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Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynamy piêtnasty rok trzeciego tysi¹clecia.
Sk³adamy sobie ¿yczenia; najczêœciej zdrowia (z dodaniem: bo to
najwa¿niejsze), szczêœcia, pomyœlnoœci, sukcesów i pieniêdzy.
Przez wiele lat kolêdowania, a wiêc przy okazji tych najbli¿szych
kontaktów z ludŸmi, us³ysza³em, ¿e jedynym problemem ludzi jest
brak pieniêdzy i brak czasu. Nawet dzieci o tym mówi¹! Maj¹
wiele problemów, ale ich nie widz¹. Wspó³czesne bo¿ki: prawo do
szczêœcia, sukces i dobrobyt s¹ Ÿród³em frustracji, zawodu i
smutku.
W tej sytuacji cenne s¹ wskazówki, jakie daje austriacki
psychiatra i neurolog, wiêzieñ Auschwitz, twórca logoterapii, tj.
psychoterapii przez sens, Viktor Frankl we wstêpie do swojej
ksi¹¿ki „Cz³owiek w poszukiwaniu sensu”. Pisze on: „Raz za
razem pouczam moich studentów. Nie goñcie za sukcesem im
bardziej ku niemu d¹¿ycie, czyni¹c z niego swój jedyny cel, tym
czêœciej on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczêœcia,
nie mo¿na d¹¿yæ; musi on z czegoœ wynikaæ i wystêpuje jedynie

jako niezamierzony rezultat naszego zaanga¿owania w dzie³o
wiêksze i wa¿niejsze od nas samych lub efekt uboczny
ca³kowitego oddania siê drugiemu cz³owiekowi. Szczêœcie po
prostu musi samo do nas przyjœæ i to samo dotyczy sukcesu: sukces
przydarza siê nam, kiedy o niego nie zabiegamy. Trzeba s³uchaæ,
co nam podpowiada sumienie, a nastêpnie realizowaæ jego nakazy
zgodnie ze swoj¹ najlepsz¹ wiedz¹. Dopiero wtedy przekonacie
siê, ¿e na d³u¿sz¹ metê powtarzam: na d³u¿sz¹ metê! sukces
przychodzi w³aœnie do tych, którzy o nim nie myœleli”.

Drodzy Czytelnicy, u progu kolejnego roku ¿yczê
odkrycia na nowo powy¿szej prawdy, prawdy ostatecznie
ewangelicznej: „Kto chce zachowaæ swoje ¿ycie…”. Szczêœcie i
zaspokojenie pragnienia mi³oœci s¹ jakby wypadkow¹ mi³owania
Boga i bliŸnich. ¯yczê, by ten kolejny rok by³ po prostu rokiem
Pañskim.
ks. Jacek Stawik, proboszcz

Œwiêty Franciszek Ksawery: historia cia³a

W styczniu tego roku zakoñczy³y
siê uroczystoœci zwi¹zane z wystawieniem
cia³ a œw. Fra ncis zka K sawe rego dla
okazania mu publicznej czci i
dziêkczynienia. Wydarzenie to mia³o
miejsce w bazylice Bom Gésu, zaliczanej
do œwiatowego dziedzictwa kultury
UNESCO, w Starym Goa (Indie), gdzie
znajduj¹ siê doczesne szcz¹tki tego
œwiêtego.
Wystawienie trwa³o s zeœæ
tygodni, od 22 listopad a 2014 roku.
Wydarzeniu temu towarzyszy³o has³o:
„Wiara tworzy komuniê, umacnia
rodzinê i posy³a z misj¹ odnowy
spo³eczeñstwa”. Podobnie jak i
poprzednie wystawienia cia³a œwiêtego,
tak¿e i to siedemnaste przyci¹gnê³o
ogromne rzesze pielgrzymów z Indii i z
zagranicy.

