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Zmiany…
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
(św. Paweł)

Matce Bożej, życzymy wszelkiego dobra na dalsze lata pracy w
naszej parafii; niech Pan Jezus, Dobry Pasterz, prowadzi Księdza

Dekretem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity
poznańskiego, od 1 lipca br. ks. kan. Jacek Stawik został
skierowany do pracy duszpasterskiej w nowej parafii.
Księdzu Proboszczowi dziękujemy za roczne

w trudnej posłudze duszpasterskiej, a patron
- Święty Wojciech wyprasza potrzebne łaski.

tej

świątyni

***

pasterzowanie na Wzgórzu św. Wojciecha, głoszone słowo Boże i
refleksje, tak trafne i godne uwagi, którymi dzielił się z nami, oraz
posługę konfesjonału.
Księdzu Jackowi życzymy z całego serca Bożego
błogosławieństwa, zdrowia i wielu łask Bożych potrzebnych do
codziennej pracy i posługiwania wśród parafian. Niech Matka
Boża Nieustającej Pomocy dodaje Księdzu sił w kolejnych latach
trudnej i odpowiedzialnej pracy kapłańskiej.
***
Decyzją ks. abpa od 1 lipca br. proboszczem Parafii pw. św.
Wojciecha w Poznaniu został ks. dr Trojan Marchwiak, będący
przez ostatnie dwa lata rezydentem w naszej parafii.
Księże Trojanie, podjąłeś kolejną służbę w swojej posłudze
kapłańskiej. Życzymy z całego serca Bożego błogosławieństwa,
abyś, pełniąc funkcję proboszcza naszej parafii, doświadczał
zrozumienia i wsparcia. Życzymy wytrwałości i odwagi, obiecując
pomoc w realizacji inicjatyw podjętych dla dobra naszej
wspólnoty.
Ufamy, że będziesz gorliwie budował Bożą świątynię, do
której należymy. Pojawiające się przeszkody niech będą
pokonywane łagodnością Twojego serca. Zawierzając Księdza

Kolejną zmianą na Wzgórzu św. Wojciecha, dokonaną
przez abpa Stanisława
Gądeckiego, jest
przydzielenie ks. dra
Jerzego Stranza do
p o m o c y
duszpasterskiej w
naszej parafii (od 25
sierpnia br.). Ksiądz
dr Jerzy Stranz od
2011 r. mieszka na
Wzgórzu św.
Wo j c i e c h a , g d z i e
każdego dnia
sprawuje o poranku
Najświętszą Ofiarę.
K s i ę d z u
Jerzemu życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki
Bożej, aby dobry Bóg udzielał mu potrzebnych łask do
posługiwania w naszej parafii.
Za św. Janem Pawłem II pragniemy powtórzyć:
Niech nasza droga będzie wspólna,
niech nasza modlitwa będzie pokorna,
niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei będzie sprzeciwiać.

27 lipca przypada 90. rocznica śmierci
ks. Bolesława Kościelskiego
Urodzony 21 sierpnia 1871 r. w Śmiłowie jako syn Bolesława
Kościelskiego (1832-1894), który był właścicielem dóbr
ziemskich, powstańcem z 1863, i Stanisławy z Żerońskich.
Wykształcenie podstawowe pobierał w domu, następnie
uczęszczał do poznańskiego Gimnazjum Fryderyka Wilhelma
i do Gimnazjum św. Marii Magdaleny, gdzie zdał maturę we
wrześniu 1892 roku.

