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POZNAŃ

Czerwiec 2015 r.

I Komunia Święta w Parafii
pw. św. Wojciecha w Poznaniu
Dzieci, które 10 maja 2015 r. przystąpiły
do I Komunii Świętej:

Odpust świętowojciechowy
Odpust parafialny jest szczególnym czasem łaski i
Bożego miłosierdzia, jest przede wszystkim świętem
wspólnoty wiernych, tworzących parafię. Jest dniem, w
którym w szczególny sposób czcimy patrona parafii. W
naszej wspólnocie uroczystość ku czci św. Wojciecha
przeżywaliśmy 23 kwietnia.
Tegorocznej Mszy św. odpustowej przewodniczył
wiceoficjał Sądu Metropolitalnego, ks. dr Rafał Pajszczyk.
Po procesyjnym wejściu celebransów wraz ze służbą
liturgiczną do kościoła ks. proboszcz Jacek Stawik powitał
głównego celebransa, ks. Rafała Pajszczyka, i poprosił o
odprawienie Eucharystii z okazji odpustu św. Wojciecha,
ofiarowując Mszę św. za parafian, żyjących i zmarłych.
Po liturgii słowa ks. Pajszczyk wyraził duże zadowolenie,
że może odprawiać Eucharystię w tak starej i pięknej
świątyni. W kazaniu przedstawił krótki życiorys św.
Wojciecha, jego męczeńską śmierć. Nawiązał do 70.
rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, w
związku z – obchodzonym 29 kwietnia – Dniem Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego. Obóz w Dachau był głównym
obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i
prawosławnych. Ksiądz Rafał przedstawił tragiczne warunki
panujące w obozie, poniżanie księży, straszny głód. Mówił o
karach cielesnych, o eksperymentach medycznych, które
często kończyły się śmiercią, o proponowaniu duchownym
zrzeczenia się kapłaństwa za cenę życia. Takich
przypadków jednak nie odnotowano. Kapłani nie mieli
dostępu do kaplicy, nie mogli odprawiać mszy św., tęsknili za
Eucharystią…

W niemieckim obozie zagłady zginęło śmiercią
męczeńską 223 księży z archidiecezji poznańskiej. Zarówno
kapłani, jak i św. Wojciech oddali się całkowicie słowom
Jezusa: „Będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi”.
Kapłani, którzy przeżyli obóz, przypisywali cudowne
uratowanie św. Józefowi; do niego potajemnie modlili się,
przyrzekając, że rok po wyzwoleniu udadzą się z
pielgrzymką do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Od tego
momentu każdego roku księża ci spotykali się u św. Józefa w
Kaliszu, aby dziękować za cudowne ocalenie.
Pielgrzymowanie to trwało do roku 2013 – mówił w kazaniu
ks. Rafał Pajszczyk. W tym roku bowiem zmarł ostatni
kapłan obozowy, ostatni świadek, który obiecał św. Józefowi
dziękczynienie.
Na zakończenie Eucharystii odmówiono litanię do św.
Wojciecha, po czym odbyła się procesja wokół kościoła, w
której wierni wielbili Boga obecnego wśród nas pod postacią
Chleba. Następnie odśpiewano „Ciebie, Boga wysławiamy”.
Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem
przez głównego celebransa ks. proboszcz podziękował ks.
Rafałowi Pajszczykowi za przewodniczenie Eucharystii,
wygłoszone kazanie, ukazujące św. Wojciecha jako
męczennika i jego następców, duchowieństwo, które oddało
życie podczas II wojny światowej. Podziękowania zostały
skierowane także do księdza dziekana i wszystkich
kapłanów biorących udział w koncelebrze, sióstr urszulanek,
a także licznie przybyłych gości i parafian.
Krystyna Ludwiczak

20 czerwca 2015 r. zapraszamy do udziału w pielgrzymce
szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego
W programie zwiedzanie miejsc związanych z życiem Błogosławionego:
* Luboń - sanktuarium bł. Edmunda
* Jaszkowo - pierwszy dom nowicjatu
* Grabonóg - miejsce narodzin Edmunda (dworek)
* Podrzecze - miejsce powstania pierwszej ochronki wiejskiej i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
* Bazylika Świętogórska z cudownym obrazem Matki Bożej Róży Duchownej.
Wyjazd 20.06.2015 r., w sobotę, o godz.8.00 ze Wzgórza św. Wojciecha; przewidywany powrót do Poznania ok. godz. 17.00.
Koszt: 55 zł (w cenie opłata za autokar, zwiedzanie bazyliki Świętogórskiej, wstęp do muzeum w Grabonogu, posiłki w
przerwie śniadaniowej w Jaszkowie oraz obiadowej w Podrzeczu, ubezpieczenie).
Zapisy, z wpłatą wyżej wymienionej kwoty, są przyjmowane w zakrystii lub biurze parafialnym (ew. zapisy telefoniczne pod
numerem 501 529 446 - Bolesław Psuja).

