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Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
Drodzy Parafianie i Goście naszej
Świętomarcińskiej Wspólnoty!
W naszym ostatnim spotkaniu na łamach
Świętomarcińskiego Słowa pisałem o tym, aby
niepokój zamieniać w modlitwę czyli ufne
zaufanie. Pisząc o tym w październiku tego
roku myślałem o okolicznościach epidemii
Covid-19. Dzisiaj właściwie sytuacja się nie
zmieniła. Z powodu epidemii wiosną tego
roku w całej Polsce zatrzymał się czas,
gospodarka i ludzie, tak też w duszpasterstwie
również wiele się zmieniło i zatrzymało.
Zwłaszcza wspólnota Eucharystii zmniejszyła
się znacząco. W naszym kościele na
niedzielnych Eucharystiach przed okresem
epidemii gromadziło się ok. 600 osób. Dziś
przy ograniczonych ilościach osób na jednej
Mszy św. (50 osób) na sześciu Mszach
Świętych łącznie gromadzi się ok. 110 – 120
osób, czyli na jednej Mszy ok. 20 osób.
Zauważyć jednak trzeba, że uczestnictwo na
Mszach w dni powszednie utrzymało się na
takim samym poziomie, a nawet nieco
wzrosło.
Obserwujemy zatem, że pandemia nie
tylko ograniczyła kontakty międzyludzkie, ale
pozbawiła nas fizycznego kontaktu, gdyż
dystans stał się jednym z podstawowych
warunków ochrony przed zarażeniem. Zalecane lekarstwo dystansu, stało się z drugiej
strony środkiem szkodliwym, ponieważ
w sytuacjach zagrożenia szczególnie potrzebna
jest bliskość, pomocna dłoń, obecność drugiej
osoby… Mówi się dziś o „epidemii samotności i lęku”. Choć w wielu sytuacjach wobec
tych zagrożeń zaradzają możliwości łączenia
się drogą telefoniczną, internetową i elektroniczną, to jednak fizyczna bliskość i kontakt
z drugą osobą, jest czymś niezastąpionym.
Okazuje się bowiem, że serdeczna mowa ciała
w spotkaniu znacząco wpływa na tworzenie
więzi społecznych. Z pewnością obecna
sytuacja przekonuje nas, że świat wirtualny
różni się od rzeczywistości realnej i oby
zaowocowała większą troską i życzliwością
o siebie wzajemnie w słowie i czynie.
Trudności o których wyżej piszę, szczególnie boleśnie odczuwalne są w przeżywaniu
Eucharystii. Zwłaszcza kiedy rozpoczęty
Nowy
Rok
Duszpasterski
w pierwszą
Niedzielę Adwentu mamy rozważać w duchu

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy.
Przypomnę, że obecnie Program Duszpasterski
dla Kościoła w Polsce 2020/2021, inspirowany
jest głównie drugą częścią adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis
(22 lutego 2007). Stwarza to ważną okazję,
aby cała wspólnota chrześcijańska została
wewnętrznie uwrażliwiona na to, by tę
cudowną Ofiarę i Sakrament uczynić sercem
swojego życia. Trzeba też z mocą podkreślić,
że zgromadzenie liturgiczne jest dobrem
wierzących i dobrem zbawczym. Daje
niepowtarzalną okazję umacniania więzi
z Chrystusem, z braćmi i siostrami.
Niewątpliwie trzeba również zauważyć, że
czas pandemii dał nam szansę odkrycia
i ożywienia Kościoła Domowego. Zwłaszcza
przejawia się to w realizowaniu funkcji
kapłańskiej, którą otrzymaliśmy na chrzcie św.
Winna się ona wyrażać w przygotowaniu do
Eucharystii, wspólnej modlitwie, czytaniu
Pisma św., czytaniu prasy katolickiej i rozmowach na tematy wiary i Kościoła. Doświadczenie epidemii dało szanse zauważenia
wartości rodziny jako Kościoła Domowego,
jako „wspólnoty i życia i miłości” (KDK 48).
Św. Jan Chryzostom (+ 407) jako pierwszy
nazwał rodzinę „małym Kościołem”. Wskazał,
że modlitwa i nauczanie w świątyni nie
wystarczą, lecz muszą towarzyszyć wiernym
także w domu, który jest małym kościołem.
Przekonywał, że do rodziny należy przenieść
atmosferę kościoła, w którym sprawowano
liturgię, czytano i komentowano Pismo
Święte, nauczano prawd wiary i zbierano
jałmużnę dla ubogich. Życzmy sobie i prośmy
Boga o takie owoce naszych zgromadzeń na
świętej wieczerzy.
przytoczę
uwagę
Na
zakończenie
o doświadczeniu epidemii jednego z anonimowych
internautów:
„ludzkość
dostała
dokładnie taką chorobę, jakiej potrzebowała.
Przestaliśmy szanować zdrowie, więc choroba
uświadomiła, że bardziej powinno nam na nim
zależeć. Przestaliśmy przebywać w rodzinach,
więc choroba zamknęła nas w domach, aby
przypomnieć i nauczyć nas, jak funkcjonować
z bliskimi. Przestaliśmy szanować osoby
starsze i chore, więc choroba naraziła
najbardziej ich, abyśmy pamiętali, jak bardzo
są bezbronni. Przestaliśmy doceniać pracow-
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ników służby
by zdrowia i farmaceutów, więc
wi
choroba pozwoliła zobaczyć,
ć, jak oni są
s
niezbędni. Przestaliśmy
my szanować nauczycieli,
dlatego choroba zamknęła
ęła nasze szkoły, aby
rodzice mogli sami spróbowaćć nauczyć
nauczy swoje
dzieci. Skupiliśmy
my wiele uwagi na naszym
wyglądzie
dzie i porównywaniu siebie, więc
wi
choroba zakryła nasze twarze, abyśmy
aby
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zrozumieli, że nie w wyglądzie
wygl
tkwi piękno.
Pandemia zabrała nam bardzo dużo,
du
ale
jednocześnie dałaa możliwość
moż
uczenia się
i zrozumienia tego, co w życiu
ż
najważniejsze”.
Powyższa
sza refleksja zachęca,
zach
abyśmy
umieli z sytuacji trudnych, również
równie korzystać.
W sensie religijnym sytuacje takie winny
uczyć nas podejmowania dojrzałych
dojrzałyc wyborów.

