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Bóg zawsze jest tak samo blisko!
W czasie Bożego Narodzenia mo

stanąć przed Najdoskonalszym, który zni
się do ludzkich nadziei i tęsknot, ale tak
braków i niepewności. Może bę
stanąć przy Żłóbku podobnie jak ten chłopiec 
do którego Dzieciątko Jezus mówi:

„- Przynieś mi twoje ostatnie 
wypracowanie szkolne. 

Chłopiec odpowiada zdziwiony:
- Moje ostatnie wypracowanie? Ale tam 

przecież jest napisane „niedostatecznie”.
- Tak, masz mi to przynieść

dostateczne. I przynieść mi też twój kubek na 
mleko. 

- Ale on przecież jest rozbity.
- Na to przyszedłem na świat, 

mi przynieść wszystko to, co jest rozbite. 
Chciałbym też usłyszeć to zdanie, które przy 
tym powiedziałeś mamie. 

Wtedy chłopiec posmutniał. 
 

Życzymy nam wszystkim na Boże Narodze
abyśmy zbliżyli się do Boga

lecz czerpali z owoców

Serdecznie pozdrawiamy, bliscy w modlitwie duszpasterze:

ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Katechiści – rola laikatu w Kościele

W sobotę 3 grudnia 2022 r. w Katedrze 
Poznańskiej Arcybiskup Stanisław G
Metropolita Poznański, udzielił misji 
46 katechistom dla naszej Archidiecezji. Po
nich znaleźli się nasi parafianie, mał
Anna i Grzegorz Krawiec. Po półtorarocznej 
formacji duchowej i intelektualnej b
spotykać się z dorosłymi naszej parafii. Ich rol
będzie przybliżanie prawd wiary i dawanie 
świadectwa wiary w Jezusa np. przy okazji 
katechezy rodziców przed Chrztem 
zawsze, szczególnie od Soboru Watyka
przywiązywał wagę do roli świeckich w
lizowaniu. Dziś szczególnie zauwa
formacja chrześcijańska oczekiwana jest ze strony 
dorosłych ochrzczonych. Często bowi
spragnieni porozmawiania o swojej wierze, 
o Kościele. Katechiści naszej parafii wyrazili 
pragnienie dzielenia się swoją wiarą
z każdym kto wyrazi takie zapotrzebowanie. 
Bardzo Im dziękujemy za zaangażowanie 
duszpasterskie parafii. 
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Bóg zawsze jest tak samo blisko!
ego Narodzenia możemy 

przed Najdoskonalszym, który zniżył 
ęsknot, ale także 
że będzie zasadne 

łóbku podobnie jak ten chłopiec 
tko Jezus mówi: 
 mi twoje ostatnie 

hłopiec odpowiada zdziwiony: 
Moje ostatnie wypracowanie? Ale tam 

 jest napisane „niedostatecznie”. 
Tak, masz mi to przynieść, co nie jest 

ż twój kubek na 

 jest rozbity. 
świat, żebyś mógł 

 wszystko to, co jest rozbite. 
 to zdanie, które przy 

- Ja przecież skłamałem. Powiedziałem 
mamie, że to się stało nieumy
rzuciłem go na ziemię ze zło

- Tak, daj mi też to, co jest w twoim 
złe, podłe i  zakłamane. Po to przyszedłem na 
świat!” 

Propozycja takiego podej
Bożego Narodzenia moż
przed żłóbkiem wszystko, co p
w naszym życiu? Dlaczego? Dlatego, aby 
zacząć myśleć o Bogu i 
w realnej z Nim relacji. Bo najlepsza 
wiadomość jest taka, że nie mo
nic, by On kochał nas mniej. Bo On zawsze 
kocha nas na 100% i Jego miło
się nie zmieni. To my czasami si
oddalamy. On zawsze jest tak samo blisko. 
Warto sobie o tym przypomina
tylko z okazji Świąt Boż
Wielkanocnych.

Życzymy nam wszystkim na Boże Narodzenie i nie tylko,
abyśmy zbliżyli się do Boga bez lęków o siebie,

lecz czerpali z owoców Jego bliskości sakramentalnej w Jego Kościele.

