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Drodzy Parafianie!

Trwa błogosławiony post, Wielki Post. Czas, w którym przygotowujemy się do świąt paschalnych i do odnowienia przyrzeczeń
chrztu świętego. Dar chrztu jest pierwszą, największą łaską, która nas spotkała. W tym darze zostaliśmy upodobnieni do Syna Bożego.
Właśnie w tym upodobnieniu Ojciec rozpoznaje w nas swoje dzieci. Wielki Post nie jest ciężarem, ale trudem; trudem, w którym Kościół-Oblubienica obmywa się i oczyszcza, przyozdabia dla swojego Oblubieńca-Jezusa. Czyż to nie jest piękny trud? Wielki Post jest
błogosławiony, bo trudzimy się, by upodobnić się do Najpiękniejszego: chcemy modlić się jak Jezus, chcemy pościć jak Jezus, chcemy
mieć relację do ludzi i rzeczy jak Jezus, chcemy być wolni jak Jezus, chcemy mieć poczucie godności jak Jezus…
W umęczonym obliczu Jezusa odnajdujemy cząstkę siebie. Niech tę tajemnicę pomoże nam odkrywać znakomity poeta, Matek
Skwarnicki:
Najpiękniejszy z ludzkich synów
Jezu Chryste miłosierny
Twa korona nie z wawrzynu
lecz z raniących czoło cierni,
płaszcz królewski nie z soboli
ale Twojej krwi szkarłatu
Oto Człowiek co z miłości
ofiarował życie światu.

Najpiękniejszy z ludzkich synów
berłem Twoim krucha trzcina,
bo w słabości Bóg objawił
moc i chwałę Swego Syna.
W ludzkim bólu Pan obecny
stał się bratem dla nędzarzy.
Oto Człowiek. Król cierpiących
swoim sercem nas obdarzył.

ks. Jacek Stawik

Krzyż - symbol chrześcijaństwa

Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary.
Krzyż jest światłem, które oświeca umysł; szczęśliwy,
kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania.
(św. Albert Chmielowski)

Środą Popielcową, 18 lutego rozpoczęliśmy kolejny czas
przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego - Wielki
Post.
W okresie Wielkiego Postu uczestniczymy w drodze
krzyżowej, by podczas tego nabożeństwa iść za krzyżem,
symbolem upadku i powstania, symbolem śmierci i
zmartwychwstania. Gromadząc się w naszej świątyni na wspólnej
modlitwie, tworzymy wspólnotę parafialną, wspólnotę ludzi,
których połączyła miłość Chrystusowa. Razem chcemy
przeżywać drogę, która doprowadziła Jezusa do śmierci na krzyżu.
Idziemy więc za krzyżem pokorni, uważni i skupieni.
Rozważanie męki Pańskiej było bardzo ważne w życiu
duchowym wielu świętych, m.in. św. Jana od Krzyża czy też
papieża św. Jana Pawła II, który w Wiedniu w 1983 r. powiedział:
„Krzyż to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego
życiem ocalić własne. Krzyż znaczy: miłość silniejsza jest od
nienawiści i od zemsty, lepiej jest dawać aniżeli brać,
zaangażowanie się jest skuteczniejsze od czczego stawiania
żądań. (…) Krzyż znaczy: miłość nie zna granic, rozpocznij,
od tych, którzy są najbliżej ciebie, i nie zapomnij o tych, którzy
są najdalej”.
Szczególnie w okresie Wielkiego Postu chcemy zastanowić
się nad rolą krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Jezusowy

