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Drodzy Parafianie i Goście! 
Wspólnota zgromadzona wokół Eucharystii, Nawiedzenia i Bożego Narodzenia 
Za nami kolejny w życiu Adwent, czas 

przygotowania do świętowania rocznicy 
narodzin Jezusa, Syna Bożego w Betlejem. 
Przygotowania do świąt zawsze przyczyniają 
się do naszej większej mobilizacji. Tempo 
naszego życia przyspiesza. Z adwentem 
i świętami wiążemy nowe postanowienia, 
zmiany i nadzieje. Przede wszystkim jednak 
w sferze ducha mamy wyzwalać w sobie 
radosną postawę na ostateczne przyjście 
Jezusa. 

Eucharystia 
W Kościele czas adwentowy łączy się 

z nowym rokiem liturgicznym i duszpaster-
skim. I tak w Kościele w Polsce, a tym samym 
w Archidiecezji Poznańskiej, rozpoczęliśmy 
trzyletni okres rozważań na temat Eucharystii. 
„Eucharystia daje życie”, te właśnie słowa 
będą nam towarzyszyły w realizacji programu 
duszpasterskiego w kolejnych trzech latach, 
które będą podnosiły następującą tematykę: 

ROK I  (2019/2020) 
Temat: Wielka tajemnica wiary 
Motto biblijne: „abyście uwierzyli w Tego, 

którego Bóg posłał” (J 6,29); 
ROK II  (20202021) 
Temat: Zgromadzeni na świętej 

wieczerzy 
Motto biblijne: „Ojciec mój da wam 

prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32); 
ROK III  (2021/2022).  
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa 
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, 

będzie żył przeze Mnie” (6,57). 
Wszystkie założenia realizować będziemy 

przede wszystkim na niedzielnej Mszy 
Świętej. Ambicją każdego z nas winno być 
odkrywanie coraz większej wartości Eucharys-
tii, właściwego świętowania niedzieli, 
szczególnie w gronie rodziny i najbliższych. 
Mamy uświadamiać sobie i przeżywać 
niedzielę jako dzień Pański najważniejszy 
w tygodniu, a godzinę Mszy Świętej 
w niedzielę, jako najważniejszą tego dnia. 
Przygotowanie i czynne uczestnictwo w tej 
godzinie z pewnością pozwoli nam 
praktycznie przeżywać wspólnotę ludzi Boga. 
Stąd też, jak z pewnością zauważyliście, 
w naszym kościele od tegorocznego Adwentu, 

prosimy aby każdy kto przystępuje do 
przyjęcia Ciała Chrystusa na Mszy św., 
wcześniej przełożył komunikant z naczynia 
szklanego do pozłacanej pateny. Następnie 
(w części liturgicznej Mszy św.: przygoto-
wanie darów) reprezentant zgromadzenia 
w imieniu wszystkich przynosi napełnioną 
patenę chlebem kapłanowi do ołtarza. Ta 
czynność liturgiczna jest pięknym znakiem 
tego, że przynosimy Bogu w ofierze nasz 
całotygodniowy (lub całodzienny, jeśli ktoś 
uczestniczy codziennie we Mszy św.) trud, 
pracę, radości, zadania, nasze spotkania. Jest 
to również wyraz naszej troski o Kościół 
Boży, bowiem w tym momencie rozpoczyna 
się tzw. kolekta (składka pieniężna) na 
utrzymanie i potrzeby kościoła, w którym 
otrzymujemy dar Boży, którym jest Słowo 
i Ciało Chrystusa, Jego całkowita ofiara dla 
nas i za nas. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden moment liturgiczny w czasie 
Mszy św.. A mianowicie Wyznanie wiary tzw. 
Credo. Momentem kulminacyjnym Credo, jest 
wyznanie prawdy, że Bóg stał się człowiekiem. 
Wypowiadając te słowa wyznajemy prawdę 
o pochyleniu się Boga nad nami. Bóg 
w swoim Synu wcielając się w ludzkie ciało, 
wszedł i przyjął historię życia każdego z nas. 
Dlatego tak ważny jest gest pochylenia głowy 
w trakcie wypowiadania słów I za sprawą 
Ducha św. przyjął Ciało z Maryi, i stał się 
człowiekiem. W wielkie święta nawet 
przyklękamy na ten moment, tak właśnie 
uczynimy w Uroczystość Bożego Narodzenia. 

