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Z Maryją w nowe czasy!
Drodzy Parafianie, Goście i Czytelnicy
Świętomarcińkiego Słowa.
Mówią, że czas ucieka, a niektórzy dodają,
wieczność czeka. Rzeczywiście to święta prawda.
Weszliśmy w ostatni miesiąc roku 2021. Miesiąc
grudzień, w którym przygotowujemy się do
Uroczystości Bożego Narodzenia. W tym roku jest
to miesiąc szczególnie wyjątkowy dla naszej
Rodziny
Parafialnej.
Dlaczego?
Ponieważ
doczekaliśmy się (ufam, że nic już temu nie
przeszkodzi)
Nawiedzenia
Matki
naszego
Zbawiciela, pielgrzymującej po naszej Ojczyźnie
(w naszej archidiecezji od maja 2019 r.) w znaku
Jasnogórskim. Piszę, że doczekaliśmy się, gdyż
dwie daty nawiedzenia wyznaczone dla naszej
parafii – pierwsza wrzesień 2020, a druga kwiecień
2021 – uniemożliwiła pandemia, covid-19. Tym
razem, mimo może niesprzyjających warunków
atmosferycznych, „nie poddamy się”; i ufamy, że
data 20 grudnia 2021 roku Nawiedzenia Matki
Bożej naszej parafii nie zmieni się. Przygotowania
do przyjęcia Matki Bożej trwają. Pozwólcie
jednak, że wrócę do tematu Nawiedzenia na
zakończenie, aby teraz przez chwilę zatrzymać
Waszą uwagę przy tematach również ważnych dla
naszego życia duchowego.
Adwent
Słowo to pochodzi od. łac. adventus –
przyjście i wskazuje na Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa narodzonego w Betlejem. Stąd bierze
się, co roku przeżywana przez wierzących
chrześcijan, Uroczystość Narodzenia Bożego.
W związku z tym wydarzeniem w liturgii czas
adwentu (trwający ok. 4 tygodni), jest przygotowaniem siebie na dobre przeżycie Święta Bożego
Narodzenia. Służą temu między innymi Roraty,
Msza św. odprawiana codziennie i przeżywana
wraz z Maryją oczekującą na przyjście Syna
Bożego. W tym roku w naszej parafii w czasie
Rorat towarzyszy nam temat W drodze do
Betlejem. Wraz z Maryją i św. Józefem staramy się
podążać po ziemi na której urodził się Chrystus.
Odwiedzając na mapie miejscowości – np.
Nazaret, Kafarnaum czy Jezioro Galilejskie –
przybliżamy historię życia Jezusa Chrystusa, aby
lepiej ją poznać, a przede wszystkim uwierzyć
i pokochać samego Jezusa. Zapraszamy codziennie
o 18.00, w sobotę o 8.00.
Adwent rozpoczyna zawsze w Kościele Nowy
rok liturgiczny i duszpasterski. Przypomnę, że
hasło programu duszpasterskiego Kościoła
w Polsce na lata 2019 – 2022, brzmi:
Eucharystia daje życie. W roku 2019/20
prowadziło nas hasło: Wielka tajemnica wiary;
w roku 2020/21: Zgromadzeni wokół świętej
wieczerzy; a w obecnym roku duszpasterskim

2021/22 zostało przyjęte hasło: Posłani w pokoju
Chrystusa. Mamy zatem umocnić naszą wiarę
i miłość do Chrystusa w Komunii św. Karmić się
Eucharystią, „abyśmy mocą tego Pokarmu
przemieniali świat” (Arcybiskup Stanisław
Gądecki, List Pasterski Arcybiskupa Metropolity
Poznańskiego na Adwent Roku Pańskiego 2021).
Ilustracją tego zadania duszpasterskiego dla nas,
jest w naszym kościele grafika umieszczona przy
ołtarzu, na którym sprawuje się Eucharystię.
Widzimy na niej Kulę ziemską z której wyłania się
światło,
słońce
symbolizujące
Chrystusa
zwróconego, przychodzącego do ludzkości.
Domyślamy się, że autorowi projektu grafiki
(p. Barbara Rzemyk, parafianka) chodzi o następujące przesłanie: monstrancja/kula ziemska ukazuje
Jezusa Chrystusa/Słońce. Ludzkość oczekuje na
przyjście Światła! Będąc w naszym kościele
zachęcam, przyjrzyjcie się temu przesłaniu grafiki.
Przede wszystkim jednak korzystajcie z Pokarmu,
który do nas przychodzi każdego dnia na ołtarzu.
To jest również adwent, który najlepiej nas
przygotowuje na ostatnie przyjście/adwent
Chrystusa na końców czasów.
Ministrant
Pragnę wyrazić radość w imieniu nas
duszpasterzy - ale myślę, że również parafian –
z tego, że mamy nowego ministranta. Filip sam
podjął decyzję: chcę być ministrantem, powiedział
do Taty! Przez kilka miesięcy przyglądał się
z bliska zadaniom jakie go czekają. Przyjęty został
w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata,
ubrany w nowy piękny strój ministranta. Więcej na
ten temat w krótkim reportażu w obecnym
numerze Słowa. Niech to będzie zachęta dla innych
chłopców. Zapraszamy!
Zawsze z Maryją
Na zakończenie wróćmy do tematu
Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskim.
Przede wszystkim Drodzy Parafianie i Goście
naszej wspólnoty, poczujmy się w dniu
Nawiedzenia tak, jakbyśmy przyjmowali Maryję
w ikonie Częstochowskiej do naszego domostwa.
Matka nawiedza kościół parafialny, który jest
naszym domem. Przychodzi do wszystkich rodzin
i mieszkań! Pomoże nam w tym przeżyciu
spotkania się z Matką Zbawiciela poświęcenie
nowej kopii obrazu Jasnogórskiego dla naszego
kościoła. Obraz, który zostanie umieszczony
w naszej świątyni pod krzyżem, zostanie
poświęcony przez dotyk obrazu nawiedzającego.
Przygotowane zostały pamiątki z nowym obrazem
Jasnogórskim w formie pocztówki, które
poświęcone zabierzemy z kościoła naszego domu,
do naszej rodziny.
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Zanim jednak dojdziemy
dziemy do tych przeżyć,
prze
trzeba nam się do nich przygotowa
przygotować. Przede
wszystkim od strony duchowej! Już
Ju
teraz
zachęcam
cam Was, nie odkładajmy spowiedzi świętej
na ostatnią chwilę.. Rozpoczyna się drugi tydzień
adwentu, przygotuj się i udaj sięę do konfesjonału!
Będąc w łasce uświęcającej
ącej u Boga, czekaj na
przyjście Matki Bożej. Bezpośrednio
średnio przed dniem
20 grudnia odbędą się misje parafialne.
parafialne
Poprowadzą je OO. Paulini,, stróże
stróż Sanktuarium
Jasnogórskiego. Bardzo proszę, abyśmy
abyś
również
zaangażowali się w sam dzieńń Nawiedzenia tj. 20
i 21 grudnia (dokładny program jest wydrukowany
i na www:swmarcin.archpoznan.pl). Wyrazem
Wyraze
duchowej kondycji i dyspozycji niech będzie
również nasza zewnętrzna
trzna strona. Niech w każdym
ka
naszym mieszkaniu zawiśnie
śnie w oknie flaga
maryjna i udekorujmy nasze okna jak również
równie
drzwi. Ten znak zewnętrzny
trzny moż
może obudzić do
powstania duchowego innych. Może
że sprowokować
sprowokowa
do rozmowy (jesteśmy przecież Posłani w pokoju
Chrystusa) i zachęcić do przyjścia do Matki.
A Matka otwiera serce dziecka!