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne!
Dzisiaj Bóg oczekuje od swych dzieci jasnej relacji.
Czyli niezachwianej wierności Jezusowi Chrystusowi.
Św. Jan Chryzostom opisał ją następująco:
„Dopóki będziemy owcami, będziemy zwyciężać
i nawet, jeśli otoczy nas zgraja wilków, zdołamy je pokonać.
Ale jeśli staniemy się wilkami, zostaniemy pokonani,
ponieważ będziemy pozbawieni pomocy pasterza”.
Przyjmijcie te słowa jako treść tegorocznych życzeń
życzeń
na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2021.
Niech one będą przedmiotem naszego pragnienia,
tak abyśmy się stawali źródłami światła dla tego świata!
Serdecznie pozdrawiam i w modlitwie Bogu polecam.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
Klupczyńsk

Adwent
W nas przyjdzie Słowo Boga - Kazanie adwentowe św.
w. Bernarda
Wiemy, że potrójne jest przyjście
ście Pana. Trzecie
jest pośrodku między
dzy dwoma pozostałymi. Te ssą
jawne, trzecie nim nie jest. Za pierwszym swoim
przyjściem
ciem Pan był widziany na ziemi i przebywał
wśród
ród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli
i znienawidzili. Gdy nastąpi
pi ostatnie przyjście,
przyj
wtedy "wszyscy ludzie ujrząą zbawienie Bo
Boże"
i "będą patrzeć na Tego, którego przebod
przebodli". Ale
pośrednie przyjście,
cie, o którym mówimy, jest ukryte
i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze
dostępują zbawienia. A więc:
c: pierwsze przyjście
przyj
jest w ciele i słabości, to pośrodku
środku - w duchu
i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie.
To przyjście w pośrodku
rodku mię
między pierwszym
i drugim jest drogą wiodącąą od pierwszego do
drugiego: w pierwszym swoim przyjściu
przyjś
Chrystus
stał się naszym odkupieniem, w drugim uka
ukaże się
jako nasze życie, a pomiędzy
dzy tymi dwoma jest On
naszym wytchnieniem i pocieszeniem.
By zaś kto nie sądził, żee to, co mówimy, jest
tylko wymysłem, posłuchajcie słów Pana: "Jeśli
"Je
Mnie kto miłuje, będzie
dzie zachowywał moj
moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego".
Przeczytałem też w innym miejscu Pisma: "Ten, kto
się boi Pana, będzie
dzie czynił, co dobre". Ale wi
więcej

mam przekonania do tego, co powiedziano o miłumiłu
jącym, żee on zachowa nauk
naukę Pana. A gdzież ją
zachowa? Bez wątpienia
tpienia w swoim sercu, bo tak
powiedziano w psalmie: "W sercu swym zachowuję
zachowuj
Twe słowa, aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć".
zgr
W ten sposób zachowaj słowo Boga, albowiem
"błogosławieni ci, którzy je zachowują".
zachowuj Niech ono
przeniknie do głębi
bi twej duszy, niech przepoi twoje
pragnienia i obyczaje. Pożywaj
Poż
z jego bogactwa,
a twoja dusza będzie
dzie się nim rozkoszować.
rozkoszowa Nie
zapominaj
naj o tym chlebie, by nie stwardniało twe
serce, lecz by się nim syciła twoja dusza.
Jeśli
li w ten sposób zachowasz słowo Boga, ono
też cię zachowa. Albowiem przyjdzie do ciebie Syn
razem z Ojcem swoim; przyjdzie ów Prorok wielki,
który odnowi Jeruzalem i wszystko nowym uczyni.
Bo Jego przyjście
cie sprawi, że
ż "jak nosiliśmy obraz
człowieka ziemskiego, tak też
te będziemy nosić
i wyobrażenie
enie Człowieka niebieskiego". Zepsucie
Adama ogarnęło
ło całego człowieka i całym
zawładnęło,
ło, ale i całego człowieka ma posiąść
posi
Chrystus,
stus, bo go stworzył i odkupił, i całego także
tak
uwielbi.
W tym roku, podczas Rorat poznajemy teksty
Ojców Kościoła.
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„Odtąd będę żołnierzem Chrystusa”
W tym roku z powodu pandemii Covid-19
Msza św. odpustowa ku czci św. Marcina w dniu
11 listopada 2020 br., została odprawiona bez
udziału kapłanów z innych parafii. Mszy św.
przewodniczył i kazanie (poniżej) wygłosił
Ks. prob. Antoni Klupczyński.
„Św. Marcinie z Tours, nasz patronie, pocieszycielu strapionych i odważnych w wierze
w naszym P(p)oznaniu (rozumieć równocześnie
jako wspólnota miasta i osobistego poznania) –
módl się za nami”. Kiedy kilka miesięcy temu
została wprowadzona ta forma modlitwy po każdej
Mszy św. przyjęta została przez wiernych
z pewnym dystansem. Propozycję modlitwy do
naszego Patrona uzasadniłbym następująco:
1. św. Marcin został nam dany jako patron
parafii, zatem nie można o Nim zapomnieć i trzeba
Mu się przypominać
2. Marcin był przede wszystkim niezłomny
w wierze, a my zawsze, a w okolicznościach
napięcia społecznego szczególnie, chcemy aby
nasz Patron uczył nas poznawać Boga, gdyż
kondycja duchowa człowieka narażona jest na
osłabienie.
Zwróćmy zatem naszą uwagę na odwagę wiary
Marcina z Tours. Nie uląkł się powiedzieć
cezarowi Juliuszowi Apostacie, że zrzeka się
służby wojskowej. „Odtąd będę żołnierzem
Chrystusa” – powiedział. Cesarz wpadł w gniew
i zarzucił mu tchórzostwo. A Marcin gotów był
stanąć do walki bez broni, z krzyżem w ręku.
Cesarz przystał na to. Następnego dnia jednak
nieprzyjaciele poprosili o pokój. Marcin
zwyciężył!
Marcin ostatecznie poświęca się modlitwie,
medytacji i zgłębianiu doktryny Kościoła. W tym
celu około 360 roku założył pierwszy w Europie
klasztor mnichów w Liguge (czyt. Ligiże).
Wspólnota uczniów, która gromadzi się przy
Marcinie szybko stanowi centrum duchowe,
promieniuje na okolicę, niesie Boga tym, którzy
Go nie znają. Podejmują wysiłek zgłębiania Pisma
św., kontemplacji i życia ascetycznego. Na wzór
żołnierzy rzymskich potrzebowali do walki
z przeciwnikiem Boga
skutecznego
oręża.
Jednakże nie chodziło o hełm, zbroję i miecz, gdyż
walka z szatanem odbywała się przede wszystkim
na poziomie duchowym, a nie cielesnym (por. Ef
6,11-18). Trzeba podkreślić, że duchowość, której
prekursorem był św. Marcin miała charakter
apostolsko-ewangelizacyjny.
Propozycja
św. Marcina uprawy wewnętrznej człowieka nie
straciła na aktualności.
Dziś, kiedy wielu ludziom, również
duchownym, zwiotczały mięśnie duchowe, gdyż
cyniczny hedonizm przeważa w strukturze życia