krzyż jest znakiem nadziei i miłości; w nim otrzymujemy
odpuszczenie grzechów. Jest symbolem chrześcijaństwa, którym
zostaliśmy naznaczeni podczas chrztu świętego. Jest jednym z
najbardziej rozpoznawalnych symboli na świecie, a staje się takim
przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, która się na nim dokonała.
Krzyż jest z nami wszędzie: gdy się modlimy,
rozpoczynając i kończąc kolejny dzień naszego życia, jest z nami
przy narodzeniu i przy śmierci. Mówimy o krzyżu, śpiewamy o
krzyżu, nosimy krzyżyki na łańcuszkach, wieszamy je w domach,
szkołach, szpitalach. Często jednak symbol ten jest traktowany
przez nas bez właściwej mu czci. Bo jak można wytłumaczyć
niedbały znak krzyża przy rozpoczynaniu lub kończeniu
modlitwy. Tłumaczymy to często brakiem czasu lub
niedbalstwem.
Słowa z Ewangelii wg św. Łukasza: „Jeśli kto chce iść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż
swój i niech Mnie naśladuje” niech będą dla nas drogowskazem
na czas Wielkiego Postu. Aby nieść krzyż, trzeba tego gorąco
pragnąć, trzeba tego chcieć. Każdy chrześcijanin, idąc przez życie,
dźwiga swój krzyż. Są nim nasze trudne sprawy życiowe: choroba,
brak pracy… Wziąć krzyż to znaczy przyjąć wszystkie trudności i
podążać za Jezusem. Pan Jezus pokazał nam bowiem, jak
cierpieniem przyjmować krzyż i znosić wszelkie przeciwności.
Nasza droga nie jest drogą w samotności, nie jesteśmy na niej sami,
towarzyszy nam zawsze Chrystus.

Rok ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Czy klasztor Karmelitów Bosych jest do czegoś przynagleniem?
Obecny rok stanowi dla nas, karmelitów
bosych i karmelitanek bosych, szczególne wyzwanie.
To wyzwanie wynika z dwóch okoliczności.
Pierwsza to fakt, że obecny rok jest poświęcony życiu
konsekrowanemu w Kościele, drugą stanowi jubileusz
500. rocznicy urodzin św. Teresy od Jezusa.
Z racji Roku Życia Konsekrowanego ojciec
święty Franciszek skierował do nas list. Czytamy w nim
m.in.: „Nie
ulegajcie pokusie
l i c z b
i
wydajności, a tym
bardziej zaufania
własnym siłom.
Analizujcie
perspektywy
swojego życia i
chwili obecnej w
u w a ż n y m
czuwaniu. Wraz z
Benedyktem XVI
powtarzam: «Nie
przyłączajcie się
do proroków
nieszczęścia,
którzy głoszą
k r e s
l u b
bezsensowność
ż y c i a
konsekrowanego
w Kościele
naszych czasów;
przyobleczcie się
raczej w Jezusa
Chrystusa i przywdziejcie zbroję światła jak wzywa
św. Paweł (por. Rz 13,11-14) - bądźcie przebudzeni i
czujni». Kontynuujmy naszą drogę i podejmujmy ją na
nowo z ufnością w Panu”.
Dla nas oznacza to, by na swoje życie patrzeć
wciąż na nowo jako na powołanie. Źródłem powołania
jest Pan i to On pragnie, aby podążać za Nim w danym
miejscu i czasie.
Myślę więc, że nasza obecność w parafii św.
Wojciecha może stanowić przynaglenie, aby na swoje
życie patrzeć pod kątem powołania, a powołanie to
odnosi się nie tylko do osób duchownych, ale i
świeckich. Patrzenie w ten sposób na swoje życie może
okazać się niezwykle pomocne, uzmysławia nam, że
mieszkanie w danym miejscu nie jest tylko sprawą
przypadku, podjęty zawód czy praca to nie tylko
kwestia zarobku czy kariery, a spotykane osoby czy to