W czerwcu codziennie, pół godziny przed wieczorną Eucharystią odprawiamy
nabożeństwo poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, tzw. nabożeństwo
czerwcowe.

Msza Święta za Ojczyznę
8 maja br. o godz. 19.30 w naszym kościele została
odprawiona Msza Święta za Ojczyznę. W tym dniu
obchodzimy święto ku czci św. Stanisława – patrona
Polski, ale także patrona
naszej diecezji.
Inicjatorami mszy byli
członkowie poznańskiego
Ruchu Kontroli Wyborów
oraz świętowojciechowi
parafianie. Mszę św.
celebrował ks. Jacek
Stawik, proboszcz Parafii
pw. św. Wojciecha. Wśród
m o d l ą c y c h s i ę
uczestników mszy była
liczna grupa członków
Akademickiego Klubu
Obywatelskiego im.
Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego z Poznania wraz z przewodniczącym
Klubu, prof. Stanisławem Mikołajczakiem,
Poznańskiego Związku Patriotycznego – Wierni Polsce
oraz Krucjaty Różańcowej.
Wspólnie odśpiewana Rota, zaintonowana przez
organistę, rozpoczęła liturgię Mszy Świętej. W
wygłoszonej homilii ks. Jacek Stawik nawiązał do

Ewangelii o Dobrym Pasterzu i św. Stanisław, który był
przyjmowany przez wiernych właśnie jako pasterz,
stojący po stronie swojej owczarni, prawdy, moralności.
Dalej ks. Jacek mówił o
Ojczyźnie, zwracając uwagę
m.in. na to, że w ten dzień i
na tej mszy zgromadziła
wiernych w kościele św.
Wojciecha miłość do Polski i
tego, co zawiera się w tym
słowie. Polska to nasze
dziedzictwo, przesycone
Ewangelią, miłością
ewangeliczną, przebogate
historią świętych i rodzin,
historią, z której czerpiemy
naukę.
Bogu powierzajmy to
wielkie dziedzictwo i módlmy
się o dobre wybory, o wybory właściwych wartości.
Misją naszą powinno być szukanie prawdy, życie w
prawdzie, głoszenie prawdy i przyznawanie słowom
właściwego znaczenia. Trzeba nam uwierzyć w moc
modlitwy.
Bolesław Psuja

O narodową tożsamość i chrześcijańskie wartości….
(70. rocznica wyzwolenia KL Dachau)
W niedzielę, 29 kwietnia br.
obchodziliśmy 70. rocznicę
wyzwolenia KL Dachau. Obóz ten był
miejscem największej martyrologii
księży katolickich, największej kaźni,
jaką zgotował naród niemiecki, gdy w
Niemczech zwyciężył ruch
narodowosocjalistyczny. W obozie
najliczniejszą grupę stanowili kapłani
z Polski (1777); zginęło ich aż 868.
W czasie drugiej wojny światowej
Niemcy wymordowali ogółem około
dwóch tysięcy polskich kapłanów i
blisko trzysta sióstr zakonnych. Z
największymi represjami spotkali się
katolicy na obszarach bezpośrednio
wcielonych do III Rzeszy (w
Wielkopolsce, na Pomorzu oraz w
okręgu łódzkim). Skala zbrodni
popełnianych na duchownych
katolickich w pełni usprawiedliwia
określanie jej mianem księżobójstwa.
Ideologie totalitarne i rewolucyjne od
zawsze miały wpisane w swój
program walkę z duchowieństwem i
religią, szczególnie z
chrześcijaństwem. Laicyzatorzy w III
Republice Francuskiej planowali
zburzenie bazyliki Sacré Coeur, a
hiszpańscy rewolucjoniści

