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Obecny…

W listopadzie 2008 r. w gazecie parafialnej „Święty
tak było. Na każdym kroku widzimy ślady
Wojciech” ukazał się artykuł naszego ks. Marka
pozostawione przez zmarłego ks. Marka. Dzieła,
Kaisera pt. „Obecni…”. Pisał w nim: „(…) pojawiają się
których dokonał, na stałe wpisują się w życie nas,
w mojej pamięci wspomnienia o TYCH, którzy tak
parafian. Wspomnienia można pisać jeszcze długo;
niedawno byli OBECNI. Mogłem z NIMI rozmawiać,
każdy bowiem ma swoje własne…
A Ksiądz
słyszeć ich opinię na sprawy bliskie nie tylko dla mnie,
Proboszcz patrzy na nas z góry.
dowiadywałem się, że
Parafianie każdego
można inaczej niż ja
czwartego dnia
patrzeć na otaczający
miesiąca, upamiętniając
świat, zdarzenia i ludzi.
dzień śmierci ks. Marka,
Wydawać by się mogło, że
gromadzą się na
ICH nie ma, bo mają swój
Eucharystii o godz. 20 w
grób, ich dom przestał
kościele św. Wojciecha.
istnieć i mówiono o nich, że
Modlimy się podczas
umarli. I ja, kiedy o NICH
tych mszy św. za śp.
myślę, to zauważam, że
księdza Marka oraz
ONI są, że są OBECNI (…),
dziękujemy Bogu, że
wiemy, że ich śmierć nam
parafia miała tak
mówi, że ICH nie ma
dobrego pasterza –
między nami. Czy
Człowieka Wielkiego
naprawdę? Pan Bóg nam
Serca, pełnego energii i
ICH dał, tzn. postawił na
ciepła, który dzielił się
naszej drodze. Jaki miał w
wszystkim, co posiadał.
tym cel? Żeby byli OBECNI
W y p o w i a d a m y
dla mnie i może dla
„Wieczne odpoczywanie
każdego z nas. Niech
racz mu dać Panie”, ale
odpoczywają w pokoju”.
jednocześnie wierzymy,
Parafianie, czytając
że nasz wieloletni
dzisiaj ten tekst śp. ks.
Proboszcz cieszy się już
Marka, wspominają
oglądaniem Boga
naszego zmarłego
twarzą w twarz.
Proboszcza, tak jak on
Niech pamięć o
wspominał bliskie mu
zmarłym ks. Marku
osoby, które – mimo że
będzie zawsze w nas.
umarły – za sprawą Pana
Pamiętajmy o NIM nie
Boga były zawsze dla
tylko w rocznicę śmierci,
niego obecne.
ale
również w coKsiądz Marek, prezbiter I wspólnoty neokatechumenalnej, 2012 dziennym
życiu.
Księdza Marka nie ma
Księże Marku,
już z nami rok. 4 maja
odszedłeś na wieczne
przypada pierwsza
spoczywanie. Została
rocznica śmierci. Chociaż nie ma go już wśród nas, to
po Tobie siła i wiara w Boga, bo bardzo chciałeś
nadal jest w naszych sercach, nadal jest OBECNY.
wszystkich przygarnąć do Kościoła. Wspomagaj nas
Mimo upływu czasu pamiętamy przykład jego wiary,
modlitwą, abyśmy byli lepszymi ludźmi. Teraz, gdy
życzliwe słowa i promienny uśmiech, jakimi obdarzał
Ciebie nie ma, pamiętamy i zapalamy znicze na Twoim
każdego ze swoich parafian. Jesteśmy wdzięczni Bogu
grobie, który – zgodnie z Twoją ostatnią wolą –
za naszego Księdza Proboszcza, za to, że z nami był
znajduje się wśród Parafian, na terenie Parafii, którą
przez te wszystkie lata swojego duszpasterzowania na
tak umiłowałeś.
Wzgórzu Świętowojciechowym. Miał do nas zaufanie i
wierzył, że wszystko co robimy, ma sens, bo się uda –i
Krystyna Ludwiczak

Rok ŻYCIA KONSEKROWANEGO
To była niezwykła szkoła...