w układzie życia rodzinnego czy sąsiedzkiego to nie
sprawa ślepego przypadku.
Natomiast okoliczność jubileuszu św. Teresy od
Jezusa, którą w 1970 ojciec święty, Paweł VI uznał za
matkę duchową osób prowadzących życie modlitwy,
jest dla nas wezwaniem, by na nowo przyjąć przesłanie
św. Teresy od Jezusa i aby nasze życie, nasza
działalność duszpasterska były przeniknięte modlitwą.
Dla parafian
m o ż e b y ć
r ó w n i e ż
przynagleniem,
by zadać sobie
p y t a n i e o
modlitwę i podjąć
modlitwę.
Dlatego słowa św.
T e r e s y
o
modlitwie
n a b i e r a j ą
szczególnego
znaczenia: „A kto
jej nie rozpoczął,
na miłość Pana
błagam go,
niechaj nie
pozbawia się
takiego dobra.
Nie ma się tu
czego obawiać, a
jedynie pragnąć;
ponieważ, nawet
jeśli nie jest tak
zaawansowany a jedynie ze wszystkich sił stara się, by być doskonałym
- aby zasługiwał na te smaki i przejawy czułości, które
Bóg daje praktykującym modlitwę myślną, powoli
zyskując, coraz lepiej będzie rozumiał drogę do nieba.
A jeśli wytrwa, mam nadzieję w miłosierdziu Boga,
gdyż nikt nie obrał Go za przyjaciela, komu by On nie
odpłacił, albowiem modlitwa myślna nie jest niczym
innym - moim zdaniem - jak nawiązywaniem przyjaźni,
podejmując wielokrotnie nawiązywanie jej sam na sam
z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje” (Ż 8,5).
Jeżeli patrzenie na nasz klasztor pobudza do
refleksji nad swoim życiem pod kątem powołania i jeśli
stawia pytania o modlitwę - to jest już za co dziękować
Panu. Jezus Chrystus jest bowiem tym, który powołuje i
tym, który chce wprowadzić nas w swoją modlitwę
synowską.
o. Wojciech Ciak OCD

„Sami nie wiemy, jak to się stało, ale
gramy dla Państwa już dwadzieścia lat. Co
prawda nazwa naszej rozgłośni zmieniała się
na przestrzeni lat, ale wciąż ta sama misja i te
same wartości towarzyszyły tworzącym
program katolickiego radia w Poznaniu.
Może niektórzy pamiętają nas jako
Archidiecezjalna Rozgłośnia Radiowa,
Katolickie Radio Refleks, Katolickie Radio
Poznań, a może jako Radio Plus Poznań. Dziś
gramy jako Radio Emaus i mamy nadzieję, że
to już się nie zmieni”. Takie słowa czytamy
na stronie internetowej Radia. Nam,
słuchaczom, też nie chce się wierzyć! Ale
takie są fakty!

23 marca 1995 roku o godz. 20.00
rozpoczęła się emisja pierwszej audycji
pierwszego w historii archidiecezji
poznańskiej katolickiego radia w
Poznaniu. Program na żywo na temat
wielkopostnej spowiedzi ze studia
zorganizowanego w pomieszczeniach parafii
pw. Matki Odkupiciela na os. Władysława
Jagiełły poprowadzili: ks. Maciej K. Kubiak,
pełniący wtedy obowiązki dyrektora i
redaktora naczelnego, oraz ks. Jarosław
Foltyniewicz, ówczesny wikariusz tamtejszej
parafii. W inauguracyjnej audycji wziął
udział biskup Zdzisław Fortuniak.

W pierwszych miesiącach
działalności program radiowy tworzyli oprócz księży wspomnianych wyżej - Maria
Łączkowska i ks. Ryszard Dyc. Sprawami
związanymi z realizacją programu zajmowali
się m.in.: Wojciech Kawalec i Bartosz
Gapiński. Pomocą w nabyciu przez
archidiecezję sprzętu radiowego służył ks.