Œwiêty Franciszek Ksawery,
patron wszystkich misjonarzy katolickich,
w sposób doskona³y naœladowa³ Jezusa; tak
jak On przemierza³ wioski, dociera³ do
miast, by spotykaæ ludzi spragnionych
zbawienia. Franciszek, jak nasz Pan,
zawsze by³ w drodze z Dobr¹ Nowin¹ na
ustach i z sercem rozpalonym mi³oœci¹
Jezusa i do Jezusa.
Œwiêty Franciszek Ksawery umar³

na chiñskiej wyspie Sancian (Shangchuan),
niedaleko Kantonu, 3 grudnia 1552 roku z
powodu wycieñczenia. Mia³ 46 lat.
Bardzo interesuj¹ce s¹ losy jego
cia³a. Po œmierci zosta³ pochowany w
drewnianej trumnie, któr¹ wype³niono
wapnem, aby przyspieszyæ rozk³ad tkanek.
Po kilku tygodniach, 17 lutego 1553 roku
trumnê odkopano. Ku zdziwieniu
obecnych cia³o by³o takie samo jak przy
zakopywaniu. Przeniesiono je na
przep³ywaj¹cy portugalski statek. Gdy
¿eglarze dotarli do Malakki w Indonezji,
uznali, ¿e bêdzie lepiej, gdy cia³o ulegnie
rozk³adowi. W marcu 1553 r. zakopali je
wiêc bez trumny, wciskaj¹c dosyæ brutalnie
do zbyt ma³ego grobu przy koœciele Our
Lady of the Mount. Po kilku miesi¹cach
odkopano je ponownie. I tym razem by³o
ono nienaruszone. 15 sierpnia 1553 roku
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Tak jak Bóg powierzy³ Jezusa Matce Bo¿ej, tak Koœció³ obecnie powierza Jej opiece Nowy Rok.
Dziecko w rêkach matki czuje siê bezpiecznie.
(ks. Jan Twardowski)

Œwiêty Franciszek Ksawery: historia cia³a
Franciszka, zbada³ cia³o i zaœwiadczy³ o
jego autentycznoœci oraz o fakcie, ¿e nie
uleg³o rozk³adowi. Pierwszy raz cia³o œw.
Franciszka zosta³o wystawione na widok
publiczny 16 marca 1554 r. 19 marca
pogrzebano je ju¿ po raz trzeci w pobli¿u
g³ównego o³tarza w koœciele œw. Paw³a. Po
raz trzeci i ostatni ekshumowano je szeœæ
lat póŸniej. Od tego czasu by³o ono
wi el ok ro tn ie po ka zy wa ne , za ró wn o
prywatnie, jak i publicznie.

inny statek, o nazwie Santa Cruz, zabra³
cia³o œwiêtego z Malakki do Indii. Cia³o
zosta³o uroczyœcie wprowadzone do Goa
15 marca 1554 roku, a lekarz wicekróla
Indii, Cosme Saraiva, który zna³

Warto zauwa¿yæ, ¿e do czasu
uroczystego wystawienia w roku 1952,
cia³o zawsze odziane w kap³añskie szaty
by³o eksponowane w otwartej trumnie, a
pielgrzymi mogli dotykaæ, poczuæ, a nawet
ca³owaæ ods³oniête czêœci cia³a. W roku
1955 cia³o zapieczêtowano w szklanej
kapsule, a nastêpnie umieszczono w
do ty ch cz as ow ej tr um ni e. Po dc za s
kolejnych piêciu wystawieñ: w latach
1964, 1974, 1984, 1994 i 2004 nie mog³o
byæ ju¿ ono dotykane.
Œwiêty Franciszek Ksawery

urodz i³ siê jako Franc isco de Jasso
d’Azpilicueta 7 kwietnia 1506 na zamku
Xavier w Nawarze, w dzisiejszej Hiszpanii.
By³ szóstym i ostatnim dzieckiem Juana de
Jasso i Marii d'Azpilcueta. Podczas swoich
studiów na Uniwersytecie Paryskim pozna³
Ignacego Loyolê, równie¿ studenta tego¿
uniwersytetu. Sta³ siê póŸniej jednym z
o j c ó w z a ³ o ¿ y c i e l i To w a r u z y s t w a
Jezusowego. Do Indii przyby³ 6 maja 1543
roku. Ewangelizowa³ na terenach
dzisiejszych Indii, Indonezji, Japonii, a
ostatnim, niespe³nionym jego pragnieniem
by³o wejœcie na teren l¹dowych Chin.
Franciszek zosta³ og³oszony œwiêtym 67 lat
po swojej œmierci. Kanoniczy proces
rozpoczêto w Goa w roku 1556. Pawe³ V
przeprowadzi³ beatyfikacjê 25
paŸdziernika 1619 roku, a kanonizacji
dokona³ Grzegorz XV 22 marca 1622 roku.
Papie¿ Pius XI og³osi³ Franciszka
patronem misji katolickich. Liturgiczne
wspomnienie przypada 3 grudnia.