codziennego, konieczna jest praca nad tężyzną
duchową chrześcijan.
Kiedy czytamy dzisiaj na naszej ulicy
św. Marcin w Poznaniu słowa, że „jest inaczej”.
„Imieniny ulicy… jest inaczej”; trzeba stanowczo
powiedzieć nie, „nie jest inaczej”! Jest św. Marcin
z przesłaniem chrześcijańskim, patron ulicy i tego
miejsca od XII wieku, a w Europie od IV wieku.
Chrześcijanie, mieszkańcy naszego miasta, miejmy
odwagę zauważyć i mówić za św. Janem
Pawłem II, że próbuje się „przedstawiać kulturę
europejską z pominięciem wkładu chrześcijaństwa,
który wywarł wpływ na jej historyczny rozwój i jej
rozprzestrzenienie się po całym świecie. Jesteśmy
świadkami narodzin nowej kultury, pozostającej
w znacznej mierze pod wpływem środków
masowego przekazu, której cechy charakterystyczne i treści często sprzeczne są z Ewangelią
i z godnością osoby ludzkiej. Do kultury tej należy
też coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm
religijny, związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i prawnym, który jest następstwem
zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie
niezbywalnych praw każdego. Oznaką gaśnięcia
nadziei bywają niepokojące formy tego, co można
nazwać kulturą śmierci” (nr 9, adhortacja Europa
in Ecclesia, 2003 r.). Ilustracją tej bolesnej
diagnozy
tkanki
kulturowej
na
naszym
kontynencie jest wystawa okienna w tzw. Baraku
kultury (Al. Marcinkowskiego).
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Wystawa pokazuje i szczyci się wulgaryzmami wypisywanymi pisywanymi na kartonach
podczas niedawnych ulicznych
nych manifestacji
o prawa kobiety. Obrażają
ż ą symbole religijne
i narodowe. Kiedy przyglądałem
ądałem się wystawie,
pomyślałem: żee taki krzyk wydają ludzie, którzy
lękają się kochać. W miejsce miłości
ści do stworzenia
i Stwórcy pojawia się zniekształcenie wobec ich
piękna.
kna. Trafnym komentarzem do tego co mo
można
obejrzeć we wspomnianym Baraku kultury,
kultury mogą
być słowa Ks. kardynała Roberta Saraha: „Uderza
mnie rozwinięty
ty przez współczesnego człowieka
talent do oszpecania wszystkiego, czego dotknie.
Proszę popatrzeć na przestrzeń:
ń: obraz planet
i gwiazd przejmuje pięknem.
knem. Wszystko tu jest na
swoim miejscu. Ład wszechświata
świata tchnie pokojem.
Proszę popatrzeć na świat,
wiat, na góry, rzeki,
krajobrazy, wszystko tchnie kojącym pięknem.
pi
Proszę popatrzeć na buzię dziecka, które gło
głośno się
śmieje, na twarz starca, pobrużdżoną
ż żoną przez lata.
Bóg uczynił swoje stworzenie z taką miłością, że
zawsze sprawia ono wrażenia
żenia szlachetności
szlachetno
i piękna. Ale proszę popatrzeć,
ć, co wyprawia
współczesny świat!
wiat! (…) Współczesny śświat upadla
i oszpeca najświętsze rzeczywistoś
eczywistości: dziecko,
matkę, śmierć” (Wieczór się zbliża
ża i dzień
dzie się już
chyli, s. 266-7).
Kończąc, zapytajmy się,
ę, jacy my, dzisiaj
mamy wyjść z tej mszy odpustowej ku czci
naszego patrona św.
w. Marcina? Po odpowied
odpowiedź
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sięgnąłem do książki
ążki Piotra Bednarskiego pt.
Błękitne śniegi
niegi i inne rejsy po złote runo
runo. Autor
wspomina swoją historię.
ę. W czasach sowieckich
wywieziony jako dziecko do gułagu na Syberię.
Syberi
Podczas wpychania do pociągu,
poci
który miał
zawieźć więźniów
niów do obozu, zastanawia się
si on,
dlaczego jego tak piękna
pię
matka zostaje
wywieziona razem z nim? Odpowiada: „Bo
przecież tam równieżż było potrzebne piękno
pi
takie,
jakie rozsiewała moja matka. Piękno
Pi
jest
nieodzowne tam, gdzie człowiek przemienia się
si
w zwierzę lub tam, gdzie usiłuj
usiłują przemienić go
w diabła”.
Św. Marcinie z Tours, nasz patronie,
pocieszycielu strapionych i odważnych
odwa
w wierze
w naszym poznaniu; wstawiaj się
si za nami, aby nikt
i nic nie zdołało wyrwać
wyrwa z naszych dusz
wewnętrznego piękna,
ękna, które zło
złożył w nas Bóg.
Naucz nas nieść płaszcz tego piękna
pi
tym, którzy
Boga nie znają lub Go odrzucają.
odrzucaj Udziel odwagi
odpowiadać miłością,
ś ą, której Tobie nie zabrakło!
I ucz nas być żołnierzem Chrystusa, który
przepasał biodra prawdą,
ą, zało
założył pancerz sprawiedliwości, na nogi włożył
żył gotowo
gotowość głoszenia dobrej
nowiny pokoju i wziął
ął tarczę wiary, dzięki której
będzie mógł gasić wszelkie ogniste pociski Złego
(por. Ef 6, 14-16 ).
Pomagaj nam zobaczyć i usłyszeć w naszych
bliźnich piękno Boga!