Ukończył Seminarium Duchowne w Poznaniu i Gnieźnie, 28
czerwca 1896 r. przyjął święcenia kapłańskie. 17 września tego
roku został skierowany, jako wikariusz, do Parafii pw. św.
Wojciecha w Poznaniu, na proboszcza której powołano go 15
stycznia 1903 r. Posługę tę pełnił aż do śmierci. Zmarł 27 lipca
1925 r. w Poznaniu, spoczywa w grobie rodzinnym w
Szamotułach.
Ksiądz Bolesław Kościelski swoimi inicjatywami i
działaniami w dużym stopniu wpłynął na obecny wygląd kościoła
św. Wojciecha. Wielką zasługą było wykonanie generalnego
remontu kościoła. Będąc wyraźnie pod wrażeniem polichromii z
kościoła Mariackiego w Krakowie, ksiądz Kościelski zlecił
krakowskiemu artyście, Antoniemu Procajłowiczowi, wykonanie
podobnych malowideł. W latach 1911-1913 ozdobiono świątynię
polichromią o tematyce maryjnej z wizerunkami Matki Bożej,
fragmentami tekstu Bogurodzicy, a także postaciami patronów
Polski, świętych: Wojciecha i Stanisława. Dopełnieniem całości
były witraże projektu Henryka Nostitz-Jackowskiego,
przedstawiające m.in. św. Wojciecha; w oknie południowym
umieszczono wizerunek św. Barbary, będący repliką fragmentu
witraża Józefa Mehoffera z katedry we Fryburgu, natomiast w
oknie północnym – wizerunek bł. Salomei, replikę witraża
autorstwa Stanisława Wyspiańskiego z kościoła Franciszkanów w
Krakowie.

Na wzór krakowskiej Skałki ks. Kościelski wystąpił z
pomysłem zorganizowania w podziemiach kościoła św. Wojciecha
nekropolii zasłużonych Wielkopolan. Za sprawą Komitetu
Budowy Grobów Zasłużonych 7 czerwca 1923 roku w kościele
złożono szczątki wybitnego poznańskiego lekarza i społecznika,
Karola Marcinkowskiego. Okazały sarkofag zaprojektował znany
poznański rzeźbiarz – Marcin Rożek. Jesienią tego roku w krypcie
kościoła pochowani zostali bohaterowie napoleońscy, a w dawnej
kaplicy fundacji Mydelnika umieszczono upamiętniające ich
epitafia. Marcin Rożek wyrzeźbił epitafia Józefa Wybickiego,
Andrzeja Niegolewskiego i Michała Sokolnickiego. Epitafium
Antoniego „Amilkara” Kosińskiego jest natomiast dziełem innego
wybitnego rzeźbiarza poznańskiego – Władysława
Marcinkowskiego. W roku 1963 wykonano epitafium ks. Wacława
Gieburowskiego z portretowym medalionem dłuta Edwarda
Haupta.

Ponadto w podziemiach kościoła spoczywają m.in.: Józef
Wybicki (twórca hymnu polskiego), Heliodor Święcicki (twórca i
pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego), kompozytorzy –
Feliks Nowowiejski i Tadeusz Szeligowski, podróżnik i odkrywca
– Paweł Edmund Strzelecki. Złożono tam także serce gen. Jana
Henryka Dąbrowskiego. W otaczającym kościół murze znajdują
się tablice pamiątkowe, poświęcone wybitnym Wielkopolanom.
Bolesław Psuja

Majówka do Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła
w Boruszynie
16 maja br. nasi parafianie wraz z proboszczem, ks. Jackiem
Stawikiem uczestniczyli w autokarowej pielgrzymce majowej do
Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie – maleńkiej
miejscowości położonej na obrzeżach Puszczy Noteckiej. Od lipca
2014 r. proboszczem tamtejszej parafii jest ks. Marek Jański, były
wikary ze Wzgórza św. Wojciecha. Ksiądz Marek powitał nas w