Wejdźmy z Nią w nowe czasy! Powitajmy
Maryję 20 grudnia br. w poniedziałek o 17.30
w naszej świątyni
tyni wraz z Księdzem biskupem
Zdzisławem Fortuniakiem, który w herbie
biskupim umieścił
ścił wizerunek Matki Bo
Bożej
Częstochowskiej z zawołaniem:
awołaniem: Semper Tecum!
(Zawsze z Tobą).

Historia mojego powołania
do służby ministranckiej

Słowo opiekuna ministrantów

Pewnej niedzieli widząc
ąc jak przy ołtarzu służą
słu
ministranci zapytałem Taty:
- Czy mogę zostać ministrantem?
Tata zaproponował, żebym
ebym po Mszy Świętej
zapytał
Księdza
dza
Proboszcza.
Usłyszałem
odpowiedź „tak” i od tego momentu zacząłem
przychodzić na codziennąą Mszęę Świę
Świętą w naszej
parafii o godz. 8.00. Po kilku tygodniach
przygotowań,, 21 listopada 2021 nadszedł dzień
dzie
mianowania na ministranta i uroczystej przysięgi.
przysi
Od tamtego dnia czuję łaskęę Bożą
żą i noszę
nosz w sercu
miłe wspomnienia.
ia. Mam nadzieję,
nadzieję że dzięki
służbie przy ołtarzu będęę coraz bliżej
bli
Boga.
Dziękuję wspólnocie parafialnej za modlitwę
modlitw
i obiecuję święte czynności
ci ministranta, wypełnia
wypełniać
pobożnie, gorliwie i radośnie.
Philip

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzmy sobie
takiego poruszenia duchowego,
które miała św. Elżbieta
przy Nawiedzenie Maryi.
Niech ono wyzwoli w nas wszystkich
same dobre emocje
na drodze w nowych
nowy
czasach!
Z darem modlitwy i w oczekiwaniu
na wspólne spotkanie z Maryją,
Maryj naszą Matką
Ksiądz
dz prob. Antoni Klupczyński
Klupczy

W Niedzielę Chrystusa Króla Wszech
Wszechświata,
przyjęliśmy
my do grona ministrantów naszej parafii
Philipa, który przez kilka tygodni jako kandydat
przygotowywał sięę do tej odpowiedzialnej słu
służby.
W dniu przyjęcia
cia otrzymał strój składający
składaj
się
z trzech elementów: komży
ży (jest to krótsza wersja
alby, która z kolei nawiązuje
nawią
do białej szaty
chrzcielnej i symbolizuje łaskę
łask wiarę), czerwoną
pelerynkę i sutanelę,, które razem tworzą
tworz pełen
ministrancki strój liturgiczny.
Służba
ba przy ołtarzu wyra
wyraża zaangażowanie
Ludu Bożego w liturgięę i jest jednocześnie
jednocze
szkołą
odpowiedzialności
ci i sumienności.
sumienno
Zapraszamy chłopców chętnych
ch
do służby
liturgicznej i ich Rodziców do kontaktu
z duszpasterzami parafii św.
ś Marcina.
Ks. Jacek
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Zaduma nad Ziemią Jezusa i Jego Matki

Betlejem
Nazwa miasta Narodzin Chrystusa ma
znaczenie symboliczne: w języku arabskim
oznacza „dom mięsa”, a w hebrajskim- „dom
chleba”. Jest miastem dynastii Dawidowej, gdyż
z niego pochodził ojciec Dawida, Jesse. Tutaj
Dawid został namaszczony na króla.
Idziemy z turystami – pielgrzymami przez
Pole Pasterzy, Grotę Mleczną do Bazyliki
Narodzenia. Bardzo trudno było mi uwierzyć, że
naprawdę znalazłam się w miejscu narodzenia
Zbawiciela świata. Jakże to smutne, że w takiej
biedzie, ubóstwie, wyrzucony za drzwi tego
świata, przyszedł na świat Mesjasz –
najcudowniejsze dzieciątko. A przy Nim
najszczęśliwsza, choć jakże biedna i sponiewierana
Maryja.
W Bazylice Narodzenia wsłuchuję się
w homilię głoszoną przez kapłana – Niemca.
I przyszły mi na myśl inne Boże Narodzenia –
wojenne. Czy ten pastor wie, w jakich warunkach
przychodził na świat Jezus w Polsce w latach II
wojny światowej – podczas okupacji niemieckiej?
Czy On wie? … Homilia nawiązywała do słów
ewangelicznych o Bożym Narodzeniu, ale użył też
słów „na świat przyszedł Książę Pokoju”.
I powiedział prawdę.
W Betlejem narodził się Bóg – Człowiek.
Nisza pomiędzy dwoma wejściami do Groty
Narodzenia uważana jest za to miejsce, gdzie Jezus
przyszedł na świat. Przypomina o tym 14ramienna srebrna gwiazda ufundowana w 1717 r.,
na której widnieje napis: „Hic de Virginie Maria
Jesus Christus Natus est”. (tu z Maryi Dziewicy
narodził się Jezus Chrystus).►
Grota, jakich tu wiele, nic nie znacząca, staje
się miejscem na które zwrócone są oczy świata.
Miejscem, od którego zaczyna się nowa Era
Ludzkości. Od tej nocy świat liczy nowe dni. Jezus
nie potrzebował tunik, wozu triumfalnego,
rydwanu i lektyki, ani spikerów, rozgłośni,
ministrów. Bo On przekreślił to, co wielkie i cenne
w oczach świata, a wyniósł to, co niskie i nędzne.
Przychodzą na myśl nasze piękne kolędy. Chyba
najbardziej głębię tych przeżyć obrazuje kolęda
„Bóg się rodzi – moc truchleje (…)”.
W treści tej kolędy dopatrzyłam się kontrastów
i sprzeczności, które jedynie nieskończona
mądrość Boga mogła uczynić – odwieczny Bóg
stał się Dzieciątkiem. Ten, który żył w niebie bez
Matki, teraz żyje na ziemi bez Ojca. Ten, którego
niebiosa nie mogą ogarnąć, ukrył się w łonie Matki
Dziewicy. W taki oto sposób została nawiązana
łączność między niebem a ziemią, między Bogiem