190 rocznica objawień Matki Bożej Niepokalanej
od Cudownego Medalika
W 1830 roku w kaplicy Domu Macierzystego
Sióstr Miłosierdzia (Szarytek)
zarytek) w Paryżu
Pary
miały
miejsce niezwykłe wydarzenia. Matka Boska
kilkakrotnie objawiała sięę siostrze Katarzynie
Labouré. 27 listopada Maryja poleciła
po
jej
przygotować medalik i obiecała wiele łask tym
wszystkim, którzy będą go z ufno
ufnością nosić.
W krótkim czasie medalik zyskał miano
cudownego. W dziewięć lat po objawieniu nosiło
go 10 milionów ludzi. Maleńki
Maleń
wizerunek
Niepokalanej z medalika stał się
ię skutecznym
środkiem
rodkiem apostolskim, przemawiającym zwłaszcza
do tych, którzy odeszli od Kościoła.
ścioła.
Na początku
tku XX wieku ksią
ksiądz Franciszek
Domaradzki ze Zgromadzenia Księży
Księż Misjonarzy
św.
w. Wincentego á Paulo zainicjował na terenach
Galicji Stowarzyszenie Cudownego Medalika,
zatwierdzone na prośbę galicyjskich biskupów
przez papieżaa Piusa X dla Polski w 1905
19 roku.
Cztery lata później
niej Stolica Apostolska wyraziła
zgodę na rozwój stowarzyszenia na całym świecie
pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika
(AMM – ang. Association of the Miraculous
Medal).

„Wszyscy,

którzy będą
ędą nosić ten medalik
z ufnością,, otrzymają
otrzymaj wiele łask”

Po II Wojnie Światowej Stowarzyszenie
podzieliło los innych
ch organizacji katolickich
i w1949 roku zostało rozwiązane
rozwi
przez władze
komunistyczne. Dopiero w 1980 roku, w 150-tą
150
rocznicę objawienia Cudownego Medalika, ksiądz
ksi
Teofil Hermann ze Zgromadzenia Księży
Ksi
Misjonarzy wskrzesił AMM jako ruch ludzi
świeckich pod nazwąą Apostolat Maryjny. Ze
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względu na ówczesną sytuację polityczną w kraju
Apostolat Maryjny funkcjonował jako nieformalne
grupy ludzi świeckich inspirowanych dekretem
Soboru Watykańskiego II o apostolstwie
świeckich.
Apostolat
Maryjny
został
oficjalnie
zatwierdzony przez prymasa Polski kardynała
Józefa Glempa w lutym 1992 roku, a po 25 latach
istnienia, w 2005 roku Apostolat powrócił do
swoich korzeni i został włączony do światowej
wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika.
Obecnie AMM istnieje niemal na wszystkich
kontynentach świata i skupia około 10 milionów
członków, natomiast w Polsce działa około 300
wspólnot parafialnych, które siłę do działania
czerpią z comiesięcznych spotkań formacyjnych.

Zgodnie z postanowieniami statutowymi,
opiekę
nad
Stowarzyszeniem
Cudownego
Medalika sprawują Księża Misjonarze św.
Wincentego á Paulo przy współpracy Sióstr
Miłosierdzia.
27 listopada br. z okazji 190 rocznicy objawień
Matki Bożej Niepokalanej, została odprawiona
w naszym kościele uroczysta Msza św. ku czci
Cudownego Medalika i przyjęcie nowych członków do Apostolatu Maryjnego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Jan Szczepaniak,
proboszcz
parafii
pw.
Wniebowstąpienia
Pańskiego w Poznaniu na Wichrowym Wzgórzu.
Koncelebrował Ks. Antoni Klupczyński, proboszcz
naszej parafii św. Marcina.
ASZ

Katecheza – co to takiego?
Odc. 5. Studia doktoranckie
Po
święceniach
kapłańskich
zostałem
skierowany na dwa lata do parafii św. Józefa
w Lesznie, gdzie moje doświadczenia katechetyczne nie były zbytnio różne od tych pierwszych,
podczas praktyk. Codzienna wytrwała walka na
katechetycznym
froncie
z
przegrywanymi
i wygrywanymi bitwami w szkole, w której uczyła
się kilkadziesiąt lat wcześniej moja Mama (!). Na
kolejną parafię zostałem skierowany do Poznania
i tutaj pewnego dnia, Ks. Prof. Jan Szpet zaproponował mi studia doktoranckie z katechetyki na
Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.
Trochę niepewnie, trochę pytając „dlaczego ja?”,
ale z pewnym zaciekawieniem rozpocząłem
4 letnie studia, które godziłem z pracą
duszpasterską w parafii i mniejszym etatem
w szkole. Nie chciałem tracić kontaktu z „żywym
materiałem badawczym” i tej zasady trzymam się
do dziś. W trakcie studiów padło pytanie o temat
rozprawy doktorskiej i tu pojawił się pierwszy
problem. Nie uważałem (i nie uważam) siebie za
wybitnego katechetę ani za wybitnego naukowca.
Interesowałem się teologią o tyle, o ile było to
potrzebne w codziennej pracy duszpasterskiej, i nie
miałem specjalnej pasji do czytania, myślenia
i pisania. Jednak coś trzeba było wymyślić.
Pierwszą wersją doktoratu było opracowanie
materiałów z Synodu o Słowie Bożym w 2008 pod
kątem katechezy, drugą przygotowanie do
bierzmowania w katechezie parafialnej, trzecią
opracowanie katechez ks. Alfreda Cholewińskiego,
które w tematach katechetycznym fascynowały
mnie najbardziej. Ostatecznie podjąłem się
przeanalizowania wszystkich podręczników do
szkolnej lekcji religii w Polsce na etapie
gimnazjalnym w celu sprawdzenia na ile są one
zgodne z założeniami katechezy katechumenalnej.