Trafiłam do niej dopiero w drugiej klasie liceum,
zafascynowana wspaniałymi wycieczkami, w których
uczestniczyła moja bliźniacza siostra. Ona od razu
wiedziała, że chce iść do poznańskich urszulanek.
Niezwykłą postacią była nasza dyrektorka, matka
Bożena (Emilia Scherwentke). Wymagająca, wydawała
się na pierwszy rzut oka dość oschła. Wiedziałyśmy, że
namówiła Sewerynę Szmaglewską, która nie mogła
uporać się z obozową traumą, do opisania swoich
przeżyć. Tak powstała książka „Dymy nad Birkenau”,
przetłumaczona na kilkanaście języków. O matce
Bożenie można byłoby napisać osobny artykuł, bo to
postać wielce zasłużona dla AK i podziemnego nauczania
w Lublinie. Naszą wychowawczynią była siostra Helena
(Aleksandra Witkowska) – obecnie emerytowany
profesor KUL, historyk – wówczas młoda zakonnica,
która pasjami lubiła wędrować po górach. Mimo że
poziom nauczania w szkole był bardzo wysoki, zawsze
znalazła czas, by pojechać z nami w góry. Warunki były
spartańskie. Pamiętam zupę z tytki, gotowaną nad
ogniskiem. Wodę zaczerpnęłyśmy ze strumyka. Matka
Danuta Okulicz była świetnym matematykiem, ale jej
życiową pasją był teatr. Nieustannie przygotowywała z

uczennicami jakieś przedstawienia. Wstrząsnął mną
widok Romana Brandstaettera, gdy z oczami pełnymi łez
dziękował nam za spektakl „Śmierć na wybrzeżu
Artemidy”. Cenzura zabroniła wystawiania jego utworów
w całej Polsce i po raz pierwszy od paru lat usłyszał ze
sceny słowa swojej sztuki.
Ale pod koniec roku szkolnego 1961/1962 przyszła
decyzja władz o cofnięciu szkole praw państwowych.
Maturzystki musiały zdawać wszystkie przedmioty przed
specjalną komisją państwową! Mimo że matura wypadła
bardzo dobrze, w lipcu 1962 roku szkołę zamknięto. Po raz
trzeci zamknięto. Wcześniej zrobili to urzędnicy Otto von
Bismarcka i hitlerowcy w 1939 roku.
A moje szkolne koleżanki? Prof. Hanna Kocka-Krenz
odkryła palatium na Ostrowie Tumskim, doc. dr. med. Hanna
Kaczmarek całe zawodowe życie poświęciła dzieciom
chorym na białaczkę, Kasia Serafinowska-Gabriel
ukończyła chemię i psychologię, a we Wrocławiu
zorganizowała ośrodek leczenia narkomanów, Zosia
Kurzawa poświęciła się ratowaniu zabytków w
Wielkopolsce…. Można by dalej wymieniać. Niezwykłe
zakonnice, a także cywilni nauczyciele wychowali wspaniałe
i mądre kobiety!

Aurelia Siwa
(Wieloletnia dziennikarka TV Poznań – przyp. Red.)

Druga rocznica pontyfikatu Franciszka

Dwa lata temu, 13 marca kardynałowie wybrali argentyńskiego
kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża. Pierwszy papież z
Ameryki, 76-letni kard. Jorge Mario Bergoglio, jest 266. biskupem
Rzymu. Został wybrany już w drugim dniu konklawe, w piątym
głosowaniu. Jako pierwszy przybrał imię Franciszek. Żaden z jego
poprzedników nie ośmielił się tego uczynić. W środowy wieczór
ukazał się w loggii bazyliki ubrany tylko na biało (bez czerwonej
pelerynki!) i powiedział: „Buonasera!”. Potem też zainicjował
inne, nowe rzeczy, np. z konklawe wrócił wraz z kardynałami
autobusem do Domu św. Marty w Watykanie, gdzie już pozostał,
by sprawować urząd papieski. Tu może odprawiać codzienną mszę
św. z wiernymi. Mówi o sobie: „Kim ja jestem, by w imieniu Boga
sądzić, potępiać, wykluczać” i wszystkich prosi o modlitwę.
Wyraża przekonanie i zaznacza to w swoich wypowiedziach, że
biskupi, papież i wierni powinni razem prowadzić Kościół, który
jest „synodalny”, co oznacza właśnie, że wszyscy mają iść razem.
Pamiętając o kolejnej rocznicy wyboru argentyńskiego kardynała
Jorge Mario Bergoglio na następcę św. Piotra, otoczmy papieża
modlitwą.
Bolesław Psuja

Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka
Jezu, jedyna Drogo do Ojca,
Prawdo i Życie człowieka.
Ty obiecałeś prowadzić swój Kościół
do końca czasów.
Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka,
ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.
Udziel mu pełni łask Ducha Świętego,
niech utwierdza nas w wierze
i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,
zjednocz nas z następcą św. Piotra
i umacniaj nas w każdej Eucharystii,
dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych,
byli solidarni z biednymi i cierpiącymi,
głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie
wszystkim narodom Ziemi.
Amen.

Obowiązki katolika
* Do triumfu zła potrzeba tylko jednej rzeczy: aby dobrzy ludzie nie robili nic (św. Augustyn).
* Katolik ma czuwać, bo diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć (Por 1 P 5,8).
* Katolik ma odczytywać znaki czasów. Katoliku letni i gnuśny, za brak przeciwstawienia się złu weźmiesz odpowiedzialność?
A cóż ja mogę? – westchnie w tym miejscu niejeden. Możesz, i to wiele! Ważne, by uświadomić sobie: Chcę! A wtedy Bóg pokieruje.
Przede wszystkim zaś masz trwać wiernie przy moralnej nauce Kościoła, pomimo zintensyfikowanych działań fałszywych proroków,
którzy przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami (por. Mt 7,15).

Pch

1700. rocznica soboru nicejskiego

W maju br. obchodzimy 1700. rocznicę zwołania pierwszego w
dziejach chrześcijaństwa soboru powszechnego. Miało to miejsce
w 325 r. w Nicei. Został on zwołany przez cesarza Konstantyna
Wielkiego w celu przeciwdziałania zagrożeniom wiary
chrześcijańskiej, związanym z szerzeniem doktryny tzw.
arianizmu przez aleksandryjskiego prezbitera Ariusza. Twierdził
on, że Syn Boży nie był Bogiem z samej natury, lecz tylko
pierwszym spośród stworzeń. Arianie odrzucali także doktrynę o
Trójcy Świętej, uznając prawdę tę za niebiblijną. Konstantynowi
zależało na jedności w Kościele, sprzyjał on chrześcijanom i – aby
doprowadzić do ogłoszenia wspólnego stanowiska w sprawach
wiary – zwołał zgromadzenie wszystkich biskupów (ok. 300).
Cesarz pragnął, by była ona zgodna z Pismem Świętym i tradycją
Kościoła powszechnego.
Sobór potępił arianizm i ogłosił wyznanie wiary w bóstwo
Jezusa Chrystusa. Było to pierwsze oficjalne wyznanie wiary o
zasięgu ogólnokościelnym. Do tej pory nie wyrażano potrzeby
ujednolicenia wyznań wiary i każdy Kościół lokalny posiadał swój
tekst.
Nicejskie wyznanie wiary jest powtarzane w Kościele po dzień

dzisiejszy, ale nieco w rozszerzonej formie. Sobór nicejski nie
zajmował się podczas obrad problematyką Ducha Świętego, która
w ciągu kolejnych lat po soborze stała się gorącym tematem
dyskusji; niektórzy teologowie odmawiali Duchowi Świętemu
atrybutu boskości. Aby rozstrzygnąć wszystkie problemy
chrześcijaństwa, zwołano w 381 r. w Konstantynopolu
zgromadzenie biskupów. Podczas tych obrad do nicejskiego
wyznania wiary dodano wyrażenie, które określało Ducha
Świętego jako „Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który
mówił przez proroków”. Wyznanie wiary, ogłoszone w
Konstantynopolu,
zostało nazwane
nicejsko - konstantynopolitańskim i od VI w. stało się powszechnie obowiązującym
w Kościele.
Podczas soboru nicejskiego ustalono także zasadę, zgodnie z
którą Wielkanoc miała być obchodzona odtąd zawsze w najbliższą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, tj. pomiędzy 22
marca a 25 kwietnia.
Krystyna Ludwiczak