Nawiedzenie 
Moi Drodzy! Od dłuższego już czasu po 

każdej Mszy św. w niedzielę i dni powszednie 
informujemy, która parafia w naszej 
Archidiecezji przeżywa Nawiedzenie Matki 
Bożej w ikonie Jasnogórskiej i odmawiamy 
modlitwę zaproszenia. Wchodzimy w kolejny 
etap naszego przygotowania do Nawiedzenia 
w naszej parafii. Powitanie Matki w obrazie 
Czarnej Madonny w kościele św. Marcina 
przeżywać będziemy w przyszłym roku: 
17 września 2020 roku. Ale już teraz 
zapraszam do uczestnictwa w Nowennie, którą 
rozpoczęliśmy 17 grudnia tego roku, 
a zakończymy 17 sierpnia 2020 roku. 



                                                            
 

Nowenna będzie raz w miesią
17 dnia miesiąca. Rozpoczynać
o godz. 18.30 (wcześniej o 18.00 
W czasie Nowenny przedstawiać
nasze podziękowania i proś
wszystkim jednak będziemy się
jak przyjąć do swojego życia Matk
Chodzi o to, aby nie poprzestać
oczekiwaniu na wrzesień przyszłego roku. 
Dlatego w czasie każdej wieczornej Nowenny 
17 dnia miesiąca (od grudnia 2019 do sierpnia 

Boże Narodzenie

Drodzy Parafianie i Goście, 
pragnę Wam życzyć owocnego przeżywania prawdy Wcielenia Syna Bożego. 

Odwagi i nie lękajcie się żyć blisko Jezusa.
Niedawno, w przypadkowej rozmowie, ktoś oznajmił mi 

„Nie znam tego pana”. Odpowiedziałem mu krótko: „Ale On pana zna
ciszy i chyba refleksji. Tak, Bóg nas zna tzn. kocha nas i bliżej jest nas, aniżeli nasz oddech. 
Przypominają nam o tym każde Święta Bożego Narodzenia, kiedy Bóg ciało przyjął, by 
stać się do nas podobnym, abyśmy strudzeni, słabi i grze

Serdecznie pozdrawiam wszystkie rodziny, chorych, starszych i gości naszej parafii. 

Dogmaty maryjne 
Na początek krótkie wyjaśnienie

jest dogmat? Definicją prawdy objawionej.
Definicję tę formułuje Urząd Nauczycielski 
Kościoła poprzez sobór, synod lub papie
A zatem dogmat niczego nie dodaje do prawdy 
zawartej w Piśmie Świętej, a jedynie j
i wyjaśnia. 

Przypomnijmy, że do 
maryjnych należą cztery: 

I. O Bożym Macierzyństwie Maryi 
Theotókos – Boża Rodzicielka - 
soborze Efeskim w 431 r. W liturgii 
1 stycznia. 

II. O Maryi zawsze Dziewicy 
przez pp. Marcina I na Synodzie Latera
w Rzymie 649 r. – nie ma liturgicznego 
specjalnie jemu poświęconego. Jest wł
w naukę o Bożym macierzyństwie

III. O Niepokalanym Poczę
ogłoszony w 1854 r. przez pp. Piusa IX. 
W liturgii - 8 grudnia. 

IV. O Wniebowzięciu Naj
Maryi Panny – ogłoszony przez pp. Piusa XII 
– Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze 
Dziewica, Maryja doznała Wniebowzi
W liturgii – 15 sierpnia 
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św. Jan Paweł II: „Totus tuus” i sługa Bo
Kard. Stefan Wyszyński. Pi
naszego oczekiwania i przygotowania niech 
będzie wywieszona Maryjna flaga biało
niebieska każdego 17-go dnia miesi

Boże Narodzenie 

Drodzy Parafianie i Goście, z okazji Bożego Narodzenia  
pragnę Wam życzyć owocnego przeżywania prawdy Wcielenia Syna Bożego. 