Serdecznie pozdrawiamy, bliscy w modlitwie duszpasterze:

ksiądz prob. Antoni Klupczyński i ksiądz Jacek Zjawin.
 

rola laikatu w Kościele 

 3 grudnia 2022 r. w Katedrze 
skiej Arcybiskup Stanisław Gądecki 

ski, udzielił misji 
katechistom dla naszej Archidiecezji. Pośród 

parafianie, małżonkowie 
Anna i Grzegorz Krawiec. Po półtorarocznej 
formacji duchowej i intelektualnej będą mogli 

 z dorosłymi naszej parafii. Ich rolą 
anie prawd wiary i dawanie 

wiadectwa wiary w Jezusa np. przy okazji 
rodziców przed Chrztem św. Kościół 

zawsze, szczególnie od Soboru Watykańskiego II, 
świeckich w ewange-

 szczególnie zauważamy, że 
ska oczekiwana jest ze strony 

ęsto bowiem są oni 
spragnieni porozmawiania o swojej wierze, 

ci naszej parafii wyrazili 
ą wiarą w Jezusa 

dym kto wyrazi takie zapotrzebowanie. 
żowanie w życie 

Życzymy światła Ducha Świętego 
i zdrowia na sianie ziarna Dobrej Nowiny 

w naszej wspólnocie!

Bóg zawsze jest tak samo blisko! 
ż skłamałem. Powiedziałem 
ę stało nieumyślnie. Ale 
ę ze złością. 
ż to, co jest w twoim życiu 

złe, podłe i  zakłamane. Po to przyszedłem na 

Propozycja takiego podejścia do Świąt 
ego Narodzenia może zaskakiwać: złożyć 

łóbkiem wszystko, co połamane 
yciu? Dlaczego? Dlatego, aby 

 o Bogu i o sobie na serio, 
realnej z Nim relacji. Bo najlepsza 

że nie możemy zrobić 
nic, by On kochał nas mniej. Bo On zawsze 
kocha nas na 100% i Jego miłość do nas nigdy 

 nie zmieni. To my czasami się od Niego 
oddalamy. On zawsze jest tak samo blisko. 
Warto sobie o tym przypominać częściej, nie 

Ś ąt Bożego Narodzenia czy 

nie i nie tylko, 
bez lęków o siebie, 

w Jego Kościele. 

Serdecznie pozdrawiamy, bliscy w modlitwie duszpasterze: 

ksiądz Jacek Zjawin. 

Życzymy światła Ducha Świętego 
zdrowia na sianie ziarna Dobrej Nowiny 

naszej wspólnocie! 



ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO                                                          3 
 

Moje refleksje po ukończeniu rzeźb św. Marcina i Biedaka 
Kiedy rozpoczynałem wiosną tego roku 

rzeźbić św. Marcina i Biedaka założenia były 
dwa, które trzeba było uwzględnić, a które 
były zupełnie nietypowe. 

Z jednej strony przez większość roku 
rzeźby miały stać na konsolach powieszonych 
na filarach kościoła, naprzeciw siebie, 
z drugiej strony, raz do roku obie rzeźby miały 
być niesione razem, umieszczone w bliskim 
kontakcie, w feretronie, na procesji. Sylwetki 
obu rzeźb musiały tę dwoistość sytuacyjną 
uwzględniać. Raz oddalenie, innym razem 
bliskość w feretronie trzeba było pogodzić 
w obu sylwetkach, gestach i kontakcie 
wzrokowym obu postaci. 

Drugie założenie również uwzględniać 
miało pewną dwoistość. Dotyczyła ona 
sylwetki Biedaka. Historia św. Marcina 
zaznacza, że w nocy po podzieleniu się 
płaszczem z Biedakiem, św. Marcin we śnie 
zobaczył Chrystusa odzianego w jego płaszcz, 

który mówił do aniołów: „Patrzcie, tak mnie 
Marcin katechumen przyodział”. Tę 
sytuację chciałem wpisać w rzeźbę Biedaka. 
Spróbowałem to uczynić rzeźbiąc twarz 
Biedaka w konwencji zbliżonej do twarzy 
Chrystusa idącego na Ukrzyżowanie. By tę 
scenę przybliżyć zaznaczyłem dodatkowo, 
fragmentarycznie na jego głowie koronę 
cierniową. 

Na ile te założenia udało się zrealizować 
proszę ocenić samemu. 
Św. Marcin – oficer rzymski przez swój 

ekspresyjny akt miłosierdzia staje się 
reżyserem historii, która nagle mu się wymyka 
i staje się aktorem nowej Boskiej reżyserii. 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”  (Mt 25,40). 

Dlatego ten cytat został umieszczony na 
podstawie rzeźby. 