a ludzkością. Od tej właśnie chwili otrzymaliśmy
godność dzieci Bożych.
Współczesny świat chce nawiązać łączność
z kosmosem i innymi planetami. Wysyła się coraz
nowocześniejsze pojazdy kosmiczne, by odnaleźć
kogoś żyjącego gdzieś daleko od nas. Ludzkość
szuka porozumienia z domniemanymi istotami
innych światów. Tylko dlaczego tak rzadko szuka
się porozumienia z Istotą, która pierwsza dokonała
„lądowania” na naszym świecie? A przecież to
tylko Słowo Wcielone może nas przenieść do
innego świata – świata – świata swojego Ojca.
Tu nie potrzeba rakiet, pojazdów kosmicznych,
przystanków na księżycu, Marsie czy Wenus, bo
droga jest prosta. Wystarczy uwierzyć i zjednoczyć
się z Chrystusem poprzez swoje życie w jedności,
miłości i prawdzie.
Dziwne są te kontrasty Boga i świata.
Wszystko na świecie jest jakby odwrotnie, inaczej.
Oto zamiast Jezusa pojawia się idol, zamiast darów
Ducha św.- dary materialne, zamiast miłości –
nienawiść, zamiast łaski – grzech.
I od wieków nie możemy zrozumieć blasku
gwiazdy betlejemskiej, wolimy inną gwiazdę –
roślinę z Meksyku. Dlaczego?

Za to na pewno kochamy polskie kolędy,
w których przejawia się cała polska dusza.
Najbardziej lubię kolędę pełną uczucia.
„Mizerna cicha, stajenka licha, (…)”.
Jej autor Teofil Lenartowicz zawarł tu całą
tęsknotę polskiej duszy. Tęsknotę za spokojem,
ukojeniem, ciszą i szczęściem. Te pragnienia przez
długie lata były dążeniem naszego narodu. Dlatego
tyle w nich sensu, serca i żywiołowej wiary.
Łamiąc się opłatkiem – dzielę się z Jezusem,
który przybył na nasz świat w biedzie
i utrapieniu, aby stać się naszą Drogą, Prawdą,
Życiem i Pokarmem – Chlebem życia
w okruchu Opłatka – Hostii.
Barbara Gorczyńska
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Dlaczego Słowo stało się ciałem?

Co to jest Wcielenie?

(KKK 456-460)

(KKK 61 – 463)

Katechizm podaje cztery odpowiedzi na to
pytanie. Pierwsza zawarta jest w wyznaniu
wiary: Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia.
Słowo stało się ciałem – Syn Boży stał się
człowiekiem, aby uratować ludzkość czyli
zbawić ją i pojednać z Bogiem. Czy
rzeczywiście człowiek potrzebował ratunku?
Jak pisze św. Grzegorz z Nyssy:
Chora
ludzka
natura
wymagała
uzdrowienia, upadła potrzebowała podniesienia, martwa – wskrzeszenia. Trzeba było nam
zwrócić dobra, które utraciliśmy, przynieść
światło w ciemnościach, wyzwolić z niewoli.
Tak tragiczna sytuacja człowieka poruszyła
serce Boga i skłoniła Go do przyjęcia ludzkiej
natury w Jezusie Chrystusie.
Słowo stało się ciałem, aby człowiek
poznał, jak bardzo Bóg go kocha. Nie było
bardziej dosłownego i wyrazistego sposobu by
ukazać człowiekowi miłość, niż ten: stać się
człowiekiem i przemówić do niego jego
własnym językiem. Jezus ukazał nam miłość
Boga nie tylko w słowach, ale także
w postawie całkowitego zawierzenia Ojcu.
Krzyż najpełniej objawił zarówno wielkość
miłości Boga do człowieka i jak i wielkość
zawierzenia Bogu w obliczu męki i śmierci.
Słowo stało się ciałem, aby ukazać kim
może stać się człowiek. Jezus Chrystus
w swoim człowieczeństwie jest wzorcem
moralnym w każdej dziedzinie, jest ideałem
człowieka, który możemy naśladować bez
obawy o utratę czegokolwiek z bogactwa
naszej osobowości. Naśladowanie Jezusa, to
nie zwykłe odtwarzanie Jego zachowań ale
przyjmowanie Jego Ducha, który od
wewnątrz upodabnia nas do Boga, który
stał się człowiekiem.
Słowo stało się ciałem, aby człowiek stał
się synem Bożym. Każdy z nas w Jezusie
Chrystusie jest zaproszony do zjednoczenia
z Bogiem, które nie mieści się w ludzkich
kategoriach myślenia. Św. Ireneusz stwierdza
prosto i wyraźnie: Syn Boży, stał się
człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem. Nie ma
w tym nic z obcych chrześcijaństwu idei
rozpłynięcia się w bóstwie. Chodzi o miłość,
która jednoczy i upodabnia, pozostawiając
zjednoczonych osobami.