Przywróćmy Poznaniowi pomnik Wdzięczności
Już trzy lata mijają od powstania
religijnych i patriotycznych z udziałem
Społecznego Komitetu Odbudowy
JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego i bpa
Pomnika Najświętszego Serca Pana
Zdzisława Fortuniaka. Uroczyste
Jezusa. Pomnik ten, zwany także
nabożeństwo odprawiono 18 maja 2014
pomnikiem Wdzięczności, był
roku.
największym monumentem
Miejsce lokalizacji nad Maltą –
przedwojennego Poznania,
wskazane przez Komitet, a wybrane
symbolem, od którego wycieczki
jako najlepsze z wielu propozycji –
rozpoczynały zwiedzanie stolicy
zostało zaakceptowane przez JE abpa
Wielkopolski. Jego odbudowa jest
poznańskiego i poparte 25 tysiącami
możliwa dzięki działaniom
podpisów mieszkańców Poznania.
Komitetu i wsparciu mieszkańców
Prośbę wręczono prezydentowi naszego
naszego miasta.
miasta. Mimo – przegłosowanej przez
Pomnik, jak pisze Jolanta Hajdasz
Radę Miasta – akceptacji na budowę
w „Wielkopolskim Kurierze
pomnika, do dnia dzisiejszego nie ma
WNET”, „(…) był wyrazem
zgody na wspomnianą lokalizację.
wdzięczności Wielkopolan i całego
O dziejach pomnika, jego powstaniu,
narodu Bożej Opatrzności
zniszczeniu i odbudowie objazdową
(uosobionej w figurze Chrystusa
wystawę przygotowała Biblioteka
Króla) za odzyskanie
U n i w e r s y t e c k a . Wy s t a w a b y ł
niepodległości po 123 latach
prezentowana na pl. Mickiewicza, w
niewoli. Powstał w przeważającej
Urzędzie Miasta Poznania oraz w 45
mierze dzięki ofiarności, czyli ze
poznańskich parafiach. Zobaczyło ją
składek wszystkich mieszkańców.
dotychczas ponad 100 tys.
Pomnik ten zburzyli Niemcy zaraz
poznaniaków.
po wejściu do Poznania we
Komitet zorganizował 2014 roku
wrześniu 1939 r. i przez tyle lat nie
konkursdla dzieci i młodzieży na temat
został on odbudowany”.
pomnika Wdzięczności , konkurs, który
Społeczny Komitet Odbudowy
cieszył się dużym zainteresowaniem;
Pomnika Najświętszego Serca Pana
zebrano ponad 420 prac z 41 szkół.
Jezusa powstał 3 lutego 2012 r. z
Jednym z laureatów był uczeń z parafii
inicjatywy Komisji Zakładowej
pw. Matki Boskiej Królowej Korony
Fotografia z nabożeństwa odprawionego nad Maltą, w
NSZZ „Solidarność” UAM, która
Polskiej w Krzesinach, gdzie
miejscu gdzie ma stanąć pomnik
w 1991 roku ufundowała tablicę
proboszczem jest ks. Antoni
pamiątkową, informującą o
Klupczyński, nasz dawny rezydent.
miejscu, gdzie pomnik stał przed jego zniszczeniem,
W 2014 roku - drogą konkursu - Komitet wyłonił artystę
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego, rzeźbiarza Michała Batkiewicza z Krakowa, który wykona, odlaną
członków PiS-u oraz 200 poznaniaków niezrzeszonych w żadnej z brązu, wierną kopię figury Chrystusa Króla z rekonstruowanego
organizacji. Komitet poprosił metropolitę poznańskiego o pomnika Wdzięczności. Figura – tak jak pierwowzór – będzie
wsparcie tej inicjatywy i uzyskał akceptację JE ks. abpa Stanisława miała pięć i pół metra wysokości i prawdopodobnie zostanie
Gądeckiego.
przywieziona do naszego miasta w czerwcu na uświetnienie
W miejscu nowej lokalizacji pomnika odbyła się jedna z uroczystości Bożego Ciała, która w tym roku przypada 4 czerwca.
uroczystości związanych z dziękczynieniem za kanonizację Jana
Pawła II. Były to wzruszająca modlitwa oraz piękny koncert pieśni
Andrzej Karczmarczyk