Jacek Nowak 
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Odpust ku czci św. Marcina 
Data 11 listopada kojarzy się 

w Polsce ze Świętem Niepodle-
głości, w Europie zaś z zakończe-
niem I wojny światowej. Dla 
mieszkańców Poznania jednak od 
dawna ten dzień związany jest 
głównie z obchodami Imienin Ulicy 
Święty Marcin. Dla parafii pw. 
Św. Marcina to przede wszystkim 
święto patrona, św. Marcina 
z Tours, który będąc rzymskim 
legionistom nawrócił się i został 
gorliwym naśladowcą Chrystusa. 

W tym roku, 11 listopada, 
w kościele był obchodzony 
w szczególnie podniosłej atmosfe-
rze. 

Tego dnia odbyła się uroczysta 
Msza św. wraz z wprowadzeniem 
relikwii św. Marcina z Tours oraz 
procesją ulicami Poznania. Obcho-
dom towarzyszyła również 
zorganizowana przez parafian 
„kawiarenka” serwująca ciasta 
i napoje jak również wystawa, która 
w sposób skrótowy i syntetyczny 
przedstawiła dzieje parafii, także te 
mniej znane, wraz z historią rogali 
świętomarcińskich.  

Uroczysta Msza św. rozpoczęła 
się o godzinie 11:00. Poprzedziło ją 
uroczyste wniesienie do kościoła, 
przy dźwiękach orkiestry, relikwii 
świętego Marcina oraz rzeźb 
św. Marcina i Żebraka. 

Głównym celebransem był 
ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. 
W koncelebrze uczestniczyło wielu 
księży. Poza aktualnie świadczą-
cymi posługę w parafii, księdzem 
Prob. Antonim Klupczyńskim oraz 
księdzem Jackiem Zjawinem 
obecni byli również księża seniorzy 
- były proboszcz parafii świętomar-
cińskiej ks. Czesław Grzelak oraz 
ks. Kazimierz Domagała, a także 
„synowie parafii”: o. Wiesław 
Przyjemski Oblat Maryi Niepoka-
lanej i ks. Przemysław Wieczorek. 

Homilię wygłosił główny 
celebrans ksiądz Biskup Zdzisław 
Fortuniak. W trakcie Mszy Świętej 
dokonano poświęcenia rzeźb św. 
Marcina i Żebraka oraz odczytano 
tłumaczenie potwierdzenia relikwii wydane przez parafię z Tours oraz odmówiono litanię do Św. Marcina. 
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Po Mszy Świętej, uroczystym 
wyjściem z Kościoła, przy 
dźwiękach orkiestry rozpoczęła się 
procesja wokół placu Wiosny 
Ludów w której udział wzięli 
licznie zgromadzeni wierni. Na 
skrzyżowaniu ul. Św. Marcin oraz 
Al. Marcinkowskiego ksiądz 
Biskup udzielił błogosławieństwa 
na cztery strony świata. 

W trakcie procesji nie dało się 
nie zauważyć zdziwionych 
przechodniów, którzy przybywając 
w tym dniu do rozkopanego 
centrum nie spodziewali się takiego 
wydarzenia. Część z przechodniów 
zatrzymywała się, przystawała 
w zadumie oraz klękała przed 
Najświętszym Sakramentem. 

Po zakończeniu procesji, tłumnie zgromadzeni wierni mogli 
skosztować wypieków w „kawiarence” która znajdowała się tuż przy 
Grocie Matki Boskiej z Lourdes. Wszystkim zajęły się parafianki 

dbając o to by nie zabrakło zarówno tradycyjnych rogali świętomarcińskich jak i serników czy makowców. 
Bartosz Michalak
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„Świat w którym żyjemy potrzebuje piękna” 
Z okazji 165. rocznicy powstania 

Muzeum Narodowego w Poznaniu 
28 listopada br. o godz. 10.30 została 
odprawiona w naszym kościele Msza św. 
w intencji zmarłych oraz żyjących 
pracowników, kustoszy kultury i sztuki, 
oraz w intencji pomyślności i rozwoju tej 
instytucji. Mszy św. przewodniczył 
i wygłosił homilię Ks. Abp Stanisław 
Gądecki, Metropolita Poznański.  

W homilii powiedział m.in. 
o dziejach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, które jako instytucja dzieli 
swoje losy z losami ojczyzny. 