„Wcielenie” to termin teologiczny
określający tajemnicę, którą święty Jan
Ewangelista ujmuje w stwierdzeniu: Słowo
Stało się ciałem (J 1,14). Syn Boży – Druga
Osoba Trójcy Świętej – przyjął ludzką naturę,
aby uratować ludzkość przed zagładą śmierci
wiecznej czyli zbawić ją. Święty Paweł
w przejmujący sposób opisuje tą tajemnicę
w liście do Filipian, w hymnie, który
najprawdopodobniej był używany w liturgii
pierwotnego Kościoła. Hymn ten najpierw
wskazuje na preegzystencję Jezusa, czyli
istnienie od zawsze w jedności z Bogiem
Ojcem. „Bycie na równi z Bogiem” zostaje
przerwane przez fakt Wcielenia, które
pierwszy teolog chrześcijański określa jako:
ogołocenie, przyjęcie postaci sługi, stanie się
podobnym do ludzi, uniżenie, posłuszeństwo
aż do śmierci (Flp 2,5-8). Zdefiniowania tej
tajemnicy podejmuje się także autor listu do
Hebrajczyków, gdy wkłada w usta Chrystusa
słowa: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi
utworzył ciało (Hbr 10, 5-7). Ten opis
Wcielenia akcentuje przede wszystkim
posłuszeństwo Jezusa woli Ojca oraz to, że
przyjęcie ludzkiego ciała umożliwiło Synowi
Bożemu złożenie najdoskonalszej ofiary za
zbawienie świata. Wiara w prawdziwość
Wcielenia już od początku staje się znakiem
rozpoznawczym prawdziwych chrześcijan.
Pojawiają się bowiem grupy ludzi (np. tzw.
dokeci – z j. grec. dokein - wydawać się,
mniemać, przypuszczać), którzy twierdzą, że
Jezus Chrystus przyjął pozorne ludzkie ciało.
Takie patrzenie na misterium Wcielenia
podważa wartość ofiary Chrystusa, gdyż skoro
Jezus nie był prawdziwym człowiekiem jego
ukrzyżowanie było czymś w rodzaju boskiego
przedstawienia, a nie prawdziwym wejściem
w tajemnicę cierpienia i śmierci, która zbawia
świat. Ślady walki z tą herezją odnajdujemy
przede wszystkim u św. Jana, który wyraźnie
stwierdza, że:
Każdy duch, który uznaje, że Jezus
Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga
(1 J 4,2).
Ks. Jacek
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Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1976-1978
Zbliżamy się do 20 grudnia – Nawiedzenia
Jasnogórskiego Wizerunku Matki Kościoła
w naszej parafii. W październikowym numerze
przypomnieliśmy
uroczystości
pierwszego
Nawiedzenia w naszej Parafii w roku 1978.
W bieżącym numerze przedstawiamy historię
Nawiedzenia Archidiecezji Poznańskiej.
„(…) Pierwsza peregrynacja trwała od
7 listopada 1976 r. do 21 maja 1978 r. Inicjatywę
peregrynacji obrazu Matki Bożej na terenie naszej
Ojczyzny zawdzięczano Prymasowi Tysiąclecia
Stefanowi kard. Wyszyńskiemu. Obraz rozpoczął
swoją wędrówkę po Polsce 26 sierpnia 1957 r.
Wierni archidiecezji poznańskiej na peregrynujący
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej czekali prawie
dwadzieścia lat.
Głównym inicjatorem peregrynacji w archidiecezji poznańskiej był arcybiskup Antoni
Baraniak. Jednak ze względu na swoją chorobę nie
dane mu było uczestniczyć w żadnej z uroczystości
peregrynacji w parafiach archidiecezji. Doskonale
tę sytuacje opisał bp Stanisław Napierała, który
w tamtym czasie piastował stanowisko sekretarza
arcybiskupa Baraniaka: [Abp Baraniak] czekał na
Nawiedzenie Maryi w znaku jasnogórskiego obrazu.
Przygotowywał na nie Archidiecezję, ale nie dane
mu było oglądać. Nawiedzenie rozpoczęło się
w Ostrowie Wielkopolskim w 1976 r. pod przewodnictwem kard. prymasa Wyszyńskiego, z udziałem
kard. Wojtyły. Arcybiskup Baraniak był nieobecny,
choć bardzo chciał uczestniczyć w tej uroczystości.
Rozpoczęła się jego śmiertelna choroba, która
trwała do 13 sierpnia 1977 r. Abp Baraniak
przemówił jednak do zgromadzonych w Ostrowie
Wielkopolskim na inauguracji Nawiedzenia za
pośrednictwem nagrania na taśmie magnetofonnowej. Potem zdążył jeszcze , jeśli tak można
powiedzieć, pożegnać się prywatnie z Matką Bożą
nawiedzającą jego diecezję. Doszło d tego w kaplicy
Domu Arcybiskupów Poznańskich w Rościnnie.
W związku z tym, trud uczestnictwa
w uroczystościach nawiedzenia obrazu Matki Bożej
w poszczególnych parafiach spoczął na barkach
biskupów pomocniczych: Mariana Przykuckiego i
Tadeusza Ettera. Przed rozpoczęciem peregrynacji
biskupi pomocniczy zaangażowani byli także w jej
odpowiednie przygotowanie. Dekretem z dnia 14
lutego 1976 r. ks. abp Baraniak powołał ostatecznie
do życia Komisję Nawiedzenia., która liczyła
siedemnastu członków. Przewodniczącym został bp
Etter. Pierwsze zebranie odbyło się 2 marca 1976 r.
w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Ustalono
wtedy trasę nawiedzenia i podzielono ją na 4 etapy,
z których każdy miał kończyć się w parafiach