Radio Emaus już po raz piąty ogłosiło konkurs (edycja 2014/2015) na
najciekawszą inicjatywę parafialną archidiecezji poznańskiej „Po prostu
dobry pomysł” im. ks. Bogusza Lewandowskiego.
Przedmiotem konkursu są inicjatywy parafialne obejmujące
jednorazowe lub długotrwałe działania dotyczące konkretnej parafii,
organizowane przez parafian czy grupy i organizacje działające przy
parafiach archidiecezji poznańskiej.
Zgłaszane inicjatywy są prezentowane na antenie Radia Emaus od
listopada 2014 roku do września 2015 roku, w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca. Przypomnienie wszystkich inicjatyw na antenie
Radia Emaus oraz głosowanie na najciekawszą z nich będzie miało
miejsce w październiku 2015 roku.
Termin i warunki głosowania zostaną podane we wrześniu 2015 r.
Najlepszą inicjatywę wybierają słuchacze Radia Emaus.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 października 2015 r.
Nagrodzone będą trzy inicjatywy, które zdobędą największą liczbę ważnie
oddanych głosów.
Drodzy Parafianie, miło nam poinformować, że do tegorocznej edycji
konkursu została zgłoszona inicjatywa z naszej parafii – działający od
2013 r. Parafialny Klub Seniora. 6 kwietnia br. w studio Radia Emaus
odbyła się prezentacja Klubu, a w nagraniu uczestniczyła czteroosobowa
reprezentacja: Bożena, Magda, Mirka oraz Bolesław.
Bolesław Psuja

W maju codziennie pół godziny przed
wieczorną Eucharystią będziemy odprawiać
nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny,
tzw. nabożeństwo majowe.
Kalendarium: maj

1 V Świętego Józefa, Rzemieślnika, wspomnienie;
Święto Pracy,
3 V NMP Królowej Polski; rocznica ustanowienia
Konstytucji 3 maja
6 V Świętych Filipa i Jakuba, apostołów, święto
8 V Świętego Stanisława, biskupa i męczennika,
patrona Polski, uroczystość
13 V NMP Fatimskiej
14 V Świętego Macieja Apostoła, święto
16 V Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, święto
24 V NMP Wspomożycielki Wiernych
26 V Dzień Matki
31 V Najświętszej Trójcy, uroczystość

Spotkanie klubowe

Prezentacja Parafialnego Klubu Seniora w Radiu Emaus

Chrzty

Witold Sokołowski, ul. Kutrzeby
Jan Rutkowski, ul. Kutrzeby
Aleksandra Anna Bogdziewicz, ul. Kutrzeby
Emilia Hanna Majewska, ul. Szyperska
Fabian Robert Kaziczyński, ul. Nowowiejskiego

Odeszli do wieczności
Zenon Śron, pl. Wielkopolski, l.90
Bogdan Kazimierz Komin, ul. Nowowiejskiego, l.72
Barbara Maria Radoła, ul. Nowowiejskiego, l.75
Hanna Maria Mrowińska, ul. Wolnica, l.59
Ewa Bogumiła Dzierzkowska, al. Marcinkowskiego, l.92
Andrzej Dur, ul. Nowowiejskiego, l.65
Jadwiga Kozłowska, ul. Młyńska, l.72
Teresa Stencel, ul. Wolnica, l.83
Michał Hałas, ul. 23 Lutego, l.62
Henryk Ochnik, ul. Szyperska, l.88
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.

