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Drodzy Parafianie!

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. W środę
kończy się Wielki Post, a rozpoczyna celebracja świąt
paschalnych. Największe tajemnice ludzkiego odkupienia
sprawuje Kościół począwszy od mszy wieczerzy Pańskiej aż do
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Czas ten jest słusznie
określany jako „Triduum Chrystusa Ukrzyżowanego,
Pogrzebanego i Wskrzeszonego”. Nazywa się go Triduum
Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia
misterium Paschy, to jest przejście Pana z tego świata do Ojca.
Przez sprawowanie misterium w znakach liturgicznych i
sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z
Chrystusem, swoim Oblubieńcem.
W Wielki Czwartek wieczorem w liturgii będziemy przeżywać
pamiątkę ostatniej wieczerzy Pan Jezus daje nam swoje Ciało i
Krew na życie wieczne, ustanawia stan kapłański i daje
przykazanie bratniej miłości.
Wielki Piątek. Dzień śmierci naszego Pana. Piątek ten
przeżywamy w skromności i wyciszeniu, zachowując post ścisły.
Jest to też początek Nowenny do Bożego Miłosierdzia przed
świętem Miłosierdzia Bożego. Wieczorem liturgia Wielkiego
Piątku. Będziemy rozmyślać nad męką naszego Pana i adorować
krzyż święty. Wraz z całym Kościołem będziemy modlić się za
zbawienie całego świata. Po liturgii nastąpi przeniesienie Pana
Jezusa do grobu i adoracja.

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając
mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. Po
zapadnięciu zmroku rozpocznie się Wigilia Paschalna w noc
świętą. Zgodnie z bardzo starą tradycją ta noc jest czuwaniem na
cześć Pana. Kościół, czuwając, oczekuje Pańskiego
zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach. Na tym
czuwaniu poświęcimy ogień i świecę paschalną, będziemy
celebrować słowo Boże mówiące o historii naszego zbawienia,
odnowimy przyrzeczenia chrztu świętego, a po Mszy pójdziemy w
radosnej procesji za zmartwychwstałym Zbawicielem.
Mimo licznych zajęć i przygotowań, znajdźmy czas, by
prawdziwie przeżyć nie tylko niedzielę (jak to czynimy co
tydzień), ale całe święta paschalne, od Wielkiego Czwartku
począwszy.
Bracia i Siostry!
Niech światło Zmartwychwstałego
rozprasza wszystkie zwątpienia i mroki
oraz pozwala wierzyć w zwycięstwo dobra i światła w każdym z
nas,
niech napełnia nasze serca nadzieją i miłością.
Życzymy ewangelicznej wiary przylgnięcia do Jezusa i
wytrwania do końca.
Błogosławionych i wesołych Świąt!
Wasi duszpasterze

TRYPTYK JEROZOLIMSKI
– Gwiazda w Koronie Matki Bożej Królowej Pokoju
W każdy piątek w Jerozolimie franciszkanie wraz z wiernymi
przechodzą tę samą drogą, którą w Wielki Piątek przebył Jezus z
ciężkim krzyżem na ramionach w obecności Matki Najświętszej. Dla
pielgrzyma udział w tym nabożeństwie jest wielkim przeżyciem, jest
okazją do pogłębienia wiary i niezapomnianym wspomnieniem z
pielgrzymki do ojczyzny Chrystusa. Wśród ciasnych uliczek Starego
Miasta słychać czytane teksty w różnych językach i śpiewane
wersety Drogi Krzyżowej.
Dla polskich pielgrzymów wielkim przeżyciem jest modlitwa
przy IV stacji Drogi Krzyżowej, gdzie „Jezus spotyka swoją Matkę”.
Jest to mała kaplica, zbudowana – podobnie jak stacja III – z ofiar
polskich żołnierzy i uchodźców, dzięki staraniom ks. Stefana
Pietruszki-Jabłonowskiego. Prace przy budowie kaplicy zostały
zakończone w 1957 roku.
Z polskiej inicjatywy powstał, umieszczony w kaplicy IV stacji
Drogi Krzyżowej, Tryptyk Jerozolimski. Jest to nastawa ołtarzowa
wraz z monstrancją do adoracji Najświętszego Sakramentu. Na
zamkniętych skrzydłach tryptyku widać Jerozolimę z postacią
ukrzyżowanego Chrystusa. Dzieło zawiera treści Apokalipsy św.
Jana – wizję końca świata i nowe Jeruzalem. W środkowej części
monstrancją jest postać Matki Bożej Częstochowskiej, trzymająca
dużą Hostię.
IV stacja Drogi Krzyżowej w Jerozolimie przyciąga wiele osób
pragnących wyciszenia i spotkania z Bogiem. Nieustanną modlitwę
w Ziemi Świętej prowadzą siostry Uczennice Boskiego Mistrza.
Wśród nich jest Polka, która organizuje wolontariat. Co miesiąc
przyjeżdżają z Polski trzy osoby, które wspomagają siostry w
modlitwie i dyżurują wśród pielgrzymów. Inicjatorzy adoracji