Odwagi i nie lękajcie się żyć blisko Jezusa. 
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Przypominają nam o tym każde Święta Bożego Narodzenia, kiedy Bóg ciało przyjął, by 
stać się do nas podobnym, abyśmy strudzeni, słabi i grzeszni znaleźli w Nim otuchę!

Serdecznie pozdrawiam wszystkie rodziny, chorych, starszych i gości naszej parafii. 

Ksiądz prob. Antoni Klupczy
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Dziewica, Maryja doznała Wniebowzięcia. 

Kiedyś zapytano O. Jacka Salija
Dlaczego prawdy o Maryi ujmuje si
w dogmaty, skoro o żadnym innym 
ma definicji dogmatycznej 
wiary jest jedynie Bóg? 

Otóż katolik chrześ
całe dobrodziejstwo Objawienia jest 
wiązany uwierzyć Synowi Bo
Przypomnijmy kilka Jego poucze
temat: „Zaprawdę, zaprawd
Kto we Mnie wierzy, ma 
(J 6,47); „Kto we Mnie wierzy, cho
i umarł, żyć będzie” (J 11,25); „Ten, kto we 
Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz 
w Tego, który Mnie posłał” (J 12,44). To jest 
zasadnicza prawda. Wszystkie inne, w tym 
definicje dogmatyczne dotycz
pełnią rolę służebną. A zatem sens dog
maryjnych jest nastę
i chronić prawdę o Jezusie Chrystusie.

Wyjaśniając w duż
maryjny o Bożej Rodzicielce
zobaczyć tę służebną
w stosunku do Syna Bo
Zbawiciela. 
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Boża Rodzicielka jest głównym i zasadni-
czym tytułem NMP. Choć Biblia nie zna tytułu 
„Matka Boża” czy „Boża Rodzicielka” to 
jednak wiara ludu tę prawdę najbardziej 
dostrzegała i wyrażała. W Piśmie świętym 
prawdę tę mamy zawartą i wyrażoną 
w słowach św. Elżbiety: „A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie” 
(Łk 1,43). W innym miejscu: „Matka Jezusa” 
(por. Łk 1,31; J 2,1) i „Matka Jego” (np. 
Mt 1,18; 2,11; Łk 2,34.48). Kim była Maryja? 
Prosta dziewczyna żydowska, która jak wiele 
innych oczekiwała na odkupienie swojego 
ludu. Nie dokonywała niezwykłych rzeczy. 
Pochodziła z Nazaretu, małej i zagubionej 
miejscowości w Galilei, na peryferiach 
imperium rzymskiego, a nawet peryferiach 
Izraela, a także z mieściny o złej sławie: „Czy 
może być coś dobrego z Nazaretu”? (J 1, 46). 
A jednak tam właśnie zaczęła się najbardziej 
święta historia, dzieje Jezusa pośród ludzi. Na 
Maryi spoczęło spojrzenie Boga, który wybrał 
ją od wieków, żeby była Matką Bożą.  

Dlaczego została Matką Boga? Odwołajmy 
się do słów św. Pawła: „Gdy… nadeszła pełnia 
czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z 
niewiasty” (Ga 4,4). W chwili gdy Bóg 
postanowił, że nadszedł czas, aby spełnić 
obietnicę mesjańską, dla ludzkości urzeczy-
wistniła się pełnia czasu. Przyjście na świat 
Chrystusa pozwoliło historii osiągnąć swoją 
pełnię. Odtąd zaczęło się liczenie nowej ery, 
w której wypełnia się starożytna obietnica: 
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach przemówił do 
nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 
wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem 
Jego chwały i odbiciem Jego istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej istoty 
potęgi” (Hbr 1, 1-3). A zatem „pełnia czasu” 
to obecność osoby Boga w naszej historii. 
Jeżeli istnieje jakaś ludzka chwała, ludzka 
zasługa, w pełni czasu, jest nią Maryja. „Ona 
jest schodami, po których przyszedł Bóg, aby 
zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym: 
Ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu” 
(pp. Franciszek). 