miasta Poznania. Miało to zapobiec koncentracji
nawiedzenia w Poznaniu w jednym czasie, aby
wierni mieli więcej okazji do spotkań z Matką
Bożą. Ustalono, że peregrynacja będzie miała
charakter ciągły. Wyjątkiem będzie tylko Boże
Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Uroczystość
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W tych
dniach peregrynacja miała odbywać się w domach
zakonnych zgromadzeń żeńskich. Jeśli chodzi
o przybliżony plan nawiedzenia to w każdej parafii
poza Poznaniem rozpoczynało się o godzinie 1830,
a w Poznaniu o godzinie 1900. Uroczystości
powitalne obrazu trwały do około godziny 2100.
Odbywały się one z reguły na dworze z uwagi na
liczny udział wiernych, zdarzało się to nawet zimą.
Następnie obraz przenoszono do kościoła.
O godzinie 2400 odprawiano tzw. pasterkę maryjną
i przez całą noc odbywało się czuwanie
modlitewne połączone z adoracją Najświętszego
Sakramentu. Następnego dnia odprawiano Msze
Święte dla określonych grup parafian, poza tym
nieustannie trwała modlitwa przed Matką Bożą.
Zakończenie nawiedzenia w parafii miało miejsce
poza Poznaniem o godz. 1600, natomiast w Poznaniu
o godz. 1630. Odprawiano Mszę Świętą i samochód
z obrazem Matki Bożej udawał się do kolejnej
parafii. Warto zwrócić uwagę, że biskupi brali
udział w powitaniu lub pożegnaniu obrazu Matki
Bożej we wszystkich niemalże parafiach
archidiecezji. Zaznaczyć należy także, że
archidiecezja poznańska obejmowała wtedy jeszcze
także tereny dzisiejszej diecezji kaliskiej,
utworzonej w 1992 r. Jedynie w kilku przypadkach
uroczystościom powitania lub pożegnania obrazu
Matki Bożej przewodniczyli kapłani.
Jak wspomniano, abp Antoni Baraniak zmarł
w czasie peregrynacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej 13 sierpnia 1977 r. Dlatego też
ciężar doprowadzenia nawiedzenia do końca,
a zwłaszcza przygotowania uroczystego zakończenia peregrynacji spadł na barki wikariusza
kapitulnego, którym został wybrany bp Marian
Przykucki. W związku z tym bp Przykucki
13 lutego 1978 r. przesłał w imieniu archidiecezji
zaproszenie do kardynała Karola Wojtyły
zawierające prośbę o przewodniczenie uroczystej
Eucharystii z okazji zakończenia nawiedzenia
w archidiecezji poznańskiej, które zaplanowano na
21 maja 1978 r. Późniejszy Papież bardzo chętnie
przyjął zaproszenie, co wyraził w liście z 24 lutego
1978 r.: Bardzo serdecznie dziękuję za zaszczytne
zaproszenie
na
uroczystość
dziękczynną
Archidiecezji Poznańskiej w dniu 21 maja br.
Cieszę się, że już dzisiaj mogę odpowiedzieć na tak
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chwytające za serce zaproszenie na uroczystość
dziękczynną okazji zakończenia Nawiedzenia na
Ostrowie Tumskim w niedzielę 21 maja i wraz
z całą Archidiecezją dziękować Jasnogórskiej Pani
za łaski otrzymane w ciągu Nawiedzenia.”
Ostatnia faza nawiedzenia kopii obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej rozpoczęła się wieczorem w
piątek 19 maja 1978 r. Wprowadzono wtedy obraz
do katedry poznańskiej, gdzie przebywał aż do
południa niedzieli 21 maja. W sobotę 20 maja
w obecności obrazu Matki Bożej biskup Marian
Przykucki udzielił święceń kapłańskich szesnastu
diakonom
Arcybiskupiego
Seminarium
Duchownego w Poznaniu.
Główne uroczystości zakończenia peregrynacji
rozpoczęły się w niedzielę 21 maja. O godz. 10.00
obraz przeniesiono z katedry do ołtarza polowego
ustawionego przed katedrą. Według wcześniejszych ustaleń Eucharystii przewodniczył ks. kard.
Karol Wojtyła. Oprócz niego w uroczystości wzięli
także udział ks. prymas Stefan kard. Wyszyński
i przebywający wtedy gościnnie w Poznaniu kard.
William Baum z Waszyngtonu, ponad trzydziestu
biskupów, wielka ilość duchowieństwa, osób życia
konsekrowanego i wiernych świeckich. Według
materiałów
Instytutu
Pamięci
Narodowej
w Poznaniu w uroczystości wzięło udział około
dwunastu tysięcy wiernych.
Słowo powitalne wygłosił biskup Marian
Przykucki. Oto fragment jego przemówienia:
Błogosławione przejście Matki Bożej w kopii
jasnogórskiego Wizerunku znajduje tu, na
historycznym Poznańskim Ostrowiu Tumskim,
w pobliżu millenijnej Katedry Mieszka I swoje
szczęśliwe zakończenie. Łaskami słynący Obraz
rozpoczął wędrówkę po Archidiecezji Poznańskiej
dnia 7 listopada 1976 r. w Ostrowie Wlkp. i przez
561 dni bez przerwy nawiedził 605 świątyń i przebył
łącznie 4460 km. Dzięki Nawiedzeniu Archidiecezja
Poznańska odnowiła się wewnętrznie; rodziny –
o których Ojciec św. mówi w swoim liście,
iż stanowią niezwyciężony szaniec wiary –
wprowadziły Chrystusa w życie; Maryja sprawiła,
że Archidiecezja – oprócz odnowy wewnętrznej –
dała wspaniałe, zewnętrzne świadectwo wiary,
niespotykane dotąd w jej tysiącletnich dziejach.
Przejście Jasnogórskiego Obrazu wyzwoliło
entuzjazm wiary i żar miłości do Boga i do bliźnich.
Jesteśmy przekonani, że fundamenty odnowy są
silne, maryjna budowa okazała. Staliśmy się silni
w wierze, zdobyliśmy lepszą świadomość religijno –
narodową. Dokonało się to wszystko dzięki Maryi,
dzięki Jej błogosławionemu przejściu, dzięki łaskom
wyproszonym u Boga. Dziś świadomi otrzymanych
dóbr duchowych, zgromadziliśmy się wokół łaskami
słynącego Obrazu Nawiedzenia, w samym sercu
życia archidiecezjalnego, aby Matce Bożej
podziękować za łaski Nawiedzenia. Natężenie
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naszej wdzięczności chciałoby dorównać łask, jakie
Lud Boży Archidiecezji Poznańskiej otrzymał dzięki
wstawiennictwu
Nawiedzającej
nas
Pani
Jasnogórskiej.
W wygłoszonym kazaniu ksiądz prymas
Wyszyński nawiązał do misterium Trójcy Świętej
i Jej odniesieniu do Maryi. Podkreślał też wierność
poznańskich diecezjan okazywaną Matce Bożej
w przeszłości i podczas samej peregrynacji.
Apelował jednocześnie o utrwalenie owoców
nawiedzenia, realizujących się w codziennej
rzeczywistości wiary.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestnicy
odprowadzili Obraz Matki Bożej do samochodu –
kaplicy, którym został przetransportowany do
Gniezna. Jak wskazują dokumenty poznańskiego
oddziału IPN: O godz.1530 obraz dotarł do Gniezna
do katedry. W trakcie nabożeństwa powitalnego
celebrowanego przez ks. infułata Henryka Raitera
zabrał głos bp Przykucki, który w kilku zdaniach
omówił przebieg nawiedzenia w Archidiecezji
Poznańskiej. Podkreślił, że nawiedzenie było
społecznym świadectwem zmian tak bardzo
potrzebnych wobec zastraszania, ośmieszania
i spychania zjawisk religijnych na margines,
a nawet poza margines życia. Z kolei „Miesięcznik
Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” przytacza
taki fragment jego przemówienia: Nie łatwo na
żywo dokonać zwięzłego podsumowania tego
niezwykłego spotkania Archidiecezji z Maryją
Jasnogórską. Archidiecezja starała się zachować
proporcje między stroną zewnętrzną i wewnętrzną,
między widzialnymi znakami kultu a intensywnością
wewnętrznych aktów czci i miłości ku Chrystusowi
i Maryi. Mieliśmy zaufanie do naszego ludu, ale to
co przeżyliśmy, przerosło przewidywania.
Podsumowaniem nawiedzenia była Odezwa
Biskupów Sufraganów Poznańskich na zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Biskupi Przykucki i Etter zawarli w niej,
m. in. następujące słowa: Panią Jasnogórską witały
niezliczone światła, a nad parafiami, gdzie
przebywał Jej Obraz, wieczorami i nocami płonęła
łuna, przypominająca tę światłość wielką, jaka
otoczyła betlejemskich pasterzy, gdy z Maryi
narodził się Jezus – Zbawiciel. Zewnętrzny blask
tysięcy lamp był, jak mamy podstawy sądzić,
obrazem tego wielkiego światła łaski, jakie płonęło
w sercach wiernych. Przygotowani przez misje
parafialne o niespotykanej dotąd frekwencji,
oczyszczeni tak licznie, jak nigdy w Sakramencie
Pojednania, nakarmieni Ciałem Pańskim, bogaci
w najróżnorodniejsze
dobre
uczynki
–
przebaczenia, pojednania, miłosierdzia, pomocy –
stali się w swoich duszach podobni do
Jasnogórskiej Pani, pełnej duchowego blasku.”
Ks. Karol Przykucki
(Za: Jesteśmy, nr 9 i 10 2021)
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Historia obrazu Madonna z Twierdzy
W książce
ce angielskiego historyka Antony
Beevor’a pt. „Stalingrad” jeden z rozdziałów
zatytułowany jest „Boże
że Narodzenie po
niemiecku”. Autor
utor opisuje między
mię
innymi
przeżycia żołnierzy
ołnierzy niemieckich, biorą
biorących udział
w walkach pod Stalingradem w 1942 r.,
r. w okresie
nadchodzących świąt Bożego
żego Narodzenia. Święta
te nawet w okresie wojny należały
ależały do bardzo
ważnych świąt dla żołnierzy
ołnierzy niemieckich
niemieckich. Autor
opisuje przygotowania do świąt przez żołnierzy już od początku grudnia. Żołnierze
ołnierze przystąpili
przyst
do
odkładania niewielkich ilości
ści jedzenia na
bożonarodzeniowy
onarodzeniowy posiłek lub na prezenty dla
kolegów. Żołnierska
ołnierska społeczność stała się
niewątpliwie namiastką rodziny. Każdy
Każ
żołnierz
starał się sprawić trochę radości
ści drugiemu. Było to
naprawdę krzepiące
ce na duchu przeżycie
prze
prawdziwego koleżeństwa
stwa na froncie. Szczera
i spontaniczna hojność podczas tego Bożego
Bo
Narodzenia nie budziła żadnych wątpliwo
ątpliwości.
„Z duchem Bożego
ego Narodzenia nie mijał się
si
również Kurt Reuber, lekarz batalionu zaopatrzezaopatrze
nia 16. Dywizji Pancernej, (trzydziestosze
trzydziestosześcioletni
pastor ewangelicki). (…) był również utalentowanym artystą amatorem. Przekształcił on swój
bunkier na stepie (na północny zachód od
Stalingradu) w pracownię malarską””. Na odwrocie
zdobytej mapy Rosji - jedynym znalezionym
znalez
dużym
ym arkuszu papieru, narysował obraz Madonny
Twierdzy (który dzisiaj wisi w Berlinie, w kościele
ko
upamiętniającym
cym cesarza Wilhelma).
Obraz przedstawia Matkęę Boską,
Bosk
która
obejmuje i chroni Dzieciątko,
ątko, jakby w łonie.
Wzdłuż obrazu z góry na dół, po prawej
pr
stronie
widnieją słowa św.
w. Jana Ewangelisty: ŚWIATŁO
ŻYCIE MIŁOŚĆ.. Po lewej stronie jest napis BOŻE NARODZENIE 1942.
czeniu rysunku Reuber zawiesił go
„Po ukończeniu
w bunkrze.
unkrze. Ktokolwiek wchodził do środka,
zatrzymywał się i patrzył. Wielu zaczynało
płakać”. Jego bunkier stał sięę swego rodzaju
kaplicą.
„W dzień Bożego
ego Narodzenia temperatura
spadła do -250 C”. Tradycyjnąą i uulubioną kolędą