„rozstrzeliwali” (dosłownie) wielki
monument Sacratissimi Cordis w
Bilbao.
Znamiennym przykładem
takich działań w niedalekiej
przeszłości była nienawiść do
Najświętszego Serca Jezusowego.
Narodowi socjaliści z Niemiec nie
pozostawali w tyle za swoimi
ideowymi krewniakami, burząc w
październiku 1939 roku stojący w
centrum Poznania
pomnik
Najświętszego Serca Jezusowego,
postawiony siedem lat wcześniej jako
wotum wdzięczności społeczeństwa
wielkopolskiego za odzyskanie
niepodległości.
Dalszym krokiem był
opublikowany 13 września 1941 roku
„Dekret o stowarzyszeniach i
organizacjach religijnych w Kraju
Warty”, dokument, w którym pod
hasłem „rozdziału Kościoła od
państwa” pozbawiono wszystkie
kościoły osobowości prawnej i
zredukowano ich status do
stowarzyszeń prywatnych.
Zniszczenie w Poznaniu
pomnika, jak pisze w miesięczniku
„Wnet” Jolanta Hajdasz, „(…) to
także manifestacja postaw

ateistycznych, wrogich wobec religii
katolickiej oraz wrogich wobec
Polaków idei narodowego socjalizmu
niemieckiego. I tak długo, jak długo
będzie utrzymywał się ten skutek, nie
ulega wątpliwości, że cel, jaki stawiali
przed sobą Niemcy i który osiągnęli
w przestrzeni publicznej Poznania,
p o z o s t a j e w m o c y. Z t e g o
przestępczego zburzenia Pomnika
skorzystały następnie władze
sprawujące rządy po wojnie, które
były negatywnie nastawione wobec
religii oraz niepodległościowych
tradycji wyrażonych w Pomniku, a
w i ę c g o n i e o d b u d o w a ł y.
Utrzymywanie jednak takiego
korzystnego dla siebie stanu rzeczy,
powstałego w wyniku przestępstwa
dokonanego na szkodę konkretnego
podmiotu, czyli po prostu
społeczności Poznania, która
wzniosła Pomnik, jest także
działaniem sprzecznym z prawem.
Ciekawe, jak długo jeszcze władze
Poznania zamierzają sankcjonować
decyzje hitlerowskich Niemiec w
Kraju Warty i decyzje komunistów”.
Andrzej Karczmarczyk

Z kart historii Polski - 85 lat temu w Poznaniu!
W dniach od 26 do 29 czerwca 1930 r. odbył się w Poznaniu, pod protektoratem Jego Eminencji ks. kard. Prymasa Augusta Hlonda
I Krajowy Kongres Eucharystyczny. Wzięli w nim udział Jego Eminencja ks. arcybiskup Marmaggi, nuncjusz papieski oraz delegacje
episkopatów polskiego i zagranicznych. Kongresowi błogosławił papież Pius XI.

Biskupi trzech obrządków katolickich podczas uroczystej procesji. W rzędzie
od prawej widoczni m.in.: biskup pomocniczy krakowski Stanisław Rospond,
biskup pomocniczy gnieźnieński Antoni Laubitz

Prymas Polski, ks. kard. August
Hlond przed monstrancją

Chrzty

Śluby

Piotr Miłosz Iwański, Elżbieta Gracz, ul. Chopina
Tomasz Robert Kromolicki, Anna Irena Augustyniak,
ul. Garbary
Kalendarium: czerwiec

4 VI Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Boże Ciało, uroczystość
12 VI Parafialny odpust ku czci bł. Narcyza Putza,
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
uroczystość
13 VI Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
24 VI Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
27 VI NMP Nieustającej Pomocy
29 VI Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

Zofia Boińska, pl. Wielkopolski
Laura Ewa Silny, ul. Piaskowa
Wanda Marianna Springer, ul. Bóżnicza
Kinga Natalia Stogowska, ul. 23 Lutego
Gabriela Ziaja, ul. Bóżnicza

Odeszli do wieczności
Gertruda Danuta Olszewska (l. 91), ul. Nowowiejskiego
Ewa Ay (l. 90), pl. Wielkopolski
Marianna Maleszka (l. 95), pl. Wielkopolski
Zdzisław Kowalski (l. 83), ul. Nowowiejskiego
Czesława Helena Abramczyk (l. 84), ul. Solna
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.
Parafialny Zespół Caritas: I poniedziałek miesiąca, godz. 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.