Temat
katechumenatu,
czyli
kilkuletniego
przygotowania do sakramentu chrztu w Kościele
pierwotnym bardzo mnie ciekawił. Analiza
podręczników była dość mozolna i żmudna, ale
w końcu udało się coś stworzyć. W ostatnim
rozdziale pracy zaproponowałem model katechezy
integralnej, która ma łączyć trzy środowiska
katechetyczne: rodzinę, parafię i szkołę
z jednoczesnym
respektowaniem
etapowego
i stopniowego
wtajemniczania
w
wiarę.
Ks. Profesor miał dla mnie dużo cierpliwości
i nieustającej życzliwości. Mam dla niego ogromną
wdzięczność, bo wierzył, że się uda, kiedy ja już
traciłem nadzieję. Po kilku latach udało się
sfinalizować pisanie pracy i w październiku 2015
roku obroniłem doktorat. Pamiętam stres, który
narastał w miarę zbliżania się terminu obrony
i pamiętam dobrą radę pewnej osoby: „będziesz na
tej sali, w której zgromadzi się komisja, rodzina
i przyjaciele osobą, która w tym temacie jest
największym specjalistą”. Bardzo mi to pomogło
i rzeczywiście w trakcie obrony miałem
świadomość, że to kilka lat ciężkiej pracy,
dziesiątki przeczytanych artykułów i książek,
godziny przesiedziane przed komputerem.
Obroniłem pracę doktorską z katechetyki, czyli
naukowej refleksji nad katechezą mając
świadomość, że było to także zasługą tych, którzy
się za mnie modlili. Doświadczyłem nie po raz
pierwszy i nie po raz ostatni, że Pan Bóg ma
poczucie humoru: stawia przed nami zadania, które
w pewnym momencie życia wydają nam się
absurdalne i niemożliwe do zrealizowania, a po
kilku latach robimy jakiś niewiarygodny skok
rozwojowy i udaje się. (C.D.N.)
Ks. Jacek Zjawin
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Wspomnienie o śp. Ks.
s. Bolesławie Krysiu
W sobotę 7 listopada br., w wieku 84 lat odszedł po nagrodę
życia wiecznego śp. Ks.
s. kan. Bolesław Wacław Kryś,
Kry Kanonik
honorowy kapituły kolegiackiej w Poznaniu, były wikariusz
naszej parafii w latach 1971-1974.
Urodził się 28 września
nia 1936 r. w Jankowie Zaleśnym
Zale
k. Ostrowa Wielkopolskiego. Syn Józefa i Agnieszki, z domu
Niśkiewicz. Miał ośmioro rodzeństwa,
ństwa, z których troje zmarło
w dzieciństwie.
Po ukończeniu
czeniu Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym
Zale
(do
VI klasy) i Orpiszewie (klasa VII), wstąpił
wst
do Niższego
Seminarium Duchownego w Ś
Świętej
ętej Górze k. Gostynia,
a następnie w Wolsztynie, które kończyło
ńczyło się maturą kościelną.
W latach 1956 – 1962 odbył studia
filozoficzno-teologiczne
teologiczne w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu.
W 1958 r. zdał maturęę państwow
ństwową, w dwuletnim systemie zaocznym.
27 maja 1962 r. w Katedrze Poznańskiej
Pozna
przyjął
święcenia
kapłańskie
ńskie
z
r
rąk
Ks. Arcybiskupa
Metropolity
Antoniego
Baraniaka.
W latach 1962 – 1964 pełnił posługę
posług
wikariusza w Parafii Najświę
świętszej Maryi
Panny Wniebowziętej
tej
w
Mokronosie,
następnie w latach 1964 – 1968 jako kapelan
szpitala powiatowego w Kościanie,
ścianie, później
pó
w latach 1968 – 1971 w Parafii Św.
Ś Antoniego
w Ostrowie Wielkopolskim oraz w latach 1971
– 1974 w Parafii Św.
w. Marcina w Poznaniu.
Posługa w każdej
dej parafii wzbogacała
doświadczenie
wiadczenie ks. Bolesława, pozwalała
zdobywać praktyczne umiejętnoś
ętności prowadzenia biura parafialnego, organizacji życia
parafii i pracy z młodzieżą
żą oraz dawała lepsze
zrozumienie wielu spraw.
W latach 1974 – 1980 objął
obj funkcję
proboszcza w Parafii Św. Wawrzyńca
Wawrzy
w Łomnicy k. Zbąszynia.
szynia. Następnie, w latach
1980 – 1991, był proboszczem w Parafii Św.
Józefa w Opalenicy, wydzielonej z Parafii Św.
Mateusza, tworząc ją od podstaw. WyremonWyremon
tował poprotestancki kościół,
ściół, wybudował dom
parafialny
alny i probostwo, a także
takż kaplice
w sąsiednich wsiach Jastrzębniki
ębniki i Kopanki.
Był inicjatorem (razem z ks. Stanisławem
Stankowskim) tzw. grup opalenickich
Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki
lgrzymki na Jasną
Jasn

Górę. Tam też przeżył
żył zawał serca i poprosił
o skierowanie naa mniejszą placówkę.
W latach 1991 – 2012 pełnił posługę
proboszcza w Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej
stochowskiej w Krośnie.
26 sierpnia 1991 r. ks. Bolesław rozpoczął
rozpocz
posługę duszpasterskąą w dzień
dzie odpustu.
Kontynuował dzieło swego poprzednika,
w pracach remontowo-budowlanych
budowlanych w kościele, na probostwie i otoczeniu, przy powstawapowstawa
niu i budowie cmentarza.
Bardzo zatroskany o dobro i rozwój
duchowy wiernych, z wielkim oddaniem
i zaangażowaniem
owaniem niósł przesłanie, by każdy
ka
parafianin mógł dostąpić
ąpić zbawienia.
Na 27 maja 2012 r. przypadł Jubileusz
Wdzięczności,
ci,
czyli
50
50-lecie
posługi
kapłańskiej
skiej ks. Bolesława Krysia.
30 czerwca 2012 r. przeszedł na emeryturę
emerytur
i przez ponad 6 lat pomagał duszpastersko
w parafii pw. Św. Marka Ewangelisty
w Poznaniu.
Uroczystości
ci pogrzebowe odbyły
o
się
w środę,, 11 listopada br., w parafii pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej
stochowskiej w Krośnie
Kro
koło
Mosiny.
Msza św.
w. w intencji śp. Ks. Bolesława
Krysia odprawiona zostanie w naszej
parafii 6 stycznia o godz. 1100.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać
da Panie ,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Źródło:
ródło: archpoznan.pl, parafiakrosno.pl
ASZ
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Wspomnienie o śp. Księdzu Ryszardzie Domańskim SAC
Misjonarzu w Rwandzie 1973 – 1995
Ksiądz Ryszard Domański urodził się 31 lipca
1941 r. w Gorzyczkach koło Czempinia.
Przypuszczam, że w kościele parafialnym
w Czempiniu został wkrótce ochrzczony. Mieszkał
z rodzicami i rodzeństwem w Poznaniu przy ul.
Św. Marcin, brama naprzeciw ul. Piekary.
W parafii św. Marcina w Poznaniu wzrastał,
przyjmował sakramenty święte, tam dojrzewało
jego powołanie kapłańskie i tam odprawił swoją
Mszę św. prymicyjną. Jego wuj, Pallotyn z Paryża,
miał duży wpływ na powołanie zakonne swego
siostrzeńca Ryszarda. Wstąpił więc do Stowarzyszenia Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Po 6
latach studiów został wyświęcony na kapłana
w kościele Księży Pallotynów w Poznaniu przy
ul. Przybyszewskiego, w maju 1973 r. przez
Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Metropolitę
Poznańskiego. Już w lipcu 1973 r. wyjechał na
misje do Rwandy, do Afryki i pracował tam aż do
1995 r. Z powodu poważnego uszczerbku na
zdrowiu musiał powrócić do Polski i zamieszkał
w Domu Pallotynów w Otwocku. Po kilku latach
został przeniesiony do Pallotyńskiego Domu
Pomocy Społecznej we Wrzosowie k. Radomia. Po
8 latach pobytu w tamtejszym Domu, zmarł
w szpitalu w Radomiu 9 listopada 2020 r., w wieku
79 lat. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Radomiu
18 listopada br. i został złożony do grobu
w kwaterze Księży Pallotynów.
Księże Ryszardzie, odpoczywaj w pokoju
wiecznym. Amen.
Księdza Ryszarda Domańskiego spotkałem po
raz pierwszy w czasie jego wakacji w Ojczyźnie.
Było to w lipcu 1979 roku. Jako nowo wyświęcony
ksiądz zostałem skierowany do parafii św. Marcina
w Poznaniu, by w wakacje pomagać w parafii,
ponieważ księża wikariusze byli na urlopach.
Pewnej niedzieli, wysoki i przystojny misjonarz,
w białej sutannie z czarnym pasem, głosił kazania
misyjne na niedzielnych Mszach św. Ewangelia tej
niedzieli była o wskrzeszeniu dziewczynki. Jezus
do zmarłej powiedział: Dziewczynko tobie mówię
wstań! – Talitha kum! Zabrzmiało to niezwykle
w ustach misjonarza z Afryki. Tym misjonarzem
był Ksiądz Rysiu Domański!
W czasie tej pomocy w parafii św. Marcina,
chodziłem także do chorych parafian z komunią
św. Byłem również u taty księdza Rysia – p.
Michała Domańskiego, który mieszkał przy ul. Św.
Marcin, bardzo blisko kościoła. Mama już nie żyła.
Nasze drugie spotkanie nastąpiło w kaplicy św.
Józefa w 1983 r. gdzie byłem kapelanem. Ksiądz
Ryszard był na kolejnych wakacjach. Kiedy
wróciłem po obejściu z komunią św. dzieci ze