Tytuł Boża Rodzicielka (Theotókos) 
pojawia się w V stuleciu. Był on niejako 
owocem kontrowersji związanej z błędami 
Nestoriusza, który kwestionował bóstwo 
Jezusa. Człowiek Jezus Chrystus – sądzili 
nestorianie – jest wprawdzie najściślej, ale 
tylko moralnie złączony z boską osobą Syna 
Bożego. W obronie tej fundamentalnej prawdy 
powstała definicja dogmatyczna o Bożej 
Rodzicielce. Oficjalnie orzeczona na Soborze 
w Efezie w 431 r. Ojcowie na Soborze 
Efeskim orzekli, że człowiek Jezus Chrystus 
jest tą samą boską osobą Syna Bożego, przez 
którą świat został stworzony. Ten, którego 
urodziła Maryja w Betlejem, jest Bóg wieczny, 
Jednorodzony Syn Boży. Dlatego w Maryi 
czcimy Matkę Boga. Ona urodziła naszego 
Pana w Jego człowieczeństwie, ale urodziła 
Syna Bożego – Syn Boży i Syn Maryi jest tą 
samą Osobą. 

Raz jeszcze powtórzmy. Wszystkie 
dogmaty maryjne służą do lepszego 
zrozumienia i przeżywania zbawczej misji 
Syna Bożego. One zapraszają nas do 
wychwalania obecności Boga Stwórcy. 
Podobnie jak arcydzieło zaprasza do 
wychwalania geniuszu artysty, tak Maryja – 
Boże Arcydzieło dla nas - prowadzi do 
Boga, jedynego źródła łaski. 

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński 

 

Msza św. za śp. Adama Mickiewicza, 15 stycznia 2020 r. godz. 18.00  

w kościele św. Marcina w Poznaniu; przewodniczy Ks. Biskup Damian Bryl. 

Gdy wiadomość o śmierci wieszcza dotarła do Poznania, poznaniacy 
chcąc uczcić pamięć o poecie zorganizowali nabożeństwo żałobne. 
„Mimo mrozu – było to 15 stycznia 1856 roku tłum poznaniaków nie 
tylko zapełnił kościół św. Marcina, ale kłębił się wokół niego” (Grażyna 
Wrońska). 

Choć od tamtego dnia minęło ponad 160 lat, to z Adamem 
Mickiewiczem łączy się wielu ludzi. Przede wszystkim Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, w którym wiele pokoleń kształtowało 
i kształtuje swoje umysły i ducha. 

Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. za śp. Adama Mickiewicza będzie wyrazem naszej 
pamięci i wdzięczności. 
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Wydarzenia kulturalne na koniec roku kalendarzowego w naszej parafii