Najświętszego Sakramentu w Jerozolimie mają nadzieję, że
czuwający przed Jezusem Eucharystycznym doświadczą pokoju w
swoich sercach i wyproszą wiele łask potrzebnych do tego, aby
zapanował pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie.
Tryptyk został wykonany z bursztynu w pracowni gdańskiego
złotnika bursztynnika Mariusza Drapikowskiego i jego syna w 2009
roku. Realizacja tego dzieła jest wypełnieniem słów ojca świętego
Benedykta XVI, skierowanych do wiernych na Światowy Dzień
Pokoju w 2007 r.: „Pragnę zwrócić się z gorącym apelem do ludu
Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być
niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą
godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw”.
W Polsce w 2008 r. powstała Wspólnota Królowej Pokoju, której
celem jest utworzenie na świecie dwunastu ośrodków wieczystej
adoracji Najświętszego Sakramentu, aby w tych miejscach modlić
się nieprzerwanie w intencji pokoju na całym świecie. Do tej pory,
oprócz Jerozolimy, powstały jeszcze kaplice wieczystej adoracji w
Medjugorie („Królowa Pokoju”, 2011 r.), Ozjornoje („Gwiazda
Kazachstanu”, 2013 r.). Czwartym ołtarzem wieczystej adoracji jest
tabernakulum „Dar Miłości i Pokoju”, które w tym roku zostanie
przekazane stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce. Obecnie
jedna z „12 Gwiazd w Koronie Matki Bożej Królowej Pokoju”
peregrynuje po Polsce. 10 stycznia bp Damian Bryl odprawił Mszę
Świętą w sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu,
gdzie mieszkańcy adorowali Najświętszy Sakrament, modląc się
przed ołtarzem o pokój na całym świecie.
Krystyna Ludwiczak

Rok ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej w Poznaniu

Obecnie przeżywany w Kościele Rok
Życia Konsekrowanego; zgodnie z
zaproszeniem papieża Franciszka jest on
okazją do refleksji nad naszym życiem
zakonnym. Z radością zapoznamy parafian z
historią, charyzmatem i działalnością
naszego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Unii Rzymskiej.
Założycielką jest Włoszka, św. Aniela
Merici. Ona to w 1535 r., w odpowiedzi na
znaki czasu, powołała do życia Towarzystwo
św. Urszuli, które stało się Zakonem św.
Urszuli. Wierność charyzmatowi św. Anieli pobudza każdą
urszulankę, aby żyła jedyną miłością do Boga, „kierując wszystko
ku chwale Bożego Majestatu i trosce o zbawienie dusz”. Święta
Aniela prosiła siostry: „niech Jezus Chrystus będzie waszym
skarbem jedynym”, a także „żyjcie życiem nowym”. Zadaniem
wynikającym z charyzmatu naszego zgromadzenia jest

wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez katechezę,
prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w
szkołach, internatach, akademikach i na wyższych uczelniach.
Siostry urszulanki na przestrzeni wieków zakładały swoje
domy w całej Europie. Przez działalność pierwszej misjonarki –
św. Marii od Wcielenia (kanonizowanej przez papieża Franciszka
w 2014 r.), która pragnęła, aby Chrystus był „znany, kochany i
uwielbiany przez wszystkie narody” – już w połowie XVII wieku
dotarły do Kanady (Quebec), a w następnych wiekach na
wszystkie kontynenty. Klasztory z różnych zakątków świata w
1900 r. zdecydowały się zawiązać Unię Rzymską Zakonu św.
Urszuli.
Prowincja Polska Zgromadzenia Urszulanek liczy ponad 300
sióstr w 15 klasztorach. Siostry urszulanki przybyły do Poznania w
1857 r. i zaraz potem otworzyły zakład wychowawczo-nauczający,
szkoły z internatem i seminarium nauczycielskie. Nasze szkoły w
Poznaniu były kilkakrotnie zamykane: w 1874 r., 1939 r. i 1962 r., a
działalność ich wznawiano w latach: 1919, 1945 i 1982.
W Poznaniu znajdują się dwa domy: przy ul. Spornej 6 wraz z
Zespołem Szkół Urszulańskich (liceum i gimnazjum) przy al.
Niepodległości 41 oraz w Poznaniu-Pokrzywnie z Domem
Pomocy Społecznej i miejscem formacji dla postulatu.
W klasztorze urszulanek przy ul. Spornej w Poznaniu