Andrzej Karczmarczyk

Œwiêta Agnieszka i … paliusz
Ka¿dego roku, 21 stycznia (œwiêto œw. Agnieszki), w
kaplicy Urbana VIII w Watykanie papie¿ poœwiêca dwa m³ode, bia³e
baranki. Jeden z nich dekorowany jest czerwonymi kwiatami,
symbolizuj¹cymi mêczeñstwo œw. Agnie szki, drugi natomiast
bia³ymi, oznaczaj¹cymi jej niewinnoœæ. Z we³ny b³ogos³awionych
przez papie¿a baranków siostry benedyktynki z rzymskiego klasztoru
w Rzymie wykonuj¹ paliusze. W uroczystoœci bior¹ udzia³ tak¿e
ojcowie trapiœci z rzymskiego opactwa Tre Fontane, którzy
przygotowuj¹ i przechowuj¹ baranki do tej ceremonii. Sam obrzêd
pob³ogos³awienia i przyjêcia przez ojca œwiêtego baranków siêga co
najmniej pocz¹tków XVI wieku. Nawi¹zuje on do dawnej legendy o
œw. Agnieszce, która po œmierci mia³a ukazaæ siê swoim rodzicom,
modl¹cym siê nad jej grobem, otoczona chórem dziewic, z czystym
barankiem w ramionach.
Œwiêta Agnieszka, dziewica i mêczennica, w staro¿ytnoœci
by³a jedn¹ z najpopularniejszych œwiêtych. Wed³ug tradycji zginê³a
ok. 305 r. w wieku dwunastu lat, broni¹c dziewictwa, które œlubowa³a
Jezusowi Chrystusowi. Po wielu nieudanych próbach zalotników

bohaterska dziewica zosta³a wrzucona w ogieñ, a gdy wysz³a z niego
nietkniêta, skazano j¹ na œciêcie.
Legenda mówi, ¿e ca³kowicie obna¿ona œw. Agnieszka
zosta³a rzucona na pastwê spojrzeñ t³umu na stadionie cesarza
Dioklecjana, po czym za spraw¹ cudu mog³a siê okryæ p³aszczem
w³osów. W miejscu tego legendarnego wydarzenia wybudowano
koœció³ Sant’ Agnese. Dzisiaj œwi¹tynia ta znajduje siê w Rzymie na
centralnym placu (Piazza Navona), jednym z najpiêkniejszych i
najbardziej uczêszczanych miejsc w Wiecznym Mieœcie.
Artyœci przedstawiaj¹
œw. Agnieszkê z barankiem,
poniewa¿ ³aciñskie imiê Agnes wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa
‘agnus’, czyli baranek. Baranek, symbol Chrystusa, sta³ siê
atrybutem œw. Agnieszki i st¹d zrodzi³ siê zwyczaj, aby w jej œwiêto
œwiêciæ baranki, a z ich we³ny wykonywaæ paliusze.
Paliusz to strój liturgiczny, noszony od V w. przez papie¿y, a
póŸniej przez innych wysokich dostojników koœcielnych. Jest to bia³a
kolista wstêga z we³ny z szeœcioma krzy¿ami haftowanymi czarnym
jedwabiem, któr¹ nosi siê na ornacie. Biel we³ny paliusza symbolizuje
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Ludzie nieraz gorsz¹ siê, kiedy dziecko w czasie chrztu krzyczy wniebog³osy. Mo¿e to
œwiêty niepokój, przeczucie tego, czym jest odpowiedzialnoœæ ochrzczonych. Tylu ludzi
odda³o swoje ¿ycie za to, ¿e zostali ochrzczeni. Ilu mamy mêczenników, których lwy
po¿ar³y, których torturowano, mordowano dlatego, ¿e bronili chrztu.
Byæ ochrzczonym to byæ tym, przez którego Pan Jezus chce przyjœæ na œwiat.
(ks. Jan Twardowski)