Udzielanie błogosławieństwa prymicyjnego
przez Neoprezbitera ks. Ryszarda Domańskiego

szpitala św. Józefa, usłyszałem w kaplicy śpiew.
Był to ksiądz Rysiu. Później okazało się, że
codziennie, jak tylko mógł, przychodził do naszej
kaplicy i śpiewał brewiarz. Po brewiarzu
przychodził zwykle na śniadanie do Sióstr
Szarytek w Domu św. Józefa. Wtedy zapoznaliśmy
się i zaprzyjaźnili.
Pewnego roku ks. Ryszard był w Polsce
w okresie Bożego Narodzenia. Zostałem przez
niego zaproszony na św. Marcin, by w niedzielne
popołudnie śpiewać kolędy. Zebrała się tam liczna
rodzina państwa Domańskich. Tam poznałem
rodzeństwo Księdza Rysia (ojca już znałem)
siostrę Helenkę z mężem Andrzejem i dziećmi,
brata Jacka z żoną Halinką i dziećmi, wujostwo
i kuzynostwo księdza Rysia, zwłaszcza kuzynkę
profesor Krystynę Domańską z Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Siostrę Marylkę i jej męża
Janusza poznałem trochę później. Śpiewaliśmy
wtedy dużo kolęd, po kilkanaście zwrotek. Rysiu
bardzo lubił śpiewać w języku Rwandyjskim naszą
polską pieśń „Już od rana rozśpiewana chwal
o duszo Maryję…”. Lubił też śpiewać po
francusku.
W czasie następnych urlopów w Ojczyźnie
gościłem Rysia już w moim domu na Wyspie
Tumskiej przy Mieszka I/4, potem na plebani
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w Grodzisku Wlkp. i zawsze wspólnie śpiewaliśmy brewiarz. Śpiewaliśmy też Godzinki ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Innym razem pojechaliśmy do mojej parafii
rodzinnej Szczury k. Ostrowa Wlkp. Zawoziłem
Rysia do każdego z moich sióstr i braci. Kiedy
bratanica Justynka brała ślub w kościele
parafialnym w Szczurach, wspólnie celebrowaliśmy Mszę św. ślubną Justynki z Andrzejem
Baraniakiem. Potem było wesele i ks. Ryszard
świetnie się bawił, co zostało uwiecznione na
taśmie filmowej.
Pierwszy raz wyjechaliśmy wspólnie na
wakacje do Zakopanego z Profesor Krystyną
Domańską i jej Chórem Parafialnym św. Marcina.
To było dwa razy. Chodziliśmy razem po górach,
wtedy Rysiu był jeszcze sprawny i mógł chodzić.
Potem to już co roku jeździliśmy razem na
wakacje, przeważnie w sierpniu – do Polanicy
Zdroju (dwukrotnie). Z Polanicy jeździliśmy do
Dusznik Zdroju na Międzynarodowe Koncerty
Chopinowskie. Dwa lata byliśmy na wakacjach
w Dębkach
n. morzem;
pierwszy
raz
w poznańskim Ośrodku Caritas (Gwiazda Morza),
drugi raz byliśmy w Ośrodku Księży Zmartwychwstańców. Kolejny raz byłem zaproszony przez
Rysia do odwiedzin w Otwocku w Ośrodku
Pallotyńskim, i tam spędziłem 10 dni. Pamiętam
pojechaliśmy wtedy rowerami do Góry Kalwarii,
20 km odległości, część trasy w deszczu. Kiedyś
z Wichrowego
pojechaliśmy
rowerami
do
Rogalina odwiedzić Ewę z Domańskich, a potem
Stęszewskich i jej męża Sławka. Była to sobota
wyjechaliśmy o 12,3o a musieliśmy wrócić na
18,3o na Mszę św. (30 km w jedną stronę). Osobny
rozdział to wakacje w Szczeglinie, k. Koszalina,
u siostry Marylki i szwagra Janusza – kilkakrotnie!
To były zawsze piękne wakacje! Później z nami
jechał kilka razy Jacek Domański, brat Ryszarda.
Kiedy byłem już proboszczem w parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu na
Wichrowym Wzgórzu, zabieraliśmy Rysia na
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5 dniowe, autokarowe wycieczki-pielgrzymki
parafialne w różne strony Polski. Rysiu
zapoznawał się z parafianami a parafianie z nim.
Był bardzo wesoły i kontaktowy. Lubił śpiewać po
rwandyjsku i opowiadać różne dowcipy, z tego
słynął! Uczył ludzi popularnych zwrotów po
rwandyjsku. Na tych wycieczkach byliśmy razem
kilka razy.
Osobny rozdział to duchowość Księdza Rysia.
Zawsze celebrowaliśmy wspólnie Eucharystię. Po
każdej
Mszy
św.
było
obowiązkowo
dziękczynienie. Przy tym przypominał słowa
Księdza Kanonika Mariana Peika, proboszcza
parafii św. Marcina: „nie ma jedzenia (tzn.
śniadania) bez dziękczynienia”! Wspólnie
mówiliśmy różaniec i Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, wspólnie śpiewaliśmy Godzinki ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Był
miłośnikiem tych modlitw. Gdy rano nie mógł
spać, co często się zdarzało, to w nocy modlił się
i śpiewał pieśni kościelne.
Lubił wspominać swoje lata dziecięce
i młodzieńcze spędzane w Poznaniu, na św.
Marcinie. Inne to, gdy ojciec Michał prowadził na
Ratajach ogrodnictwo, a potem gdy był we
Fabianowie k. Skalmierzyc ogrodnikiem u p. Tyca,
wielkiego, na owe czasy, przedsiębiorcy –
ogrodnika. Co roku dzieci jeździły na wakacje do
Fabianowa.
Dużo wspominał o swoich wakacyjnych
wyprawach po kraju z bratem Jackiem, na
rowerach z silniczkami, o przygodach jakie ich
spotykały. Było wesoło.
Rysiu lubił kawę, a jak była pora to odrobinę
koniaczka. Był pogodny, wesoły, dobrze czuł się
w towarzystwie ludzi, ale zawsze był Boży! Był
moim przyjacielem i dzięki niemu cała jego
rodzina jest mi tak bliska, jakby to była moja
rodzina!
Chwała Bogu za misjonarza Księdza
Ryszarda! Odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen
Ks. Jan Szczepaniak