Madonna z Twierdzy

tego wieczoru była „Cicha noc, Święta noc”, którą
żołnierze
śpiewali
piewali
„ochrypłymi
głosami”
w bunkrach, przy świetle zachowanych na zapas
ogarków świec. Wielu żołnierzy na myśl
my o swoich
rodzinach w domu tłumiło szlochanie”.
szlochanie
Bitwa o Stalingrad była jedną
jedn z najbardziej
krwawych walk w czasie II wojny światowej i była
początkiem klęski
ski Niemiec. 29 stycznia 1943 r.
nastąpiła kapitulacja Niemiec.
Kurt Reuber zmarł w niewoli w obozie
w Jełabudze 20 styczna 1944 r. Krótko przed
śmiercią, na Boże
że Narodzenie, zdążył
zd
jeszcze
narysować podobny obraz Madonny, który został
przywieziony do ojczyzny przez żołnierza,
zwolnionego z niewolii w 1946 r. i przekazany
rodzinie Reubera.
Jan Urbanowicz

8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Gdy Święta
ta Bernadeta podczas objawienia
zapytała Maryję,, kim jest, Ona odpowiedziała:
„Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Przez wieki prawda o tym, że Bóg zachował
Maryję od grzechu pierworodnego była obecna
w życiu Kościoła.
cioła. Jako dogmat wiary ogłosił jją
papież Pius IX w dniu 8 grudnia 1854 roku.
W każdej Mszy Świętej dziękujemy
ękujemy Bogu za

wielkie rzeczy, jakie uczynił w życiu Maryi, która
jest pełna łaski.
W tym adwentowym czasie prosimy także,
tak
aby i nas darzył potrzebnymi łaskami i – jak
śpiewamy
piewamy w Godzinkach – „niepokalanymi
przyjść do siebie dozwolił”.
lił”.
Módlmy się, abyśmy
śmy potrafili na
naśladować
Maryję i rozważać w sercu Boże prawdy.
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Spotkania ze świętymi - Św. Jan od Krzyża
14 grudnia Kościół obchodzi liturgiczne
wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła (ur. 1542 r. w Fontiveros,
w pobliżu miasta Avila, jako trzecie dziecko
Gonzaleza de Yepes i Katarzyny Alvarez).
Dzieciństwo i młodość przeżywał w skrajnym
ubóstwie. Mając zaledwie dwa lata zmarł jego
ojciec, po czym wkrótce rodzina przeprowadziła
się do Medina del Campo, ośrodka handlu i kultury. Od dziecka imał się różnych zajęć, był m.in.:
tkaczem, malarzem, pielęgniarzem. Posłany przez
matkę do szkoły Colegio de la Doctrina, a potem
do kolegium jezuitów w Medinie del Campo,
w którym to przez trzy lata studiował nauki
humanistyczne, języki klasyczne oraz retorykę.
Mając 21 lat wstąpił do zakonu Karmelitów
w Medina, otrzymując gruntowną formację
w aulach Uniwersytetu w Salamance studiując
teologię i filozofię. W wyniku opatrznościowego
spotkania ze św. Teresą z Avila przyjął z całym
oddaniem dzieło Reformy Karmelu, rozpoczynając
w r. 1568 nowy styl życia w pierwszym klasztorze
w Duruelo, otrzymując imię Jan od Krzyża. Po
włączeniu się w reformę karmelitańską Pan Bóg
wystawił go na ciężką próbę. Jako pierwszy
karmelita bosy przeżywa trudności i przeciwności
rodzącej się wspólnoty zakonnej, jako mistrz
i wychowawca oraz spowiednik w klasztorze
Wcielenia w Awili. W r. 1577 został porwany
i aresztowany w Toledo za niesłuszne oskarżenia.
Był więziony przez dziewięć miesięcy w warunkach skrajnego niedostatku i samotności. Raz
w tygodniu był biczowany przed całą kongregacją,
do jedzenia otrzymywał tylko chleb, wodę i małą
ilość słonych ryb. Czytał na stojąco, na ławce, przy
blasku świecy padającym z sąsiedniego pomieszczenia. Wtedy właśnie powstało jego pismo „Noc
ciemna”. Jan doznał obecności Boga, oczyszczającego odnowienia dokonującego się pod przewodnictwem Ducha Świętego, doświadczył oświeconej
i dojrzalej wiary zdolnej do dostrzegania w sposób
wyraźny napotykanych trudności i do ich
przezwyciężania. W r. 1578 udało mu się uciec
z aresztu. Te wszystkie wydarzenia miały znaczący
wpływ na ukształtowanie się Jego osobowości,
o czym dowiadujemy się z jego pism oraz
prostocie życia klasztornego. Podejmując całym
sercem powołanie kontemplacyjne pragnął
przeżywać istotę własnej wiary poprzez nieustanne
szukanie oblicza Boga, słuchając i wypełniając
Jego słowo oraz oddając się na służbę bliźniemu.
W ten sposób święty ukazuje nam jak życie
kontemplacyjne może być dla nas formą realizacji
chrześcijaństwa. W młodości nauczył się żyć jako
murarz, pielęgniarz, ozdabiał świątynie. Jako
karmelita spełniając obowiązki przełożonego