Œwiêta Agnieszka i … paliusz
niewinnoœæ, a szeœæ krzy¿y oznacza codzienn¹ wiernoœæ Chrystusowi.
W 1978 r. papie¿ Pawe³ VI okreœli³, ¿e oprócz papie¿a
paliusze mog¹ nosiæ wy³¹cznie arcybiskupi metropolici oraz ³aciñski
patriarcha Jerozolimy. Paliusz podkreœla ³¹cznoœæ metropolitów z
nastêpc¹ œw. Piotra, a tak¿e jest symbolem w³adzy, jak¹ zgodnie z
prawem metropolita obejmuje w swojej metropolii. Ka¿dy nowy
metropolita otrzymuje paliusz od papie¿a w uroczystoœæ Œwiêtych
Piotra i Paw³a, 29 czerwca. W przeddzieñ ceremonii, wszystkie
gotowe paliusze zostaj¹ umieszczone w poz³acanej urnie w konfesji na
grobie œw. Piotra.
Jan Pawe³ II w swojej ksi¹¿ce „Wstañcie, chodŸmy” tak
okreœla znaczenie paliusza: „W kszta³cie paliusza mo¿emy dostrzec

obraz owieczki, któr¹ dobry Pasterz bierze na swoje ramiona i niesie,
by j¹ ocaliæ i nakarmiæ. W tym symbolu uwidacznia siê to, co nas,
biskupów ³¹czy na pierwszym miejscu: troska i odpowiedzialnoœæ za
powierzon¹ nam owczarniê. To w tej trosce i odpowiedzialnoœci
mamy tworzyæ jednoœæ i jej strzec”.
Dzisiaj arcybiskupi metropolici nosz¹ paliusze podczas
synodów, wizytacji czy uroczystoœci œwiêceñ. Mo¿e nosiæ go tylko

metropolita, który otrzyma³ paliusz od papie¿a i tylko na terenie
swojej metropolii. Posiadanie paliusza przez metropolitów jest
wymagane, o czym mo¿na przeczytaæ w Kodeksie prawa
kanonicznego.
Krystyna Ludwiczak

2015 - Rokiem Jana Paw³a II

Polscy parlamentarzyœci na posiedzeniu sejmu 5 grudnia
2014 r. ustanowili rok 2015 - Rokiem Jana Paw³a II.
W kwietniu br. przypada pierwsza rocznica kanonizacji
papie¿a Polaka. Pos³owie przyjêli uchwa³ê: w poczuciu moralnego
obowi¹zku i g³êbokiego szacunku wobec postaci, która wywar³a tak
znacz¹cy wp³yw na losy nie tylko naszego narodu, ale i ca³ego
wspó³czesnego œwiata.
Pos³owie zaapelowali, by motywem przewodnim
wszelkich incjatyw wzbogacaj¹cych Rok Jana Paw³a II by³y jego
s³owa wypowiedziane na Jasnej Górze: „Czuwam to znaczy tak¿e:
czujê siê odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo,
któremu na imiê Polska. To imiê nas wszystkich okreœla. To imiê
nas wszystkich zobowi¹zuje”.
Andrzej Karczmarczyk

JAN PAWE£ II DO POLAKÓW!

Wczytuj¹c siê w homilie, przemówienia i wyst¹pienia b³.
Jana Paw³a II, odnajdujemy odpowiedŸ na pytania: Czego od nas
chcia³? Czego ¿¹da³? O co prosi³? O co apelowa³?
I wskazywa³ nam, jak mamy ¿yæ! Realizuj¹c ten swoisty
duchowy testament, powinniœmy zadania te wype³niaæ. To winno
byæ naszym uniwersalnym i ponadczasowym programem.

Zadania dla Polaków, cd.

COKOLWIEK WAM RZECZE, CZYÑCIE!