kan. Kazimierz Królak, a uruchomienie
sprzętu spoczęło na barkach pana inż.
Bolesława Lutyńskiego. W ten sposób
rozpoczęła się historia rozgłośni radiowej,
której właścicielem jest archidiecezja
poznańska. Serce Radia Emaus tętni już od
wielu lat w kamienicy przy ulicy Zielonej w
Poznaniu; jego rytm słyszymy w naszych
domach. Wystarczy włączyć radio na 89,8
FM w Poznaniu, 90,4 FM w Nowym
Tomyślu, 90,2 FM w Lesznie oraz 106,2 FM
w Kościanie, Śremie i Gostyniu.
Radio Emaus jest z nami 24 godziny
na dobę: w domu, pracy, samochodzie;
wszędzie tam gdzie sięgają jego fale, ale także
w Internecie na radioemaus.pl . Kontakt ze
słuchaczami utrzymują prezenterzy,
prowadzący codziennie audycje oraz radiowe
konkursy. Dzięki nim na antenie można
usłyszeć ciekawych ludzi, którzy dzielą się
swoimi pasjami, pomysłami oraz
świadectwami wiary. Czym żyje Kościół,
archidiecezja poznańska, region i kraj? O tym

informują reporterzy Radia, których można
spotkać wszędzie tam, gdzie dzieje się coś
w a ż n e g o . Wi e c z o r o w ą p o r ą p r z e d
mikrofonem zasiadają wolontariusze,
zapewniający słuchaczom dobre słowo i
dobrą muzykę. Radio nie grałoby tak dobrze,
gdyby nie muzyczny talent i wyczucie
realizatorów audycji, którzy wybierają tylko
najlepszą muzykę, niekoniecznie z list
przebojów.
Spotkanie z Radiem Emaus to
spotkanie…, które odmienia. Słuchacze
wybierają je, pamiętając, że dobre radio to
radio bliskie słuchaczowi, mądre, głoszące
prawdę i szacunek dla drugiego człowieka,
kulturę słowa i bycia.
Z okazji 20. rocznicy życzymy
d y re k t o ro w i R a d i a E M A U S , k s .
Sławomirowi Baraniakowi, redaktorowi
naczelnemu, ks. Maciejowi Karolowi
Kubiakowi oraz całemu zespołowi
redakcyjnemu wielu dobrych pomysłów,
ciekawych tematów, audycji, spotkań...
Szczęść Boże!
Zespół redakcyjny
pisma parafialnego „Święty Wojciech”
Oficjalna uroczystość z okazji 20-lecia
Radia Emaus odbędzie się w niedzielę 22
marca, czyli dokładnie w przeddzień 20.
rocznicy nadania pierwszej audycji przez
radio. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki
odprawi Mszę Świętą o godz. 10 w katedrze
poznańskiej. W dzień rocznicy, 23 marca
Radio Emaus zaprasza wszystkich na
urodzinowy tort do siedziby radia przy ul.
Zielonej 2.

Świętomarcińska grota Matki Bożej znowu zbezczeszczona

Grota świętomarcińska już od 80 lat
stanowi jakby śródmiejskie sanktuarium
maryjne, gdzie liczni parafianie i przechodnie

mogą oddawać publiczną cześć Matce Bożej.
W 1932 r. ostatni przedwojenny proboszcz, ks.
prałat Taczak, obudował grotę kaplicą z
ołtarzem i dwiema otwartymi arkadami według
projektu architekta Stefana Cybichowskiego.
Konsekracji kaplicy dokonał w grudniu 1932 r.
ks. kard. prymas A. Hlond. Rok później abp
Walenty Dymek zezwolił na odprawianie tam
(w niedziele i święta o godz. 1230) mszy św. dla
wiernych, którzy nie mogli pomieścić się w
kościele.
Grota ma także pewien wymiar
historyczny. Stąd bowiem 27 grudnia 1918 r., z
błogosławieństwem Królowej Polski,
wyruszyła grupa powstańców na swój
zwycięski bój. Stąd kilka godzin później ks.