okazywał czujność na
potrzeby duchowe i
materialne
swoich
podopiecznych. Pieszo
przemierzał
duże
odległości, aby służyć
w sakramencie pokuty
karmelitankom bosym,
będąc głęboko przekonanym o wartości ich
życia
kontemplacyjnego. To wszystko rodziło się w jego sercu,
z głębokiego przeświadczenia, iż Bóg i tylko On
jest Tym, który nadaje wartość i zabarwienie
każdej działalności: „ponieważ gdzie nie poznaje
się Boga, nie poznaje się niczego” (Pieśń
duchowa, 26, 13). W swoich traktatach
doktrynalnych – Droga na Górę Karmel, Noc
ciemna, Pieśń duchowa, Żywy płomień miłości
Święty zostawił nam syntezę chrześcijańskiej
duchowości i mistycznego doświadczenia. To
właśnie wiara, jak ukazuje nam św. Jan swoim
życiem, prowadzi do adoracji i uwielbienia Boga.
Pod koniec swojego życia wyraził gotowość
udania się do Meksyku, aby tam głosić Ewangelię.
Jednakże choroba, którą znosił z wielkim
poddaniem się woli Bożej mu to uniemożliwiła.
Zmarł 14 grudnia 1591 r. w Ubedzie, mając
zaledwie 49 lat. W r. 1726 papież Benedykt XIII
ogłosił go świętym, a Pius XI w r. 1926 Doktorem
Kościoła Powszedniego.
Św. Jan od Krzyża przez całe swoje życie
kontemplował piękno Jezusa Chrystusa, Słowo,
które stało się Ciałem. Dziś święty uczy mnie
żywego spotkania z Bogiem, w sposób szczególny
podczas codziennej Eucharystii, którą pielęgnuję
w swoim życiu od momentu Pierwszej Komunii
Św. oraz adoracji Najświętszego Sakramentu,
zanurzenia w Słowie Bożym, w sakramencie
pokuty, w spotkaniu z Jezusem Miłosiernym.
Każdy z nas jest zaproszony na drogę zjednoczenia
z Bogiem! Korzystajmy z obfitych darów,
sakramentów świętych, jakie daje nam Kościół!
Nie bójmy się otworzyć naszych serc na Miłość
Jezusa! Pośród największych prób i przeciwności
życiowych zanurzajmy się w Bogu, niezgłębionej
Miłości. Sentencje św. Jana od Krzyża są dla mnie
przewodnikiem, światłem, które wskazują mi
kierunek w codziennym życiu. Bliska memu sercu
w chwilach trudnych jest następująca myśl
św. Jana: „Uspokój swą duszę, odrzucając
wszelkie troski i nie przejmując się niczym,
a będziesz służył Bogu według Jego
upodobania i znajdziesz w Nim swą radość”.
Monika Jasińska
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Odpust ku czci św. Marcina
Dzień 11 listopada w naszej parafii, jest
wyjątkowo uroczysty. Jest to Święto Niepodległości
naszej Ojczyzny i dzień, w którym w liturgii
wspominany jest św. Marcin, patron naszej Parafii.
O godz. 11.00 została odprawiona koncelebrowana uroczysta Msza św. odpustowa. Głównym
celebransem był ks. Paweł Minta, proboszcz parafii
św.
Michała
Archanioła
z
Domachowa.
W koncelebrze uczestniczyło wielu księży. Przybyli
ku radości parafian księża seniorzy: ks. Kazimierz
Domagała, były ks. prob. Czesław Grzelak, także
były wikariusz ks. Szymon Bajon i nasz parafianin
o. Wiesław Przyjemski.
W procesji na wejście uczestniczyły: poczty
sztandarowe, służba liturgiczna, bamberki, Rycerze
Jana Pawła II oraz kapłani.
Homilię wygłosił główny celebrans ks. Paweł
Minta. Przypomniał nam życie św. Marcina z Tours,
żyjącego w IV wieku rzymskiego legionisty, który
najpierw wiernie służył cesarstwu, a po przyjęciu
chrztu stał się gorliwym naśladowcą i żołnierzem
Chrystusa. Zachęcał wiernych do naśladowania
gorliwości w służbie Bożej i w służbie ziemskiej
Ojczyźnie.
W modlitwie powszechnej prosiliśmy za
wstawiennictwem Świętego Marcina z Tours,
a także Maryi, Królowej Polski, oraz świętych
patronów naszej Ojczyzny:
- za pasterzy Kościoła, aby naśladując gorliwość
Świętego Marcina, głosili królestwo Boże na
świecie;
- za międzynarodową społeczność, aby podejmowane przez nią wysiłki służące budowaniu
prawdziwego pokoju i sprawiedliwości na świecie,
przynosiły błogosławione owoce;
- za Polaków żyjących w kraju i na emigracji, aby
zachowali katolicką wiarę oraz pielęgnowali
i propagowali dobre zwyczaje i tradycje ojców
w środowiskach swojej pracy, nauki i odpoczynku;
- za tych, których obdarzono mandatem władzy
i społecznego zaufania w naszej Ojczyźnie, aby
służyli na rzecz wspólnego dobra, jakim jest Polska;
- za tych którzy oddali swoje życie w walce za
wolną i niepodległą Ojczyznę, aby cieszyli się
wdzięczną pamięcią rodaków oraz wieczną nagrodą
w niebie ;
- za zgromadzonych na wspólnej modlitwie, abyśmy
byli wdzięczni za dary Boże, które otrzymujemy,
i potrafili z nich odpowiedzialnie i mądrze korzystać
Na koniec Mszy św. odśpiewane zostało „Te
Deum” i udzielone wiernym błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Zabrzmiał także
doniosły hymn „Boże, coś Polskę”, w którym
prosiliśmy Boga, aby błogosławił naszej ojczyźnie.
ASZ
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180 Koncert Świętomarciński
in memoriam śp. Prof. Krystyny
Domańskiej-Maćkowiak
7 listopada br. o godz. 12.30 odprawiona została
Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłej w lipcu
br. śp. prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak,
zamówiona przez Świętomarciński Chór. Jednym
z celebransów był kuzyn zmarłej, ks. Kan. Paweł
Edmund Szułcik. Po Mszy św. odbył się koncert in
memoriam prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak,
podczas którego wybrzmiał 180 koncert patriotyczny
jako wznowienie Koncertów Świętomarcińskich.
Przypomnijmy – Koncerty Świętomarcińskie
zapoczątkowała i organizowała prof. Krystyna
Domańska-Maćkowiak – stworzyła przez wiele lat
179 skatalogowanych koncertów, które uświetniały
uroczystości w Parafii Św. Marcina.
Inicjatorką aktualnego Koncertu i jego organizatorką, we współpracy z księdzem proboszczem
Antonim Klupczyńskim, była absolwentka Akademii
Muzycznej i uczennica Zmarłej - Agata Domańska.
Opracowała zarówno program koncertu jak i jego
scenariusz, przygotowała słowo wiążące i młodzież do
jego pięknego wygłoszenia oraz czuwała nad
sprawnym przebiegiem koncertu. Przede wszystkim
jednak zaprosiła wykonawców niezbędnych do
realizacji swego projektu. Podkreślić należy, że
wszyscy artyści przyjęli zaproszenie z entuzjazmem,
poświęcając bezinteresownie swój niedzielny czas na
to wspólne radosne muzykowanie dla uczczenia
pamięci Profesor Krystyny.
Usłyszeliśmy:
- Chór Dziewczęcy Skowronki pod dyrekcją Alicji
Szelugi, chórowi na fortepianie akompaniował
Czesław Łynsza, na instrumentach perkusyjnych
akompaniowała Beata Polak;
- Chór Sonantes pod dyrekcją Hanny Malickiej;
- Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego
Partes pod dyrekcją Michała Łaszewicza;
- Chór Kameralny Vivace z Pamiątkowa, pod dyrekcją
Urszuli Grzędy;
- teksty polskich poetów przedstawili Uczniowie
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.
Przy organach zasiadł prof. Sławomir Kamiński
z katedry instrumentalistyki Akademii Muzycznej
w Poznaniu, a słowo o muzyce kościelnej wygłosił
ks. Mariusz Białkowski – Kierownik Zakładu Muzyki
Kościelnej w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Między występami, dyrygenci dzielili się
wspomnieniami ze współpracy z prof. Krystyną, także
ks. Mariusz Białkowski i prof. Sławomir Kamiński
przypomnieli sylwetkę prof. Krystyny Domańskiej.
W imieniu poruszonej do głębi i wdzięcznej
rodziny, organizatorom i wykonawcom podziękowała
z całego serca siostra Zmarłej wyrażając nadzieję, że
nie był to ostatni Koncert Świętomarciński.