Boruszynie bardzo serdecznie i najpierw pokazał swoje
„gospodarstwo”.
Byliśmy więc w kościele w Tarnówku pw. Matki Bożej
Szkaplerznej. Budowę świątyni rozpoczęto na przełomie 1907 i 1908
roku, a konsekracja miała miejsce 21grudnia 1909 r. Kościół należał
do ewangelickiej gminy Tarnówko. Podczas II wojny światowej został
zamknięty przez władze niemieckie, a po jej zakończeniu przekazany
katolickiej parafii w Boruszynie, do której należy po dziś dzień.
Wnętrze kościoła jest skromne, ławki – dekorowane płycinką z
kwiatowym ornamentem. W kościele znajdują się też organy z trzema
polami piszczałkowymi oraz żyrandol neoromański. Do kościoła
przylegają pastorówka i budynek gospodarczy. Wszystko to
zachowało się w stanie niezmienionym.
Następnie dotarliśmy do kaplicy pod wezwaniem Świętej Rodziny
w Młynkowie, kaplicy poświęconej 20 października 1980 roku. Nie
należy ona do obiektów okazałych; przeznaczenie określa jedynie
wmurowany nad drzwiami wejściowymi krzyż z cegieł. Niemniej jej
powstanie było spełnieniem marzeń ówczesnego proboszcza, ks.
Bolesława Szmani oraz mieszkańców wsi Młynkowo. Obecnie trwa
budowa nowej kaplicy. Zwiedzanie obiektów parafialnych
Cd. na str. 3.

zakończono nabożeństwem majowym w boruszyńskim kościele,
miejscu najokazalszym z oglądanych. Pierwsza wzmianka o istnieniu
kościoła parafialnego w Boruszynie pojawiła się w dokumentach
datowanych na rok 1510. Kolejna świątynia, również drewniana,
została ufundowana w 1605 r. Służyła ona parafianom przeszło
dwieście lat. Dzisiejszy murowany kościół powstał dopiero w roku
1822. W 1850 r. obiekt został jeszcze rozbudowany.
Jednokondygnacyjną świątynię zbudowano w stylu
późnoklasycystycznym. Ołtarz główny z rzeźbami świętych
(Andrzeja – patrona parafii, Wawrzyńca oraz Izydora) pochodzi z tego
samego okresu co kościół. Natomiast dwa ołtarze boczne powstały
później, około 1850 roku. Pomiędzy 1850 a 1860 rokiem dobudowano
też dwukondygnacyjną murowaną dzwonnicę, przez którą obecnie
prowadzi wejście na teren kościelny.
Przy kościele znajduje się m.in. grota Matki Bożej, zbudowana
przez samych parafian. Została ona poświęcona 18 maja 2005 roku i
ofiarowana zmarłemu dwa miesiące wcześniej Janowi Pawłowi II.
Nie zabrakło także wspólnego świętowania na świeżym
powietrzu. Ksiądz Marek podejmował parafian z Poznania w swoim
ogrodzie: były kiełbaski i mięso pieczone na rożnie (przygotowane
przez p. Anię Matuszak), pyszne placki (upieczone przez parafianki z
Boruszyna) oraz kawa i herbata.

Po serdecznym pożegnaniu z ks. Markiem, zawsze i często bardzo
ciepło wspominanym przez parafian ze św. Wojciecha!, wszyscy udali
się do autokaru w powrotną podróż do Poznania.
Bolesław Psuja

Dlaczego nie można zmienić hitlerowskiej decyzji?
Czerwiec – miesiąc poświęcony Sercu
Pana Jezusa – zapowiadał się w tym roku
szczególnie uroczysty dla Poznania.
W tym miesiącu miała bowiem zostać
pokazana wierna kopia figury Pana Jezusa,
będąca częścią rekonstruowanego pomnika
Wdzięczności, zniszczonego przez
niemieckiego agresora w 1939 roku, zaraz po
wkroczeniu wojsk okupanta do naszego
miasta.
Na miejsce tymczasowej lokalizacji
wybrano pl. Mickiewicza. Figura miała być
głównym elementem wystawy tematycznej o
historii pomnika Wdzięczności oraz jego
odbudowie. Wystawę celowo zorganizowano
w tym miejscu, aby w symboliczny sposób
przywrócić Poznaniowi zburzony pomnik i
spełnić pragnienia poznaniaków, którzy w
taki sposób podziękowali niegdyś
powstańcom wielkopolskim za wywalczoną
przez nich wolność. Na pomniku
umieszczono także symbole upamiętniające
zwycięską Bitwę Warszawską w 1920 roku z
agresorem sowieckim, w której czynnie brali
udział powstańcy wielkopolscy, postrzegani
jako najbardziej wartościowi żołnierze.
Budowę pomnika Wdzięczności wspierało
społeczeństwo nie tylko Wielkopolski, ale
całej Polski.