Antoni Chilomer, śpiewający z dziećmi kolędy
przy grocie, został nagle wezwany z wiatykiem
do postrzelonego powstańca, Franciszka
Ratajczaka. W bramie
narożnego domu przy placu
Wolności ks. Chilomer zdążył
jeszcze udzielić, pod gradem kul
z Prezydium Policji, ostatniego
namaszczenia.
Figurę Matki Bożej
zbezczeszczono czterokrotnie.
W 1941 r. uczynili to hitlerowcy.
Po odnowieniu ustawiono ją we
wnętrzu kościoła. W trakcie
działań wojennych została
razem z kościołem całkowicie
zniszczona. Dopiero po
wyzwoleniu miasta rzeźbiarz
Kazimierz Bieńkowski
uformował nową figurę, tak iż w roku 1946
grota została udostępniona wiernym. Po raz
drugi grotę sprofanowali nieznani sprawcy w
nocy z 2 na 3 stycznia 1953 r., co wywołało
ogromne wzburzenie i manifestację przed grotą.
By uniknąć demonstracji, władze przewiozły
nocą figurę do pracowni rzeźbiarza E. Haupta.
Nad ranem figurę ustawiono na swoim miejscu.
Kazimiera Iłłakowiczówna napisała na tę
okoliczność wiersz pt. „Klechda”. Poniżej kilka
fragmentów:

Chwiała się świeczka, chybotała
Matka Boska na kamienie spadała.
Nie ma już nic… same gruzy,

Obaliły Matkę Boską łobuzy.
Zbiegło się pół miasta, pomstuje pełne troski,
Obaliły łobuzy złe, figurę Matki Boskiej.
***
Podobno anioł w nocy tak wieść po mieście
powtarza
spuścił się po promieniu i ze snu obudził
rzeźbiarza.
Podobno święty Marcin tak powiadali w maglu
na siodło przed się zabrał konno w nocy figurę
nagle,
a rano gdy powracał stojąco na strzemionach,
leżała mu na rękach cudownie uleczona.
***
Jednym słowem jak tam było na pewno, któż wie
ludzie moi: dość że Matka Boska cała na
dawnym miejscu stoi.

Po raz trzeci figura zos tała
uszkodzona w 1955 r. Po renowacji w
warsztacie rzeźbiarza, K. Bieńkowskiego,
proboszcz ks. Jan Maćkowiak poświęcił ją w
święto Matki Bożej Gromnicznej. W 1989 r. staraniem obecnego proboszcza ks. Czesława
Grzelaka - kaplica, grota i figura zostały
gruntownie odnowione przez artystów z
pracowni braci Rux.

Do kolejnej profanacji groty NMP z
Lourdes doszło w nocy 31 stycznia br. Nieznani
sprawcy zdewastowali figurę św. Bernadety.
Sprawców szuka policja!
Bolesław Psuja

Ukoronowaniem Tygodnia Powszechnej Modlitwy o
Jedność Chrześcijan w Wielkopolsce były nieszpory prawosławne,
które odbyły się w wigilię święta św. św. Cyryla i Metodego w
kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu.
Nieszpory celebrował w obrządku bizantyjskim, w
języku staro-cerkiewno-słowiańskim, ojciec mitrat Paweł
Minajew, proboszcz poznańskiej parafii prawosławnej. Podczas
uroczystych nieszporów homilię wygłosił ksiądz prałat Jan
Stanisławski. Nad całością czuwał nasz ksiądz proboszcz Jacek
Stawik, który przywitał w sposób niezwykle serdeczny wszystkich
zgromadzonych, a szczególnie - uświetniające uroczystość - dwa
zespoły: Chór Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej pod
dyrekcją Miłosza Firleja, Joanny Piech-Sławeckiej i Dariusza
Tabisza oraz Szysz Choir &Friends pod dyrekcją Adama
Szyszki.
Andrzej Karczmarczyk