Podczas uczty w Kanie Galilejskiej Maryja prosi³a swego
Syna o pierwszy znak dla nowo¿eñców i gospodarzy. Niech nie
przestaje ta sama Matka prosiæ za wami, za ca³¹ m³odzie¿¹ polsk¹, za
ca³¹ m³odzie¿¹ œwiata, aby w was okazywa³ siê znak nowej
obecnoœci Chrystusa w dziejach.

Œluby

Wy zaœ, moi drodzy, zapamiêtajcie dobrze te s³owa, jakie
równie¿ Matka Chrystusa wypowiedzia³a w Kanie Galilejskiej,
zwracaj¹c siê do ludzi, którzy mieli nape³niæ st¹gwie wod¹.
Powiedzia³a im, wskazuj¹c na swego Syna: „Cokolwiek
wam rzecze, czyñcie!” (por. J 2, 5). I dzisiaj mówi to samo.
Przyjmijcie te s³owa. Zapamiêtajcie je. Wype³nijcie je!

(Czêstochowa, 6 czerwca 1979, Homilia podczas Mszy œw.
odprawionej dla alumnów, mlodzie¿y zakonnej i s³u¿by liturgicznej)
TRZEBA STALE CZUWAÆ!

Koœció³ naj³atwiej jest (darujcie to s³owo) pokonaæ równie¿
przez kap³anów. Je¿eli zabraknie tego stylu, tej s³u¿by, tego
œwiadectwa naj³atwiej jest pokonaæ Koœció³ przez kap³anów. W
Polsce to nie zachodzi. Ale te¿ trzeba stale czuwaæ, ¿eby to
przypadkowo w jakiejœ mierze, na jakiejœ drodze nie nast¹pi³o, nie
rozwinê³o siê coœ w niew³aœciwym kierunku. Musicie bardzo
czuwaæ, musicie wszyscy mieæ tego ducha rozeznania. Koœció³ w
Polsce dziêki kap³anom jest niepokonany. Jest niepokonany dziêki
tej jednoœci kap³anów z Episkopatem i z kolei jednoœci ca³ego
spo³eczeñstwa z kap³anami i Episkopatem. Ale Koœció³ przez
kap³anów mo¿na tak¿e pokonywaæ. Przed tym trzeba bardzo siê
strzec. (...) Mi³ujcie Maryjê, drodzy bracia! Nie muszê wam tego
powtarzaæ ani zalecaæ, bo to jest te¿ jakiœ polski charyzmat: Mi³ujcie
Maryjê! Z tej mi³oœci nie przestawajcie czerpaæ si³y dla waszych
serc! Tak mówiê z ca³ym poczuciem tej rzeczywistoœci, jak¹ jest
ludzkie serce. Nie przestawajcie czerpaæ si³y dla waszych serc.
Niech Ona okazuje siê dla was i przez was równie¿ Matk¹
wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni s¹ tego macierzyñstwa: Jej
opieki!

(Czêstochowa, 6 czerwca 1979, Przemówienie do ksiê¿y
zgromadzonych w katedrze)
Chrzty

Maja Jolanta Wolna, ul. Pu³askiego
Paulina Jackiewicz, Bart³omiej Roszak, ul. Dzia³owa
Odeszli do wiecznoœci
Kalendarium: styczeñ

1I
6I
12 I
18 I
25 I

Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi, uroczystoœæ, Nowy
Rok, Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój,
Objawienie Pañskie, uroczystoœæ
Chrzest Pañski, œwiêto
Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan
Nawrócenie œw. Paw³a Aposto³a, œwiêto

1. Halina Irena Lewandowska, ul. œw. Wojciech, l.93
2. Agata Simon, ul. Nowowiejskiego, l.85
3. Marek Pawe³ Ciesió³ka, ul. Grudzieniec, l.64
4. Kazimiera Stankowska, ul. Solna, l.77
5. Jerzy Gajda, ul. 23 Lutego, l. 63
6. Krystyna Teodora Czeszak, ul. Cicha, l.89
Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie!
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Aby pamiêæ nie da³a siê zg³adziæ…

Z A P R A S Z A M Y !!!

