, instytucji religijnych.
w opracowaniu tematu i krótkiej dyskusji
rozdział historyka Andrzeja Nowaka 
w publikacji: „Kościół na Stra
Niepodległości” wyd. Biały Kruk 2018.

Pomimo tego wszystkiego
i Polacy przetrwali, ponieś
idee niepodległości do naszych
„wielkiego ducha”, a my dzisiaj
czerpać siły duchowe z
świadectwa, które trzeba poznawa
poszerzania własnych horyzontów ku
wartościowemu życiu, i prosi
Świętego o moc czynienia dobra dla nas 
samych i Ojczyzny.                                 

Refleksje na koniec roku wokół „Horyzontów wiedzy” 

 na liczne pytania. Rozważaliśmy też 
 Polaka o wolności, 

nie i naszej postawie w tym zakresie 
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 Kaczmarka, Herberta 
Bednorza, Michała Klepacza. Prelegent 
wspomniał o niepoliczalnych dla przyszłości 

cioła i Polski zasługach ks. Antoniego 
Baraniaka, oraz o martyrologii wielu 

ęczonych i nieugiętych 
y, zakonników i zakonnic, o odebraniu 

cielnych, zamykaniu klasztorów, 
szkół, instytucji religijnych. Pomocą 

opracowaniu tematu i krótkiej dyskusji był 
ka Andrzeja Nowaka 
ściół na Straży Polskiej 

ci” wyd. Biały Kruk 2018. 
tego wszystkiego Kościół 

lacy przetrwali, ponieśli wiarę, tradycję, 
do naszych dni, bo byli 

, a my dzisiaj powinniśmy 
 siły duchowe z ich przesłania ,ich 

które trzeba poznawać dla 
nych horyzontów ku 

życiu, i prosić też o Ducha 
tego o moc czynienia dobra dla nas 

                                 KDM 



Modlitwa przed wieczerzą wigilijną 
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy 

świecę. Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne, jako znak pamięci o bliskich, którzy nie 
mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijną 
rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec. Przed modlitwą zapalamy świecę 
oraz światełka na choince. 
Ojciec: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  
Wszyscy: Amen. 
O. Światło Chrystusa. 
W. Bogu niech będą dzięki. 
O. W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz 
wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. 
O. Z Ewangelii według Świętego Łukasza:  
W. Chwała Tobie, Panie. 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności 
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się 
także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie. 
O. Oto słowo Boże. 
W. Chwała Tobie, Chryste. 
O. Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, prośmy słowami: 
W. Obdarz nas miłością i pokojem. 

O. Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 
W. Obdarz nas miłością i pokojem. 

O. Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. 
W. Obdarz nas miłością i pokojem. 

O. Panie Jezu, wszystkich opuszczonych samotnych, chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij 
Dobrą Nowiną Zbawienia. 
W. Obdarz nas miłością i pokojem. 

O. Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych, bliskich i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym 
zbawieniem. 
W. Obdarz nas miłością i pokojem. 

O. Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. 
W. Ojcze nasz... 

O. Polećmy Bogu, przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa, wszystkie nasze intencje. 
W. Zdrowaś Maryjo... 

O. Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego 
Syna: spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu. 
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas 
dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim 
pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. 
W. Amen. 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 1100, 1230, 1800 

I niedziela miesiąca godz. 1600 
Msza św. w j. hiszpańskim 

dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

Nabożeństwo 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, środa 
900 - 1100,1630 - 1730 

Akcja Katolicka  
trzeci poniedziałek miesiąca 1845 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Medytacja Słowa Bo żego 
pierwszy poniedziałek miesiąca 1630 

trzecia środa miesiąca 1900 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

 

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,  
Ministranci  w różnych terminach 

 

W listopadzie i grudniu  
2018 roku 

 

Włączeni do wspólnoty 
przez sakrament chrztu 
zostali 
 

1. Maja Malinowska 
2. Juliusz Paweł Gomułka 
3. Teresa Maria Buda 
4. Tadeusz Firsowicz 

 
 
 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Kazimierz Konarski 
2. Alina Maria Unyszkiewicz 
3. Gabriela Michalak 
4. Andrzej Gościński 
5. Jerzy Edward Wittke 
6. Barbara Anna Smolibowska 
7. Zofia Wichłacz 
8. Maciej Walerian Kulesza 
9. Piotr Antoni Kucierski 
10. Jerzy Szot 
11. Elżbieta Maria Werwińska 

 

lat 84 
lat 61 
lat 89 
lat 69 
lat 77 
lat 82 
lat 86 
lat 65 
lat 58 
lat 82 
lat 73 
 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
 

OKŁADKA – Betlejemskie Światło Pokoju 

16 grudnia br. w Poznańskiej Farze odbyła się 
uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła 
Pokoju. W imieniu wiernych Archidiecezji 
Poznańskiej przyjął je od harcerzy Ks. Abp Stanisław 
Gądecki. 

Akcja Betlejemskiego Światła Pokoju wpisuje się 
w adwentowe czuwanie od 28 lat; zapoczątkowana 
w Austrii w 1986 roku, a od 1991 roku realizowana 
w polskiej rzeczywistości przez harcerzy ZHP. 
Każdego roku skauci austriaccy odbierają Światło 
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Polska 
jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety, 
przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju od skautów 
słowackich. 
◄ W tym roku akcja odbywała się pod hasłem: 
ŚWIATŁO KTÓRE ŁĄCZY… Harcerską misją, która 
łączy wszystkich jest zaniesienie tego Światła do 
władz państwowych i samorządowych, do urzędów 
i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali 
i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych, 
odrzuconych i kochanych wciąż za mało. BŚP ma 
„rozproszyć ciemności”. 
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