2 czerwca 2013 r. Msza św. dziękczynna z okazji 40-lecia kapłaństwa Ks. Ryszarda
(w koncelebrze Ks. Jan Szczepaniak i Ks. Krzysztof Makosz)
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Wspomnienia o śp. Grażynie Podzińskiej
Dnia 2 października 2020 r. odeszła do
Pana Grażyna Podzińska, nasza była
parafianka. Była bardzo dobrą koleżanką,
przyjaciółką i powierniczką. Miała w sobie
dużo wrażliwości. W trudnych momentach,
o każdej porze potrafiła wysłuchać i doradzić.
Dla mnie była jak siostra. Ze śp. Grażyną
zapoznałam się w Legionie Maryi, należałyśmy także do Żywego Różańca i Rady
Duszpasterskiej. Śp. Grażyna była przykładem
pracowitości. Wiele czasu poświęcała ludziom
chorym. Dzięki Niej i ja zaangażowałam się
w tę pracę. Dodawała otuchy, choć sama była
bardzo schorowana. Wszystko zawierzała
Matce Bożej. Pan Bóg powołał Ją do siebie
w wieku 67 lat.
Ufam, że Pan Bóg wynagrodzi Jej cały
ziemski trud. Wierzę, że jeszcze spotkamy się
w domu Pana.
Elżbieta Szkaradkiewicz
Pani Grażyna Podzińska urodziła się
15.3.1953 r. (wraz z bratem bliźniakiem)
w Skulsku. Skulsk to znane sanktuarium
maryjne w pobliżu Konina. Czczona jest tam
figura MB Bolesnej (ukoronowana koronami
papieskimi 3 czerwca 1997 r. w Gnieźnie).
Śp. Grażyna po skończeniu Szkoły
Podstawowej w Skulsku uczyła się
w Technikum Gastronomicznym w Toruniu.
Po Studium podyplomowym pracowała jako
dietetyczka w szpitalu w Poznaniu przy ul.
Szamarzewskiego, a później, aż do czasu
emerytury w administracji tegoż szpitala.
Zamieszkała w par. Św. Marcina przy ul.
Składowej. W pracy zawodowej oddana
chorym, a w parafii bardzo związana z życiem
duszpasterskim.
Któregoś dnia przyszła do biura parafialnego z prośbą o włączenie Jej w poczet jakiejś
grupy duszpasterskiej – szczególnie maryjnej.
Jako proboszcz przedstawiłem Jej działalność
dwóch grup: Żywego Różańca i Legionu
Maryi. Chętnie włączyła się aktywnie do
działalności w obydwu grupach. Przez krótki
czas była główną zelatorką Żywego Różańca,
a jeszcze aktywniej zaznaczyła swoje zaangażowanie w grupie Legionu Maryi. Brała
aktywny udział w cotygodniowych spotkaniach tej grupy. Modlitwami swoimi wspierała
chętnie różne sprawy parafii, była aktywną
członkinią Legionu Maryi zobowiązującą się
1-2 godzin w tygodniu poświęcić posłudze

▲ Śp. Grażyna Podzińska (pierwsza z lewej)
w poczcie sztandarowym Legionu Maryi

parafialnej, duszpasterskiej, charytatywnej.
Obowiązek ten wypełniała bardzo chętnie,
przez co zaskarbiła sobie życzliwość wielu
parafian i duszpasterzy. Życzliwa, radosna,
chętna do współpracy, oddana całym sercem
sprawom Kościoła. Kochała Kościół Święty
i czuła się w nim obecna.
W ostatnich latach swego życia zamieszkała w par. Wniebowzięcia NMP w Poznaniu
– w Kobylepolu. Jak informuje Ks. Kanonik
Dominik Kużaj – proboszcz tamtejszej parafii,
od początku włączyła się w życie duszpasterskie nowej parafii. Należała do Żywego
Różańca, Klubu Seniora, ozdabiała kwiatami
figurę Matki Bożej przy kościele oraz
pomagała na probostwie.
Była wielką czcicielką Matki Bożej.
Odbyła 24 piesze pielgrzymki na Jasną Górę,
a 3 razy kontynuowała te pielgrzymki z Jasnej
Góry do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach. Kiedy już zdrowie nie
pozwalało Jej na piesze pielgrzymowanie,
nawiedziła z grupami autokarowymi lub
samolotem: Rzym, Fatimę, Lourdes i Ziemię
Świętą.
Ostatnie lata przeżywała w cierpieniu.
Częste pobyty w szpitalu i cierpienia fizyczne
umacniały Jej duchowość i pozwalały z ufnością mówić „bądź wola Twoja”. Odeszła do
Pana pogodzona całkowicie z wolą Bożą
2 października 2020 r. Pogrzeb odbył się
w rodzinnej parafii w Skulsku.
Wierni i duszpasterze parafii św. Marcina
i MB Wniebowziętej zachowają Ją w życzliwej i wdzięcznej pamięci.
Ks. Czesław Grzelak
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Odwiedziny duszpasterskie – „Kolęda” 2021 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Parafianie! W związku z okolicznościami epidemii, zgodnie z zarządzeniem
w naszej
Archidiecezji
Poznańskiej
odwiedziny duszpasterskie będą miały
charakter nawiedzenia przez parafian parafialnej świątyni. Zapraszamy na Mszę Świętą
dziękczynną za miniony rok i z prośbą
o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok,
wszystkich Parafian w czterech wspólnotach A, B, C i D w następujące niedziele
stycznia 2021 roku na godz. 12.30:
A Niedziela 10 stycznia Msza św. g. 12.30
ul. Al. Marcinkowskiego, ul. Paderewskiego
nry 6-10, ul. Franciszkańska, ul. Wzgórze
Przemysława 1, ul. Murna nry 1-3a, ul. Kozia
nry 10 i 12, ul. Sieroca nry 9-10, ul. Ludgardy;
ul.
23
lutego
nry
parzyste
2-36,
ul. Nowowiejskiego nry 1-12, ul. 3 Maja nry
46-50, Plac Cyryla Ratajskiego nry 9-10 i Plac
Wolności nr 1-18.