Poznańczyków droga do niepodległości – 
to temat spotkania dyskusyjnego „Horyzonty” 
w poniedziałek 18 listopada 2019. Okazją było 
ukazanie się publikacji wydawnictwa Święty 
Wojciech, będącego kompedium wiedzy o zasłu-
żonych ludziach, tworzących wydarzenia 
w dochodzeniu do uzyskania niepodległości na 
przestrzeni wielu lat: od nieudanego powstania 
w Poznaniu 1846 zakończonego osadzeniem 
w więzieniu berlińskim 254 powstańców, do 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które 
wybuchło 27 grudnia1918 i pierwszych dni 
wolności. Autorka tej znakomitej, zwięzłej 
publikacji Grażyna Wrońska, która była naszym 
gościem, podzieliła się założeniami swego tematu 
w formie opisu zamieszczonych zdjęć i innych 
dokumentów w ujęciu chronologicznym, 
z równoczesnym podziałem tematycznym: 
Ekonomia nie jedno ma imię, Potęga kultury, 
Wojna o pacierz, Wokół Bazaru, Państwo bez 
państwa, W nauce siła, Bohaterki najdłuższej 
wojny nowoczesnej Europy, Pierwsze dni 
wolności.  
Współpracowała w zdobywaniu zdjęć 
i dokumentów z Małgorzatą Jańczak, także 
przybyłą na spotkanie. Obie Panie zafascynowane 
tematem dzieliły się pracą przeznaczoną dla 
licznych czytelników i odpowiadały na pytania. 
Publikacja bardzo potrzebna, gdyż jak czytamy 
we wstępie: Mieliśmy inną drogę do 
niepodległości, niż Warszawa czy Kraków. Nasza 
poznańska historia jest mniej znana, a wcale nie 
jest mniej ciekawa, mniej bohaterska i porywa-
jąca niż ta warszawsko-galicyjska opisana 
w wielu podręcznikach. Bogate, nowoczesne 
państwo niemieckie usiłowało zrobić z nas 
niemieckich Polaków, a my się nie dawaliśmy. 
Każdy poznańczyk, zwłaszcza młody powinien 
znać naszą historię i mieć tę publikacj ę, która 
jeszcze jest do nabycia w Księgarni  Świętego 
Wojciecha, ale trzeba się spieszyć, bo nakład 
znika. Obecni na zebraniu otrzymali ją nawet 
z autorskim autografem. Organizatorem spotkań 
jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

W ramach spotkań dyskusyjnych 
„Horyzonty” 9 grudnia 2019 ks. Proboszcz 
dr Antoni Klupczynski omówił temat: „Dlaczego 
dogmaty Maryjne”. Temat ubogacony był 
projekcją odpowiednich obrazów i utworów 
muzycznych i wzbudził ożywioną dyskusję. 

KDM 

Od lewej: Małgorzata Jańczak i Grażyna Wrońska 
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Poznań stolicą chóralistyki polskiej 
Przez trzy dni od piątku 29 listopada do niedzieli 1 grudnia 2019 Poznań rozbrzmiewał muzyką 

chóralną z okazji GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI - drugiej edycji festiwalu 
powołanego do życia z inicjatywy jego dyrektora artystycznego prof. Marka Gandeckiego. 

35 chórów koncertowało w rożnych salach i kościołach Poznania. Sześć najlepszych – 
z nagrodami pierwszych miejsc na sześciu ogólnopolskich konkursach roku 2019, „walczyło” 
w niedzielę przy wypełnionej Auli UAM o laur najlepszego z najlepszych. Został nim Zespół 
Wokalny RONDO z Wrocławia. 

W sobotę 30 listopada w naszym 
kościele św. Marcina koncertowały 
dwa znakomite chóry młodych 
śpiewaków zestrojonych pięknie 
głosowo: Sołacki Chór Kameralny – 
dyrygent Marianna Majchrzak i Chór 
Kameralny DYSONANS – dyrygent 
Magdalena Wdowicka-Mackiewicz. 

Wykorzystano wspaniale znakomi-
tą akustykę niewielkiej, gotyckiej, 
trzynawowej świątyni do zaprezen-
towania muzyki chóralnej 
w przestrzennych układach: dialog 
przed prezbiterium – balkon, albo 
boczne nawy - miejsce pod chórem 
i przed prezbiterium. 

Repertuar wyłącznie adwentowy, 
realizowany oddzielnie i razem, 
z niezmiennie aktualnymi tematami 
łacińskimi: Rorate caeli, Ave Maris 
Stella, O Magnum Misterium, Maria 
Matrem Virginem, Veni Emmanuel, 
w różnych opracowaniach dawniej-
szych i nowoczesnych, dostarczyło 
licznie zgromadzonym słuchaczom 
prawdziwej uczty duchowej. 
Wybrzmiał też chorał gregoriański 
i cerkiewne pozdrowienie Anielskie 
Bogoroditse Djewo - przepiękny utwór 
Sergiusza Rachmaninowa. Tak 
pięknego koncertu nie było dawno w  
naszej świątyni.  