Przytoczył tekst Josepha Ratzingera: 
„Któż z nas nie zna cytowanych często 
słów Dostojewskiego: «Piękno zbawi świat?». 
Zapomina się jednak często, że mówiąc o pięknie, 
Dostojewski miał na myśli zbawiające piękno 
Chrystusa. Musimy nauczyć się widzenia 
Jezusa.(…) Nic zaś nie prowadzi nas do piękna 
Chrystusa tak bardzo, jak piękno stworzone 
z inspiracji płynącej z wiary i jego blask na 

twarzach świętych, w którym widoczny staje się 
blask Jego oblicza”. 

Przypomniał też słowa Ojca św. Franciszka, 
który na zakończenie swego przemówienia do 
muzealników, zachęcił do wejścia na drogę 
świętości, która jest najprawdziwszym pięknem 
Kościoła (Papież Franciszek piękne oblicze 
Kościoła - 24.05.2019). 

Na zakończenie homilii Ks. Arcybiskup powiedział: módlmy się za wszystkich muzealników:  
Najwyższy Twórco wszechświata i mój Stwórco, Twoją wolą jest ciągłe obdarowywanie świata pięknem. 
Spraw niech dzieła sztuki, których jesteśmy kustoszami, niosą ludzkim sercom pokój i radość w Duchu 
Świętym. Amen. 

100. rocznica Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego 
Z okazji 100. rocznicy Liceum 

Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego 
w Poznaniu została odprawiona w naszym 
kościele 18 listopada Msza św. z podzięko-
waniem i prośbą o Boże błogosławieństwo. 

Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Koncelebrowali: 
ks. prob. Antoni Klupczyński, ks. Jacek Zjawin i absolwenci 
tegoż Liceum, ks. Andrzej Marciniak, prob. Parafii pw. św. Jana 
Kantego oraz ks. Marian Plewa. W homilii ks. Arcybiskup 
przypomniał życie i działalność św. Jana Kantego, przypowieść 
o talentach, która ostrzega nas przed zgubnymi grzechami 
zaniedbania rozwijania naszych zdolności darmo otrzymanych. 

ASZ 
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Wydarzenia w naszej Archidiecezji 

22 X br. Ks. Bp Szymon Stułkowski został 
mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem 
płockim i 31 października objął kanonicznie diecezję 
płocką.  

19 listopada Ks. Bp Szymon odprawił w Katedrze 
Poznańskiej Mszę św. dziękczynną za posługę 
w Archidiecezji Poznańskiej. W homilii powiedział 
m.in.: „Dzi ękuję Bogu, że Go tu poznałem i że mogłem 
Go tu kochać i naśladować. Życie i droga wiary 
trwają, choć idziemy w innym towarzystwie i innymi 
ścieżkami do nieba, tam, gdzie jest nasza ojczyzna”  

W imieniu naszej archidiecezji podziękował 
Abp Stanisław Gądecki: „Dzisiaj cała Archidiecezja 
Poznańska wyraża ogromną wdzięczność Panu Bogu 
za posługiwanie duszpasterskie księdza biskupa 
Szymona. Dziękujemy i życzymy wszelkich łask 
potrzebnych do owocnego pasterzowania w diecezji 
płockiej. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie prace, Drogi 
Biskupie Szymonie, podejmowane w duchu tak 
ogromnej mobilności i otwarcia na każdego 
człowieka” (…). 

Podczas ingresu Biskupa Szymona, składając 
gratulacje i życzenia Ks. Abp Gądecki powiedział: (…) 
Korzystam z okazji, aby podziękować raz jeszcze za 
Twoją dotychczasową, pełną oddania i rozmachu 
pracę w archidiecezji poznańskiej. W latach 2016-2019 byłeś rektorem Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. Nie sposób wymienić wszystkich Twoich aktywności diecezjalnych. Wystarczy, że 
wspomnę funkcję wikariusza generalnego archidiecezji poznańskiej, odpowiedzialność za katechezę szkolną 
i szkolnictwo katolickie, za opiekę nad Akademickim Kołem Misjologicznym im. dr Wandy Błeńskiej i funkcję 
diecezjalnego dyrektora papieskich Dzieł Misyjnych.(…)                                                                         ASZ 

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
(fragmenty) 

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
Przypomina nam ona, że Chrystus jest jedynym Panem całego stworzenia, niezależnie od tego, czy człowiek 
tę prawdę uznaje, czy też nie. On pojawił się na świecie by panować w naszych umysłach, w naszej woli, 
w naszych sercach, abyśmy – stworzeni na obraz i podobieństwo Boże – byli autentycznym odblaskiem 
boskiej Miłości, która nas stworzyła (por. Pius XI, Quas primas). 