B
Niedziela 17 stycznia Msza św. g. 12.30
ul. św. Marcin nry 1-55, ul. Podgórna nry 112, ul. Ratajczaka, ul. Taczaka nry 1-10 i 1324, ul. Garncarska nry 1-5, ul. Kościuszki 42,
ul. Kantaka nry 1-6, ul. 27 Grudnia nry 1-5.
C Niedziela 24 stycznia Msza św. g. 12.30
ul. Półwiejska nry nieparzyste 1-11 i nry
parzyste 8-42, ul. Długa nry 13-14,
ul. Królowej Jadwigi nry 108-112 i 142-144,
ul. Strzelecka nry parzyste 2-10; ul.
Szymańskiego, ul. Krysiewicza, ul. Wysoka.
D Niedziela 31 stycznia Msza św. g. 12.30
ul. Powstańców Wielkopolskich nry 1-14,
ul. Ogrodowa; ul. Piekary; ul. Składowa nry
2,4,8,10,11,11a, ul. Towarowa cała.
Ulice niezamieszkałe: Niezłomnych, Plac
Wiosny Ludów, Skośna.
Jeśli jakakolwiek ulica została pominięta
proszę o zgłoszenie.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Kościół naszym domem
Prace wykonane w minionych roku 2020
Pragnę przekazać Wam informacje
gospodarcze z naszego domu, którym jest
Kościół. Poza bieżącym funkcjonowaniem
życia parafialnego jakim jest liturgia-kult
Boży, biuro, plebania zostały przeprowadzone
następujące prace:
1. Ogrodzenie i bramy od strony ul.
św. Marcin.
2. Tablice informacyjne.
3. Zakończone prace porządkowe i remontowe
budynku
katechetycznego
(rozpoczęte w 2019 r.).
4. Nowe ogrzewanie w kościele.
5. Obrazy „Jezu, ufam Tobie” i św. Faustyny
przy ołtarzu Serca Jezusowego.
6. Remont tzw. maszynowni w kościele.
Uzyskane
zostało
pomieszczenie
magazynowe.
7. Likwidacja zasieku na śmietnik.
8. Nagłośnienie na zewnątrz kościoła.
9. Uporządkowanie terenu między kościołem
a parkingiem. Nasadzenie 50 szt. drzewek.
Bardzo dziękuję zawsze tym osobom,
które mimo wymagającej sytuacji materialnej,
nie szkodują na rzecz naszego wspólnego

domu. Pozostaje nam do spłacenia jeszcze
dług za panele grzewcze w kościele.
Przypomnę, że cała inwestycja kosztowała 110
tyś. zł. Do tej pory zebraliśmy 18 750 zł.
Ufam, że przyszłym roku zdołamy to spłacić.
Może to jest też okazja, aby wspomnieć
o pracach wykonanych w ubiegłych latach,
od 1 lipca 2017 roku, kiedy zostałem
proboszczem parafii.
Rok 2017: remont plebanii.
Rok 2018: zakup systemu „SLAJD” dla
kościoła; figura św. Jana Pawła II; zakup
zestawu nagłośnieniowego na procesje;
renowacja sejfu w zakrystii; zakup maszyny
myjącej posadzkę w kościele; zakup skrzynki
na listy.
Rok 2019: nowe nagłośnienie „Rduch” dla
kościoła; uporządkowanie strychu i adaptacja
strychu na plebanii; izolacja i wymiana rynien
na kościele; remont archiwum.
Dzięki Bożej Opatrzności i życzliwości
ludzkiej zostały te prace wykonane. Raz
jeszcze dziękuję za pomoc materialną na rzecz
naszego wspólnego domu.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

W październiku, listopadzie
i grudniu 2020 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele,
w okresie pandemii,
do czasu ustania ograniczeń liczby
uczestników

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

(sprawdzać bieżące ogłoszenia)
1. Kamila Nowak

niedziele i święta
800, 930, 1130, 1800
dni powszednie
800 i 1800

Sakrament małżeństwa zawarli

Pasterka 24 grudnia
2200 i 2400
I Święto Bożego Narodzenia, piątek
930, 1130 i 1800
II Święto Bożego Narodzenia, sobota
800, 930, 1130 i 1800
Niedziela Świętej Rodziny
800, 930, 1130 i 1800
Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci

00

trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Al. Anon poniedziałek 900-1100
Ministranci sobota 1000
Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco
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

Odeszli do Pana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jacek Andrzej Hiszpański
Edward Dziwisz
Henryk Stanisław Jankowski
Ryszard Żołnierkiewicz
Alojzy Grzeszkowiak
Adam Jan Janiszczak
Maria Teresa Biniarz
Hanna Danuta Orłowska
Maria Teresa NoskowskaKalinowska
10. Janusz Roman Szatkowski

lat 70
lat 88
lat 90
lat 86
lat 87
lat 69
lat 73
lat 74
lat 77
lat 62

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

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

Żywy Różaniec

1. Ryszard Andrzejewski ♥ Ewa Grycpan

Ujednolicone i uzupełnione brzmienie
wybranych formuł modlitewnych
z uchwały KEP z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Ujednolicanie zatwierdzonych wariantów
OJCZE NASZ (MODLITWA PAŃSKA)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
(Amen.)
ZDROWAŚ MARYJO (POZDROWIENIE ANIELSKIE)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś
Ty
między
niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(C.D.N)