Zakończył ks. Proboszcz dr Antoni Klupczyński podziękowaniem i kapłańskim 
błogosławieństwem. 

KDM 
 

WIELKA TAJEMNICA WIARY W KOLĘDACH POLSKICH 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA KOLĘD 

I PODZIELENIA SIĘ OPŁATKIEM 
prowadzenie ks. Szymon Bajon 

przewodniczy ks. Proboszcz Antoni Klupczyński 
Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r., godz. 1600 sala św. Marcina 

Sołacki Chór Kameralny – dyrygent Marianna Majchrzak 
Zdjęcie: Projekt Hamak

Chór Kameralny Dysonans – dyrygent Magdalena Wdowicka-Mackiewicz 
Zdjęcie: Projekt Hamak
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6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja - biskupa 

6 grudnia - ta data jest wszystkim znana 
doskonale - to właśnie w tym dniu obchodzimy 
imieniny Mikołaja zwane inaczej Mikołajkami. 
Również w naszej parafii nie mogłoby się obejść 
bez wizyty tego „słynnego świętego”. Po Mszy św. 
roratniej, na dzieci czekała bardzo miła 
niespodzianka. Dzieci usilnie poszukiwały 
jakichkolwiek oznak Mikołaja bez skutku. Aż tu 
nagle oczom dzieci ukazał się worek św. Mikołaja, 
który zjechał do dzieci z „samych niebios” 
kościoła. Radość dzieci z upominków była wielka. 

Dziękujemy św. Mikołajowi 
oraz za pomysł i realizację:  

s. Małgorzacie USJK, ministrantowi 
Marcinowi i p. kościelnemu Romanowi. 

 

RORATY 2019 z kard. Stefanem Wyszyńskim (ur. 3.08.1901 zm. 28.05.1981) 

Wszyscy wiemy, że głównym bohaterem 
Adwentu jest Matka Boża. W czasie Mszy św. 
roratniej w szczególny sposób podkreślamy Jej 
obecność. Od Niej uczymy się zawierzenia 
naszego życia chrześcijańskiego. W Niej 
upatrujemy wstawiennictwa w chwilach trudnych 
i niepewnych. Przykładem takiej postawy był 
Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. 
Uczestnikom spotkań roratnich przedstawiana była 
osoba i życie Prymas Tysiąclecia. Tak o nim 
mówił św. Jana Paweł II: „Takiego prymasa Bóg 
daje raz na tysiąc lat”. Poznanie wielkiego 
prymasa, który pomógł zachować wiarę i odzyskać 
wolność Polakom w najtrudniejszym okresie 
współczesnych dziejów jest obowiązkiem 
wszystkich.  

Poznawaliśmy miejsca, gdzie zaczęło się jego 
życie, gdzie mały Stefek mieszkał z rodzicami 
i rodzeństwem, gdzie się uczył i wychowywał, 
gdzie dorastał i dokonywał pierwszych wyborów. 
Jako kapłan, biskup i prymas, wskazywał, co jest 
w życiu naprawdę ważne, za czym warto iść 
i komu warto zawierzyć. 

I tak od samego dzieciństwa, w Zuzeli gdzie 
się urodził, zadzierzgnął wielką miłość do Matki 
Bożej w kopii Jasnogórskiej. A drogę do Niej 

utorował mu jego ojciec. Ksiądz Stefan Wyszyński 
swoją pierwszą Mszę Świętą po święceniach 
kapłańskich odprawił na Jasnej Górze u swojej 
Mamy (w wieku 9 lat zmarła mu jego matka). 
Przyjaźń z Jasnogórską Czarną Madonną 
szczególnie pogłębiła się w okresie jego więzienia. 
Będąc izolowany od Kościoła i Polaków przez 
ówczesne władze komunistyczne, ułożył dla 
Kościoła w Polsce Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego, które zaowocowały m.in. Nawiedze-
niem Matki Bożej w kopii Jasnogórskiej po 
wszystkich parafiach w Polsce (obecnie przeżywa-
my drugą peregrynację Matki w kopii 
Jasnogórskiej o parafiach naszej Ojczyzny). 