W tym roku przypada 75. rocznica likwidacji obozów
specjalnych NKWD. 3 kwietnia 1940 r. ruszy³y pierwsze
transporty œmierci polskich oficerów z obozu NKWD w
Kozielsku do Katynia. W kolejnych dniach z Ostaszkowa do
Miednoje oraz ze Starobielska do Charkowa.
Egzekucje trwa³y od 3 kwietnia do 29 maja 1940 r.
NKWD zamordowa³o wówczas oko³o 22 tysi¹ce obywateli
polskich, wziêtych do niewoli po agresji Zwi¹zku Radzieckiego
na Polskê. W znacznej czêœci byli to oficerowie rezerwy,
wezwani do obrony ojczyzny: uczeni, profesorowie wy¿szych
uczelni, artyœci, lekarze, nauczyciele i prawnicy, wybitni
dowódcy i stratedzy oraz zwykli policjanci i urzêdnicy.
Wszyscy oni zostali uznani za element antysowiecki, za ludzi,
którzy w razie oswobodzenia mogli czynnie wyst¹piæ
przeciwko w³adzy radzieckiej, stanowi¹c zagro¿enie dla
powodzenia dzia³añ stoj¹cych przed Armi¹ Czerwon¹.
Poszukujê informacji, danych o naszych parafianach,
osobach zamordowanych, zaginionych na tej Nieludzkiej
Ziemi. Godne upamiêtnienie Ofiar jest mo¿liwe dziêki
ustanowieniu 13 kwietnia Dniem Pamiêci Ofiar Zbrodni
Katyñskiej. Sejm RP podj¹³ tak¹ uchwa³ê 14 listopada 2007 na
wniosek Federacji Rodzin Katyñskich.
W kwietniowym numerze naszego pisma, czy to form¹
biogramu, czy mo¿e rozmow¹ z najbli¿szymi, chcielibyœmy
upamiêtniæ w³aœnie te osoby.
Proszê Parafian ze œw. Wojciecha o pomoc w
odszukaniu Ofiar!
Boles³aw Psuja (tel. 501 529 446)

ORGANIZATORZY:· ks. Jacek Stawik, Proboszcz Parafii pw. œw. Wojciecha w

Poznaniu, Barbara Psuja oraz Boles³aw Psuja, cz³onek Duszpasterskiej Rady

Parafialnej (tel 501 529 446).

MIEJSCE SPOTKAÑ, PROGRAM I GODZINY:· salka parafialna; rozmowy,

dyskusje przy kawie lub herbacie, wspólne ogl¹danie dobrego filmu w godz.

11.30 - 14.00.

TERMINY SPOTKAÑ :

28.01.2015 (4. œroda)

11.02.2015 (2. œroda)

25.02.2015 (4. œroda)

11.03.2015 (2. œroda)

25.03.2015 (4. œroda)

8.04.2015 (2. œroda)

22.04.2015 (4. œroda)

13.05.2015 (2. œroda)

27.05.2015 (4. œroda)

10.06.2015 (2. œroda)

24.06.2015 (4. œroda)

23.09.2015 (4. œroda)

14.10.2015 (2. œroda)

28.10.2015 (4. œroda)

25.11.2015 (4. œroda)

9.12.2015 (2. œroda)

Wstêp wolny. ·

Dzia³alnoœæ non profit!