Na zorganizowanie tegorocznych
czerwcowych uroczystości było wymagane
pozwolenie władz miasta, którego Komitet
Odbudowy Pomnika Wdzięczności, niestety,

Parafia pw. św. Wojciecha zaprasza na tradycyjną pielgrzymkę
wrześniową, tym razem do

SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ ANNY
NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
Program
Dzień pierwszy – 7.09.2015 (poniedziałek)
• Brzeg. Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św., spacer
(po drodze m.in. piękny ratusz, który nie zmienił się od 400 lat!).
• Moszna. Zwiedzanie bajkowego pałacu, wybudowanego w XIX
w. przez najbogatszego człowieka Prus, Huberta von ThieleWinclera.
• Góra Świętej Anny (sanktuarium położone 400 m n.p.m., uznane
za jeden z 28 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w
Polsce). Zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Pielgrzyma.
Dzień drugi – 8.09.2015 (wtorek)
• Msza św. w sanktuarium Świętej Anny.

nie uzyskał, podobnie jak i zgody na
docelową lokalizację pomnika przy al. Jana
Pawła II nad Maltą.
Poczynania władz dobitnie podsumował
abp Stanisław Gądecki podczas uroczystej
Mszy św. w poznańskim kościele pw.
Najświętszego Serca Jezusowego i
tradycyjnej już 17. procesji na pl. Adama
Mickiewicza: Blokowanie odbudowania
pomnika Wdzięczności w godnym miejscu
jest smutnym symbolem dzisiejszej polityki
historycznej, dominującej w naszej
Ojczyźnie (…) spór dotyczy tego, jaka ma
być przyszła Polska, na jakich wartościach
ma się opierać i o jakie założenia
ideologiczne chodzi.
Na początku okupacji Niemcy zburzyli
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie,
pomnik Grunwaldzki w Krakowie i pomnik
Wdzięczności w Poznaniu jako symbole
naszej polskości. Dwa pierwsze szybko
odbudowano, tylko nasz, poznański, nie
doczekał się rekonstrukcji mimo
zaangażowania społecznego i środków
wyłącznie społecznych. Co temu
przeszkadza?
Andrzej Karczmarczyk

• Opole. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
• Ozimek. Zwiedzanie Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi
oraz najstarszego w Europie żelaznego mostu wiszącego,
skonstruowanego w 1827 r.
Dzień trzeci – 9.09.2015 (środa)
• Tarnowskie Góry. Zwiedzanie zabytkowej kopalni srebra (czas
zwiedzania ok. 90 minut: tempo spacerowe, trasa ok. 1700 m, w
tym ok. 300 m spływu łodziami, temperatura wewnątrz kopalni ok.
10 st. C.).
• Częstochowa. Msza św. w kaplicy sanktuarium Matki Bożej
Jasnogórskiej.
Koszt
• 420,00 PLN/os. (w tym opłaty za dojazdy, zakwaterowanie,
posiłki, zwiedzanie, ubezpieczenie)
Uwagi
• Zapisy w zakrystii lub w biurze parafialnym z wpłatą 150,00
PLN/os. do 15 sierpnia!!!
• Organizatorzy wrześniówki’15 – działalność non profit!