Chór Dziewczęcy Skowronki

Chór Sonantes

Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego Partes

Chór Kameralny Vivace z Pamiątkowa

W październiku i listopadzie
2021 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
30
00
8 , 9 , 11, 12 i 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16 .- w j. hiszpańskim
00
00
dni powszednie: 8 , 18

Apel Jasnogórski przy Grocie

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali
1. Michał Cieśla

00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Sakrament małżeństwa zawarli

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające

1. Mariusz Mirosław Bruch ♥ Aleksandra Rohde

30

pierwsza sobota miesiąca 8

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci

Odeszli do Pana

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

Żywy Różaniec

00

trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna
00

00

Poniedziałek i środa, 9 - 11 ,16

30

- 17

30

I piątek miesiąca
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1500 - 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
i adoracja w ciszy
Możliwość Sakramentu Pojednania

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Modlitwa w duchu ks. Dolindo Ruotolo
30

pierwszy poniedziałek miesiąca 16

Komentarz do Słowa Bożego na niedzielę
00

każda środa po Mszy św. o godz. 18

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18

9 grudnia br. przypada 110 rocznica Chrztu
Świętego Służebnicy Pańskiej Wandy Błeńskiej
w naszej parafii. W tym dniu Po Mszy św.
odbędzie się koncert słowno-muzyczny
poświęcony zmarłej 27 listopada 2014 r.
w wieku 103 lat Matki Trędowatych.
Wystąpi Zespół Wokalny MINIMUS
pod dyr. Marka Raczyńskiego.
ZAPRASZAMY
Pismo redaguje zespół: Ks. prob. Antoni Klupczyński,
ks. Jacek Zjawin, Anna Szramkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji
i skracania przyjętych tekstów.
Adres parafii: 61-803 Poznań, ul. Św. Marcin 13,
Konto bankowe parafii:
19 1240 1747 1111 0010 7471 4381
Parafialna strona internetowa
www.swmarcin.archpoznan.pl
e-mail: swmarcinarchpoznan@archpoznan.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tomasz Paweł Szurmann
Barbara Plenzler
Ryszard Jerzy Bajer
Jerzy Antoni Iwicki
Stefan Elikowski
Zofia Kasprzak
Waldemar Domiński
Jerzy Łukaszewicz
Wanda Dąbrowska
Hanna Majorek
Janina Kazimiera Murzyn

lat 47
lat 79
lat 74
lat 90
lat 97
lat 87
lat 63
lat 67
lat 69
lat 59
lat 79

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
OKŁADKA - zabytkowa barokowa kolumna z figurą
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
pochodząca z 1771 r., stojąca na Wzgórzu św. Wojciecha,
na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.
Pierwotnie stała na Śródce przed klasztorem oo.
Reformatów. W XIX w. po kasacie zakonu popadała w coraz
gorszy stan. Pod koniec tego wieku podjęto starania
o przeniesienie jej na cmentarz parafii farnej. Po zgodzie
ks. gwardiana z Woźnik figurę w 1892 r. rozebrano,
odnowiono i ustawiono w miejscu, w którym stoi po dziś
dzień. Zachowany obiekt jest znakomitym przykładem
rzeźbiarskiej sztuki sakralnej doby baroku.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
z 15 listopada 2021
„Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Jana
GLAPIAKA, przewodniczącego referatu prawnego
kurii
metropolitalnej
w Poznaniu,
biskupem
pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił
mu stolicę tytularną Bisica”.
Abp Metropolita Poznański, St. Gądecki prosi
wszystkich Archidiecezjan o modlitwę w intencji
Księdza Biskupa Nominata. Jednocześnie serdecznie
zaprasza na uroczystość przyjęcia sakry biskupiej,
która odbędzie się w IV Niedzielę Adwentu, dnia
19 grudnia br. o godz. 15.00 w Katedrze
Poznańskiej.