INFORMATOR PARAFIALNY
Duszpasterze:
ks. Jacek Stawik, proboszcz (tel. 61 852 69 85)
ks. Trojan Marchwiak, rezydent (tel. 61 852 26 54)
ks. Jerzy Stranz, rezydent
ks. Mieczys³aw Miko³ajczak.
Porz¹dek Mszy œw:
- w niedziele i œwiêta: 8.00, 9.30, 11.00 (dla uczniów szko³y
podstawowej), 12.15 (dla m³odzie¿y), 18.00 i 20.15 (akademicka),
- w œwiêta bêd¹ce dniami pracy: 8.30, 10.00, 17.00 i 18.30,
- w dni powszednie: 8.30 i 18.30.
Porz¹dek nabo¿eñstw:
- maryjne: sobota, godz. 18.00,
- adracja Najœwiêtszego Sakramentu: I czwartek miesi¹ca, godz.
17.00-18.30,
- godzina œwiêta: I czwartek miesi¹ca, godz. 18.00,
- misyjne: I czwartek miesi¹ca, godz. 18.30 (wraz z omówieniem
misyjnej intencji modlitwy na dany miesi¹c),
- do Serca Pana Jezusa: I pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.30 (wraz z
omówieniem ogólnej intencji modlitwy na dany miesi¹c),
- nowenna do œw. o. Pio wraz z Msz¹ œw. o budowê Domu Ulgi w
Cierpieniu: II czwartek miesi¹ca, godz. 18.00,
- nowenna do œw. Antoniego: wtorek, godz. 18.00.
SpowiedŸ œw.:
- 15 min przed ka¿d¹ Msz¹ œw. i w sobotê od godz. 18.00,
- w I czwartek miesi¹ca od godz. 17.00,
- w I pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00-19.30.
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Chrzty: II sobota miesi¹ca, godz. 18.30 i IV niedziela miesi¹ca, godz.
12.15.
Ró¿aniec: Poniedzia³ek - pi¹tek, godz. 18.00.
Jubileusze ma³¿eñskie: III sobota miesi¹ca, godz. 18.30.
Msza œw. za parafian zmar³ych w minionym miesi¹cu: I niedziela
miesi¹ca, godz. 9.30.
Msza œw. dla m³odzie¿y przed bierzmowaniem: I pi¹tek miesi¹ca, godz.
19.30.
Wymienianki roczne: w ka¿d¹ niedzielê o godz. 9.20.
Biuro parafialne (tel./fax 61 851 90 12): w poniedzia³ki i pi¹tki, godz.
16.30-17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00-10.00; dla narzeczonych:
w I, III, V wtorek miesi¹ca, godz. 19.00-20.30. (Biuro jest nieczynne w
œwiêta bêd¹ce dniami pracy i w I pi¹tek miesi¹ca).
Krypta Zas³u¿onych Wielkopolan: sobota, godz. 10.00-12.00 oraz
niedziela, godz. 13.00-16.00 (inne terminy mo¿na uzgodniæ
indywidualnie).
Poradnia rodzinna i przedma³¿eñska: II wtorek miesi¹ca, godz. 17.30.
Parafialny Zespó³ Caritas: I poniedzia³ek miesi¹ca, godz. 18.00-19.00.
Cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca: I sobota miesi¹ca, godz. 8.30.
Spotkania biblijne: II i IV wtorek miesi¹ca, godz. 19.00.
Spotkania AA: pi¹tek, godz. 19.00.
Spotkania Al - Anon: œroda, godz. 19.00.
Modlitwa o jednoœæ chrzeœcijan: czwartek, godz. 20.00.
Parafialny Klub Seniora - „Spotkania z dobrym filmem”: II i IV œroda
miesi¹ca, godz. 11.30.
Konto parafii: Bank Zachodni WBK S.A. 85 1090 1362 0000 0000 3602
2318.
Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl .
E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl .
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Pismo parafialne „Œwiêty Wojciech”: miesiêcznik, nak³ad 300 egz.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Wojciecha, Wzgórze œw. Wojciecha 1, 61-748 Poznañ, tel. 501 529 446, e-mail: swwojciech@archpoznan.org.pl .
Redaguje zespó³ (w porz¹dku alfabetycznym): Leszek Helak, Ma³gorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Wies³aw Kasprzak (sk³ad komputerowy), Krystyna Ludwiczak,
Justyna £opaczyk, Boles³aw Psuja (cz³onek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej), ks. Jacek Stawik (proboszcz parafii i opiekun redakcji).
Druk: Drukarnia SERIKON, Sosnowa 6, 63-004 Tulce, tel. 61 872 73 26.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich adiustacji. Nie odpowiadamy za treœæ og³oszeñ. Parafia nie czerpie ¿adnych korzyœci
materialnych z tytu³u wydawania miesiêcznika. Ofiary z³o¿one na og³oszenia i reklamy s¹ przeznaczone na pokrycie kosztów druku. Reklamy i og³oszenia przyjmowane s¹ w
biurze parafialnym.