Wakacje, wakacje…
Pod koniec czerwca w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek.
Rozpoczęły się długo oczekiwane, upragnione przez dzieci i
młodzież wakacje. Dla rodziców to także czas urlopu, podczas
którego mogą poświęcić więcej czasu swoim pociechom.
Wypoczynek jest potrzebny każdemu człowiekowi. Korzystajmy
ze spacerów, wędrówek po górach, biegania, zwiedzania
ciekawych miejsc. Pan Bóg chce, byśmy poznawali piękno
stworzonego przez Niego świata, cieszyli się odpoczynkiem w
gronie rodzinnym i przyjacielskim, lepiej się poznawali, tak aby w
trudnych chwilach umieć sobie wzajemnie pomagać.
Pan Bóg zachęca nas do wypoczynku, ale nie chce, byśmy
podczas wakacji o Nim zapomnieli. On chciałby być z nami
każdego dnia. Dziękujmy Mu za słońce, piękne widoki, ludzi i ich
dobroć, jakiej doświadczamy, spotykając ich codziennie na swojej
drodze.
Na wakacjach zwiedzamy ciekawe miejsca, zabytki,
kościoły... Mijając kościół, wejdźmy na chwilę, uklęknijmy,
pomódlmy się i podziękujmy Panu Bogu za to wszystko, co już
otrzymaliśmy i za to, co nasz Stwórca jeszcze dla nas przygotował.
Wakacje dla chrześcijanina są czasem, w którym możemy
pogłębić naszą wiarę i dłużej porozmawiać z Panem Bogiem,
czytać i studiować Pismo Święte. Możliwości jest wiele… Jedną z

nich może być piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Są to wspaniałe
rekolekcje w drodze zarówno dla ludzi młodych, jak i starszych
czy niepełnosprawnych... Codzienny udział w Eucharystii i
wsłuchiwanie się w słowo Boże pomogą nam odkrywać w sobie
miłość do bliźniego.
Bardzo ciekawą formą spędzania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży są oazy – grupowe wyjazdy młodych ludzi do
atrakcyjnych miejsc, gdzie wypoczynek jest połączony z
modlitwą, Mszą św. i dzieleniem się Ewangelią.
Można także skorzystać z – organizowanych przez niektóre
zakony w Polsce – rekolekcji zamkniętych. Trwają one kilka dni
lub nawet miesiąc. Jest to czas niezwykle ważny, czas przemyśleń i
kontemplacji, czas tak bardzo potrzebny do podejmowania
życiowych decyzji.
Krystyna Ludwiczak

Drogim Parafianom życzymy, aby wakacyjne spotkania z
przyrodą były okazją nie tylko do wzmocnienia sił fizycznych,
ale także do wzrastania w wierze. Powróćmy do naszych
obowiązków umocnieni i napełnieni chrześcijańską radością.
Zespół redakcyjny gazetki parafialnej „Święty Wojciech”

Kalendarium: lipiec-sierpień

3
11
16
23

VII
VII
VII
VII

25 VII
6 VIII
9 VIII
10 VIII
15 VIII
22 VIII
24 VIII
26 VIII
29 VIII

św. Tomasza Apostoła, święto
św. Benedykta, patrona Europy, święto
NMP z Góry Karmel
św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy,
święto
św. Jakuba Apostoła, święto
Przemienienie Pańskie, święto
św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki
Europy, święto
św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
uroczystość
Najświętszej Maryi Panny, Królowej
św. Bartłomieja Apostoła, święto
NMP Częstochowskiej, uroczystość
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Chrzty

Alicja Hanna Jarzyńska, ul. Garbary
Jagoda Małgorzata Pściuk, ul. Solna
Alicja Cecylia Górczak, ul. Bóżnicza
Zofia Pawlak, ul. Szyperska

Odeszli do wieczności
Leon Kołodziejczak (l. 79), pl. Wielkopolski
Helena Chorowska (l. 93), ul. Młyńska
Stefania Lisakowska (l. 96), ul. Wolnica
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

INFORMATOR PARAFIALNY
Aktualni duszpasterze:
ks. Trojan Marchwiak, proboszcz (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 .
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