przebywają obecnie 22 siostry w różnym wieku; wszystkie po
ślubach wieczystych. Najstarsza a nich, s. Blanka Sugiero, znana
naszym parafianom emerytowana już katechetka, otrzymała w
1998 r. od Kapituły Medalu Szkoły Podstawowej Nr 13 w
Poznaniu medal „Przyjaciel Szkoły” w uznaniu wybitnych zasług
na rzecz społeczności szkolnej. Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy
katechetycznej (w tym ponad 30 lat w naszej parafii pw. św.
Wojciecha w Poznaniu) s. Blanka Sugiero została odznaczona w
2006 r. przez abpa metropolitę poznańskiego Stanisława
Gądeckiego medalem OPTIME MERITO ARCHIDIOECESIS
POSNANIENSIS „w duchu wdzięczności za ofiarną służbę
wspólnocie parafialnej, zwłaszcza za długie lata pracy
wychowawczej i katechetycznej (1969-2006), podejmowanej z
miłości do młodego pokolenia”.
Zgodnie z zaleceniem św. Anieli, zawartym w pozostawionych
przez nią Pismach: „Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie,
wysilajcie się, ufajcie, głośno wołajcie w swym sercu do Boga, a
bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne, jeśli wszystko będziecie
skierowywały ku chwale i czci Bożego Majestatu, i dla dobra
dusz”, staramy się odpowiadać na współczesne potrzeby
młodzieży i dokonujemy potrzebnych zmian.
W 2014 r. z liceum i gimnazjum utworzono Zespół Szkół
Urszulańskich, którego dyrektorką jest s. Blanka Maćkowiak OSU, wychowanka poznańskiego liceum urszulańskiego. W
naszych szkołach pracuje 13 sióstr: 9 jako nauczycielki
przedmiotów i wychowawczynie w internacie oraz 4 siostry jako
personel administracyjny, a także liczna grupa nauczycieli i
pracowników świeckich.

W szkołach staramy się o wysoki poziom nauczania i
wychowania, o pogłębianie formacji religijnej i patriotycznej.
Szkoły są otwarte na potrzeby środowiska, a młodzież angażuje się
w różnego rodzaju akcje charytatywne. W ramach programów
edukacyjnych młodzież bierze udział w międzynarodowych
wymianach międzyszkolnych, np. z Hiszpanią, Niemcami,
Indiami, USA.
W Roku Życia Konsekrowanego dziękujemy Panu
Bogu, że pozwala
nam
modlitwą
i
działalnością
pedagogiczno-wychowawczą służyć dzieciom, młodzieży i tym
wszystkim, których stawia na naszej drodze.
(oprac.) s. Angelika Kwas OSU

15 lutego 2015 r. w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha, na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu
została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji śp. Mieczysława Makowskiego, a po niej miał miejsce
krótki koncert Chóru Madrygalistów, który wykonał ulubione utwory Mieczysława Makowskiego. Były to
zarazem jego przekłady utworów muzyki instrumentalnej na chóralną.
Mieczysław Makowski był kompozytorem muzyki poważnej, historykiem muzyki i pedagogiem. Zmarł
15 grudnia 2014 roku, w przededniu 81 urodzin. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach
kompozytorskich w kraju i poza jego granicami.
Za twórczość dla dzieci i młodzieży otrzymał w 1980 roku nagrodę prezesa Rady Ministrów, został
również odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi. Minister kultury i
dziedzictwa narodowego wręczył Mieczysławowi Makowskiemu odznaczenie „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”.
W imieniu rodziny Mieczysława Makowskiego składam serdeczne podziękowanie chórowi za
zaangażowanie i anielski śpiew. Dziękujemy, przybyłym do kościoła, mieszkańcom Poznania oraz gościom,
m.in. z Indii i Niemiec, którzy podczas tej Mszy Świętej uczcili pamięć naszego wuja.
Kamila Kicińska