Nieszpory
prawosławne

IV Poznańskie Dyktando Pokutne

Pisownia słownictwa religijnego sprawia czasami nie
lada trudności, a prawidłowe rozwiązywanie „językowych
łamigłówek” może przynieść niebywałą radość, i to - myślę - nie
tylko specjalistom, ale wszystkim, którym leży na sercu dbałość o
polski język pisany.
W Polsce nad prawidłową pisownią słownictwa
religijnego czuwa i normy ustala Zespół Języka Religijnego Rady
Języka Polskiego PAN; jego przewodniczącym jest ks. prof. dr
hab. Wiesław Przyczyna, autor poznańskich dyktand i współautor
podręcznika „Pisownia słownictwa religijnego” (Tarnów, 2011).
IV Poznańskie Dyktando Pokutne wpisuje się w cykl

wydarzeń związanych z obchodami 20-lecia Radia Emaus…
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby sprawdzić swoje
umiejętności i dowiedzieć się czegoś więcej o polskim języku
religijnym zachęcam do wzięcia udziału w tegorocznym
dyktandzie - początek 9 marca o godz. 10.30 na antenie Radia
Emaus. Nagranie, a następnie także i tekst dyktanda zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.radioemaus.pl . Każdy
słuchacz samodzielnie może więc sprawdzić swoją ortograficzno-interpunkcyjną wiedzę. Gorąco polecam!
Justyna Łopaczyk

Kalendarium: marzec

Śluby

4 III św. Kazimierza, królewicza
8 III Dzień Kobiet
19 III św. Józefa Oblubieńca NMP,
25 III Zwiastowanie Pańskie, Dzień
Świętości Życia
29 III Niedziela Palmowa, czyli Męki
Pańskiej

Barbara Koczewska, Bartosz Zenon Sobański,
ul. Za Cytadelą

Odeszli do wieczności
Jerzy Marian Walter, ul. Nowowiejskiego, l.68
Danuta Agnieszka Strzelewicz, ul. Młyńska, l.68
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

INFORMATOR PARAFIALNY
Aktualni duszpasterze:
ks. Jacek Stawik, proboszcz (tel. 61 852 69 85)
ks. Trojan Marchwiak, rezydent (tel. 61 852 26 54)
ks. Jerzy Stranz, rezydent
ks. Mieczysław Mikołajczak.
Porządek Mszy św.:
- w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00 (dla uczniów szkoły podstawowej),
12.15 (dla młodzieży), 18.00 i 20.15 (akademicka)
- w święta będące dniami pracy: 8.30, 10.00, 17.00 i 18.30
- w dni powszednie: 8.30 i 18.30.
Spowiedź św.:
- 15 min przed każdą Mszą św. i w sobotę od godz. 18.00
- w I czwartek miesiąca od godz. 17.00
- w I piątek miesiąca w godz. od 16.00 do 19.30.

Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15.

Biuro parafialne (tel./fax 61 851 90 12): w poniedziałki i piątki, godz. 16.3017.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00-10.00.
Poradnia rodzinna i przedmałżeńska: II wtorek miesiąca, godz. 17.30.
Parafialny Zespół Caritas: I poniedziałek miesiąca, godz. 18.00-19.00.
Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30.
Spotkania biblijne: II i IV środa miesiąca, godz. 19.00.
Spotkania AA: piątek, godz. 19.00.
Spotkania Al-Anon: środa, godz. 19.00.
Modlitwa o jedność chrześcijan: czwartek, godz. 20.00.
Parafialny Klub Seniora - „Spotkania z dobrym filmem”: II i IV środa
miesiąca, 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 .

Pismo parafialne „Święty Wojciech”: miesięcznik, nakład 300 egz.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61-748 Poznań, tel. 501 529 446, e-mail: swwojciech@archpoznan.org.pl .
Redaguje zespół (w porządku alfabetycznym): Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Wiesław Kasprzak (skład komputerowy), Krystyna Ludwiczak,
Justyna Łopaczyk, Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej), Michał Sójka, 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 treść ogłoszeń. Parafia nie czerpie żadnych korzyści
materialnych z tytułu wydawania miesięcznika. Ofiary złożone na ogłoszenia i reklamy są przeznaczone na pokrycie kosztów druku. Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w
biurze parafialnym.