(…) królestwo Chrystusa zostało powierzone Kościołowi. Kościół jest bramą do królestwa Bożego na 
ziemi. Każdy z nas – dzięki łasce sakramentu chrztu świętego – należy do tego, założonego przez Chrystusa, 
Kościoła.  

(…) wraz z liturgicznym Adwentem – rozpoczynamy w Kościele w Polsce kolejny rok duszpasterski. Jego 
tematem są słowa: Wierzę w Kościół Chrystusowy. 

Wierzę w Kościół, który jest jeden, wyznający tę samą wiarę, tę samą naukę i tradycję, wypływającą jak 
gdyby z jednych ust, wyznawaną jedną duszą i jednym sercem. Jak słońce, które jest jedno i takie samo na 
całym świecie, tak światło prawdziwej nauki jaśnieje wszędzie i oświeca wszystkich tych, którzy dążą do 
poznania prawdy (por. św. Ireneusz z Lyonu, Adv. haer., I 10, 2). 

Wierzę w Kościół, który jest święty. Nie święty sam z siebie – jest bowiem złożony z grzeszników, ale 
ciągle uświęcany przez Zbawiciela, przez Jego oczyszczającą miłość. 

(…) Poprzez głoszone słowo Boże, lekturę duchową, a przede wszystkim modlitwę pragniemy w tym roku 
lepiej poznawać Kościół, aby go bardziej pokochać i aby znajdować w nim miejsce dla siebie, wspólnie 
współpracując w kształtowaniu jego życia i misji. To dzięki nam Kościół ma stawać się coraz bardziej 
autentyczny, odpowiadający woli Chrystusa, piękniejszy i świętszy. 

W naszych czasach jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe. (…) 
Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i błogosławię, 

† Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
800, 930, 11, 1230 i 1800 

dni powszednie: 800, 1800 

Pasterka 24 grudnia  
2200 

I Święto Bo żego Narodzenia 
930, 1100,1230 i 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 i środa, 900 - 1100,1630 - 1730 

I piątek miesi ąca  
Wystawienie Naj świętszego Sakramentu 

1500 - 1800 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 i adoracja w ciszy 
Możliwość Sakramentu Pojednania 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1000 

Komentarz do Słowa Bo żego na niedziel ę 
każda środa po Mszy św. o godz. 1800 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Ekipy Mał żeńskie Notre Dame 
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco 

Ministranci  
czwartek 1800 Msza św. i  liturgiczne przygotowanie 

do niedzieli 

 

OKŁADKA –„Sen św. Józefa” 
 witraż z kościoła św. Józefa w Nazarecie. 

 
 
 

Wobec niektórych wydarzeń w życiu 
trzeba czasem tylko modlić się i milczeć. 

Św. Daniel Comboni 
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W listopadzie i grudniu 
2022 roku 

 
 

Włączeni do wspólnoty  
przez sakrament chrztu zostali 
 
 

1. Aurelia Chowaniec 
 

 
 

Sakrament mał żeństwa zawarli 
 
 
 

1. Henryk Kacper Różycki ♥ Maria Jurga 
 
 

Odeszli do Pana 
 

1. Stanisław Wykrentowicz 
2. Zofia Elikowska 
3. Maria Zofia Jańska 
4. Hanna Gendera 
5. Irena Stangierska 
6. Romana Pielin 
7. Agnieszka Czerniak 
8. Józef Ciarkowski 
9. Agnieszka Joanna Tatarkiewicz 
10. Hanna Maria Wydmuch 
11. Małgorzata Ludwiczak 
12. Ireneusz Jan Kuszewski 
13. Beata Sałata 

lat 96 
lat 96 
lat 88 
lat 53 
lat 70 
lat 76 
lat 80 
lat 92 
lat 42 
lat 82  
lat 57 
lat 69 
lat 51 

Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie 
a światło ść wiekuista niechaj im świeci. 

Orędzie z Groty Betlejemskiej 

Narodziłem się NAGI, mówi Bóg, 
abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie. 

Narodziłem się UBOGI, 
abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo. 

Narodziłem się W STAJNI, 
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. 

Narodziłem się BEZSILNY, 
abyś ty nigdy się mnie nie lękał. 

Narodziłem się Z MIŁOŚCI, 
abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość. 

Narodziłem się W NOCY, 
abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość 

spowitą ciemnością. 
Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg, 

abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. 
Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK, 

abyś ty mógł się stać synem Bożym. 
Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU, 
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. 

Narodziłem się W PROSTOCIE, 
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. 

Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU, mówi Bóg, 
aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca. 

Lambert Noben 