250. rocznica ustanowienia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa
6 lutego 2015 roku, z okazji 250.
rocznicy ustanowienia kultu
Najświętszego Serca Pana Jezusa, w
katedrze poznańskiej została odprawiona
Msza Święta, której przewodniczył i
homilię wygłosił ks. bp Zdzisław
Fortuniak.
„Odnowić pamięć o Bożej miłości” –
pod takim hasłem 250 lat temu, 6 lutego
1765 roku, Święta Kongregacja Obrzędów,
w wydanym przez siebie dekrecie,
uzasadniała prawomocność i znaczenie
ustanowienia specjalnego święta ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W
dokumencie dodano, że chodzi o
„symboliczne” odnawianie, gdyż serce jest
symbolem miłości Boga i Jezusa
Chrystusa. Ustanowienie takiego święta
było jednym z pragnień, które sam Jezus
miał przekazać św. Małgorzacie Marii
Alacoque w objawieniach.
Z powodu rozmaitych przeszkód
musiało jednak minąć wiele czasu, by w
Kościele święto to zostało wprowadzone i
utrwalone. Dekret podpisał papież
Klemens XIII w odpowiedzi na Memoriał
Episkopatu Polski i polskich władców
skierowany do Stolicy Apostolskiej. Od
początku kult Najświętszego Serca Pana
Jezusa rozumiano jako uzupełnienie kultu
już ustanowionego i symboliczne
odnawianie pamięci o Bożej miłości, którą
Bóg objawił w Jezusie Chrystusie. Syn
Boży przyjął ludzką naturę, stał się
posłuszny aż do śmierci; dał nam przykład,
że jest cichy i pokornego serca.

Uroczystość uczynił obowiązującą w
Kościele papież Pius IX (23 sierpnia 1856
roku).
W rozszerzaniu kultu Najświętszego
Serca Pana Jezusa także nasze miasto ma
znaczący udział. Rektor Poznańskiego
Kolegium Jezuickiego, o. Kacper
Drużbicki (1590-1662), powołując się na
myśli św. Augusta i św. Grzegorza
Wielkiego, opracował bowiem teologiczne
podstawy tego kultu. W 1899 roku
ukończono na Jeżycach budowę kościoła,
który jako pierwszy w Polsce otrzymał
wezwanie Serca Pana Jezusa. Specjalne
miejsce w historii kultu Bożego Serca
otrzymał, poświęcony w 1932 roku,
poznański pomnik Najświętszego Serca
Pana Jezusa, na którym widniała
sekwencja: „Sacratissimo Cordi – Polonia
Restituta” („Najświętszemu Sercu –
Odrodzona Polska”), zwany także
pomnikiem Zwycięstwa. Jak zaznaczył w
homilii ks. bp Zdzisław Fortuniak: „(…) W
tym monumencie skupiła się religijność i
patriotyzm jak to w naszej historii bywało
(…)”, by po chwili przypomnieć, że „(...)
trwają starania o przywrócenie pomnika
zburzonego przez Niemców i przerwania
honorowania hitlerowskiej decyzji
wykonanej przez Namiestnika Kraju Warty
Greisera osądzonego zaraz po wojnie i
straconego na stokach Cytadeli…”.
Społeczny Komitet Odbudowy
Pomnika Wdzięczności działa w Poznaniu
od 3 lutego 2012 roku. Komitet ma
charakter pozapolityczny i skupia wśród

s w o i c h
członków
osoby, którym
k w e s t i a
niepodległości
Polski jest
bliska i droga,
którzy chcą
uhonorować
tych, którzy jej
wiernie służyli,
nawet za cenę
życia. Komitet
chce przy
realizacji
odbudowy
pomnika harmonijnie współpracować z
władzami państwowymi i samorządowymi
Wielkopolski, zwłaszcza z władzami
Poznania oraz z metropolitą poznańskim.
Wierna kopia figury Chrystusa, czyli
centralny element pomnika Wdzięczności
w czerwcu znajdzie się w Poznaniu.
Komitet, który zainicjował jego budowę,
chce, by figura tymczasowo stanęła na
placu Adama Mickiewicza. Miejscem
docelowym usytuowania pomnika ma być
teren nad Maltą. Na dzień dzisiejszy nie ma
zgody władz miasta na tę lokalizację, mimo
że starania trwają już trzy lata.

Więcej na ten temat można przeczytać w
artykule Jolanty Hajdasz, zamieszczonym
w „Wielkopolskim Kurierze WNET”.
Andrzej Karczmarczyk

Jak On powstał z martwych, tak my zmartwychwstaniemy!
Z okazji Świąt Wielkanocnych ślemy Wam, drodzy Czytelnicy, wiosenne
życzenia: niech zmartwychwstały Chrystus wspiera Was swymi łaskami
i da moc pokonywania codziennych trudów.
Zespól redakcyjny pisma parafialnego ,,Święty Wojciech”

To już dokładnie za rok...