Tegoroczne Roraty z Prymasem Tysiąclecia, 
poznanie jego osoby i życia przygotowywały nas 
do beatyfikacji Prymasa, która będzie miała 
miejsce 7 czerwca 2020 roku w Warszawie. 
A może zachęci nas również do wizyty w Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
w Warszawie przy Świątyni Opatrzności Bożej 
oraz bliższego zapoznania się z biografią Stefana 
Wyszyńskiego poprzez lekturę książki Ewy K. 
Czaczkowskiej pt. „Kardynał Wyszyński. 
Biografia”. 

Ksiądz prob. Antoni Klupczyński



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 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, środa 
900 - 1100,1630 - 1730 

Akcja Katolicka  
spotkania formacyjne 

trzeci poniedziałek miesiąca 1630 

spotkania dyskusyjne - Horyzonty  
II poniedziałek miesiąca 1630 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Medytacja Słowa Bo żego 
i modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo 

pierwszy poniedziałek miesiąca 1630 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ministranci  
sobota 1000 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II 
I piątek miesiąca Msza św. 1800 

 i spotkanie formacyjne 
 

 
Pismo redaguje zespół: 

Ks. Antoni Klupczyński, ks. Jacek Zjawin,  
Anna Szramkowska, Joanna Tekielak 

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji  
i skracania przyjętych tekstów. 

Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13,  
Konto bankowe parafii: 

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

 

Od września do grudnia 
2019 roku 

Odeszli do Pana 
 

 

1. Ryszard Franciszek Czysz 
2. Feliks Janusz Chęciński 
3. Janusz Tadeusz Śmiglewski 
4. Wanda Józefa Machowicz 
5. Michał Ryszard Chojnacki 
6. Teresa Wojciechowska 
7. Paweł Michalak 
8. Jan Kanty Marian Dudziński 
9. Jadwiga Nowicka 
10. Urszula Maria Otworowska 

 

lat 80 
lat 83 
lat 71 
lat 99 
lat 43 
lat 61 
lat 56 
lat 76 
lat 80 
lat 88 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 

 

Litania do Matki Bożej Częstochowskiej  
odmawiana podczas Nowenny każdego 17 dnia miesiąca 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj si ę nad nami.  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, módl si ę za nami.  
Najukochańsza Córko Ojca Przedwiecznego, 
Matko Słowa żywego, 
Matko nieustannie cudami na Jasnej Górze słynąca, 
Matko, ludu Twojego skuteczna obrono, 
Matko przez lud Twój ukoronowana, 
Matko, pośredniczko nasza między niebem a ziemią, 
Matko, Orędowniczko nasza, 
Matko, miłościwa Lekarko chorych, 
Matko, przywracająca wzrok ślepym, 
Matko, przywracająca słuch głuchym, 
Matko, przywracająca władzę chromym, 
Można Szafarko Miłosierdzia Bożego, 
Krynico Świętych Łask, hojnie na lud Twój zsyłanych, 
Wspomożycielko wzywających Cię z ufnością, 
Nadziejo zrozpaczonych, 
Ucieczko grzeszników, 
Pośredniczko zwaśnionych, 
Ratunku tonących, 
Umierających pomocy przemożna, 
Zwyciężająca złe duchy, 
Odnosząca zwycięstwo nad wrogami Twój przybytek Święty 
oblegającymi, 
Tarczo rycerzy za wiarę walczących, 
Królowo Polski, 
Patronko młodzieży polskiej, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepu ść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj si ę nad nami. 
K. Módl się za nami, Jasnogórska Królowo Polski, 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
K. Módlmy si ę: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś 
narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną 
pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś 
niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi 
z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje 
zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen. 