W dniach od 14 do 16 kwietnia 2016 r. odbędą się w Poznaniu
główne obchody 1050. rocznicy chrztu Polski

Uroczystości będą miały charakter
kościelny i państwowy. Program
przewiduje m.in. msze z udziałem
kilkudziesięciu tysięcy wiernych oraz
uroczyste obrady Konferencji Episkopatu
Polski. Odbędzie się też zebranie obydwu
izb polskiego parlamentu, Sejmu i Senatu z
udziałem Prezydenta RP.
Przewodniczący Komisji
Duszpasterstwa abp Stanisław Gądecki
podkreślił, że ważne jest, by wątki
historyczne, związane z rocznicą chrztu
Polski, nie przesłoniły refleksji
podstawowej. Zdaniem przewodniczącego
KEP, najważniejsze jest bowiem odkrycie
przez dzisiejszego chrześcijanina, czym
jest dla niego chrzest i jak ten dar ma on
nieść w przyszłość.

Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski
będą wiązać się także z licznymi
wydarzeniami kulturalno-artystycznymi:
spektaklami, koncertami, wystawami. W
szkołach archidiecezji na wszystkich
poziomach nauczania będą realizowane
właściwe tematyczne programy, zostaną
zorganizowane konferencje naukowe o
chrystianizacji Europy (2014 r.),
chrystianizacji młodej Europy (2015 r.),
chrzcie Polski (2016 r.) oraz o diecezji
poznańskiej (2017 r.) W tym czasie ma
powstać film dokumentalno-fabularny o
początkach państwa polskiego i chrzcie
Polski, ma mieć miejsce rekonstrukcja
chrztu na Ostrowie Tumskim, turniej
rycerski i wiele innych wydarzeń.
W ramach przygotowań do
rocznicowych obchodów w Poznaniu
zostanie otwarta wystawa „Lux in Oriente
– Lux ex Oriente: Polska i Stolica
Apostolska – 1050 lat historii”.
Prezentowane będą dzieła wypożyczone
m.in. z Watykanu, w tym takie, które
publicznie są pokazywane bardzo rzadko.
Ekspozycja zawita także do Warszawy i
Wrocławia.

Bolesław Psuja

Chrzty

Kalendarium: kwiecień

2 IV Święte Triduum Paschalne, Wielki Czwartek
3 IV Wielki Piątek
4 IV Wielka Sobota
5 IV Zmartwychwstanie Pańskie
6 IV Poniedziałek Wielkanocny
12 IV Niedziela Miłosierdzia Bożego
25 IV św. Marka Ewangelisty, święto
26 IV Światowy Dzień Modlitw o Powołania
29 IV św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy,
święto

Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski
zbiegną się z pielgrzymką ojca świętego
oraz Światowymi Dniami Młodzieży, będą
więc nie tylko wielkim wspólnym świętem,
ale również okazją do pogłębienia
duchowości chrzcielnej wierzących w
naszym kraju – mówił abp Stanisław
Gądecki podczas 363. zebrania plenarnego
KEP.
Dla duszpasterzy okres do 2016 r. będzie
czasem intensywnej ewangelizacji,
zaangażowania w życie Kościoła oraz
świadectwem życia chrześcijańskiego.
Będą oni pomagać w pogłębianiu osobistej
więzi z Chrystusem, uświadamianiu sobie
łaski sakramentalnej inicjacji,
kształtowaniu postaw duchowych i
moralnych zgodnie z wyznawaną wiarą.
„Od wiary i chrztu do świadectwa" to hasło
programu duszpasterskiego, którego
działania będą miały także dodatkowy cel –
uświadomienie odpowiedzialności za to,
jak wygląda życie rodzinne, zawodowe i
społeczne człowieka wierzącego.

Aleksandra Anna Bogdziewicz, ul. Kutrzeby
Lucja Teresa Roth, ul. Rubież
Emila Hanna Majewska, ul. Szyperska

Odeszli do wieczności
Zenon Śron, pl. Wielkopolski, l.90
Bogdan Kazimierz Komin, ul. Nowowiejskiego, l.73
Barbara Maria Radoła, ul. Nowowiejskiego, l.75
Hanna Maria Mrowińska, ul. Wolnica, l.59
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.

