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„Umrzeć z nadziei.
Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy”
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, z inicjatywy
środowisk świeckich katolików 23 września w trzech miastach
Polski: Krakowie, Poznaniu i Warszawie odbyły się nabożeństwa

ekumeniczne w intencji uchodźców. Modlitwie przewodniczyli
miejscowi biskupi. W stolicy, w kościele pw. św. Marcina,
nabożeństwu przewodniczył bp Michał Janocha. W bazylice
Trójcy Świętej w Krakowie (dominikanie) celebrację poprowadził
bp Grzegorz Ryś. W kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu, wraz
z uchodźcami i poznaniakami, modlił się bp Damian Bryl.
Nabożeństwo „Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców,
którzy zginęli w drodze do Europy” przygotowała Wspólnota
Sant’Egidio. Organizatorzy apelowali: „Polećmy (…) Bogu nasze
Siostry i Braci, którzy już dotarli lub przybędą do Europy.
Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla nich oraz o
wyobraźnię miłosierdzia dla nas”.

W liturgii słowa wzięli udział także uchodźcy, dlatego
nabożeństwa te były znakiem solidarności nie tylko z ludźmi,
którzy dopiero chcą wśród nas znaleźć schronienie, ale również z
tymi, którzy są już pomiędzy nami.
W naszym kościele nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie
19.30 pieśnią „Tylko w Bogu moje jest zbawienie...”. Następnie do
świątyni weszli w procesji celebransi, a za nimi przebywający w
naszym mieście uchodźcy, niosący symboliczne fotografie
rodaków, ,, którzy zginęli w drodze do Europy”.
Po czytaniach i Ewangelii (MT 25,35-36) homilię wygłosił ks.
bp Damian Bryl. Biskup odniósł się w niej do obecnej sytuacji.
Swoje słowo rozpoczął jednak od powitania w imieniu Chrystusa
mieszkających w naszym mieście uchodźców z Syrii: (…) żyjemy
w niezwykłym czasie, w czasie, w którym dokonuje się wiele
tragedii (…) ciągle słyszymy o wygnaniach, prześladowaniach i w
stosunku do dramatu tych ludzi nie możemy być obojętni i nie
chcemy być obojętni i dlatego tutaj dziś jesteśmy…
Ksiądz Biskup wyjaśnił, że jako uczniowie Jezusa, widząc
cierpienie i krzywdę wyrządzane niewinnym ludziom, pełni
ufności zwracamy się do Niego: (…) przychodzimy, aby się modlić,
aby powiedzieć Panu Jezusowi, jak nam jest trudno, (…) jak trudno
jest tym, którzy doświadczyli prześladowań (…) wołajmy za tych
naszych braci, którzy doznają prześladowań, którzy muszą
uciekać, wołajmy, aby dobry Bóg ich umocnił, wołajmy, aby mogli
wrócić, aby mogli żyć normalnie, bo to przecież jest najważniejsze.
Biskup Damian Bryl apelował także do nas, abyśmy byli
otwarci na działanie Ducha Świętego, aby Bóg mógł „rozszerzać
nasze serca”, byśmy umieli mądrze i rozsądnie pomagać i oddawać
siebie, służąc drugiemu człowiekowi, potrzebującemu
człowiekowi.
Po homilii oddano głos jednemu z obecnych na nabożeństwie
uchodźców; potem modlono się za zmarłych, „którzy zginęli w
drodze do Europy”.
Na zakończenie wszyscy przekazali sobie znak pokoju, a bp
Damian Bryl udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa.
Krystyna Ludwiczak, Andrzej Karczmarczyk

„Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.
Synod Biskupów o Rodzinie
W dniach od 22 do 27 września br. w Filadelfii odbyło się VIII
Światowe Spotkanie Rodzin. Patronami byli św. Jan Paweł II,
nazwany przez papieża Franciszka Papieżem Rodziny, i św. Gianna
Beretta Molla, a tematem kongresu słowa – „Miłość jest naszą misją:
rodzina w pełni żywa”. W spotkaniu, które podzielono na dwie części,
wzięło udział 14 tys. małżonków. Przez pierwsze trzy dni dyskusje
odbywały się w mniejszym gronie, natomiast ostatnie dni
zarezerwowano na rozmowę papieża z rodzinami. Poruszano
problemy wychowania dzieci, przebaczenia, bezpłodności. Światowe
Spotkanie Rodzin i podjęte tam kwestie mogą mieć duży wpływ na
przebieg XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu

Biskupów, które zostanie otwarte 4 października. Tematem Synodu
jest „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.
W czerwcu br. opublikowano w Watykanie dokument roboczy
„Instrumentum laboris”, który będzie podstawą do obrad
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Jest to dokument
zawierający odpowiedzi episkopatów całego świata na pytania
zawarte w kwestionariuszu na temat rodziny, kwestionariuszu, który
został rozesłany na prośbę papieża Franciszka pod koniec ubiegłego
roku. W dokumencie jest mowa o problemach, jakie biskupi będą
omawiać na Synodzie, m.in. o roli rodziny we współczesnym świecie,
kwestii dopuszczenia osób rozwiedzionych do Komunii Świętej,
Cd. na str. 3

W ostatnią sobotę sierpnia w naszej parafii została odprawiona uroczysta Eucharystia,
podczas której udzielono zgromadzonym sakramentu namaszczenia chorych...
Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz
Trojan Marchwiak; w homilii nawiązał on do – obchodzonego w
tym dniu – wspomnienia męczeństwa św. Jana Chrzciciela: (…)
kiedy patrzymy na historię życia dzisiejszego patrona, widzimy, że
Kościół pragnie znaleźć odpowiedź nie na pytanie, dlaczego tak się
dzieje, ale odpowiedzieć, że to [cierpienie] ma sens.

patrzymy na życie Chrystusa, na życie Jana Chrzciciela, to
męczeństwo i cierpienie mają swój sens o wiele głębszy niż nam się
wydaje, sens, który przekracza nasze patrzenie na to, co widzimy i
co czujemy. Pan Bóg każe nam patrzeć trochę dalej…
Następnie ks. proboszcz uzmysłowił nam, czym jest sakrament
chorych. To nie jest sakrament na ostatnią drogę, to sakrament
dający potrzebującym łaskę umocnienia na sercu, duszy i ciele.
Człowiek niejednokrotnie musi przeżywać swoje cierpienie w
samotności. A to bardziej boli. Sakrament ludzi chorych jest
wielkim darem obecności Pana Boga – daje poczucie bliskości
Boga.
Po homilii ks. proboszcz i ks. Jerzy Stranz, podchodząc do
każdego z obecnych, udzielili im sakramentu namaszczenia
chorych, a na zakończenie Eucharystii wierni otrzymali specjalne
błogosławieństwo, zwane błogosławieństwem z Lourdes.
Uroczystości w kościele dopełniło spotkanie w salce
przykościelnej. Podczas prowadzonych przy kawie rozmów ks.
proboszcz wyjaśnił (to ważne!), że sakrament chorych, który
został udzielony przed chwilą w kościele, można przyjmować
wiele razy, że nie ma żadnych ograniczeń co do czasu i
częstotliwości: jeśli masz taką potrzebę, możesz poprosić o niego
nawet codziennie.

W dalszej części ks. Trojan przytoczył słowa Świętego Jana
Pawła II, że chorzy i cierpiący są największym skarbem Kościoła i
rozwinął myśl o sensie cierpienia: (…) pytanie o sens cierpienia
jest pytaniem ważnym… Dlatego spotykamy się tutaj, dzisiaj
podczas Eucharystii, bo jest to najlepsze miejsce poszukiwania
sensu, to jest najlepsze miejsce poszukiwania siebie (…). Kiedy

Duże uznanie należy się Paniom z naszego Caritasu za sprawną
obsługę oraz smaczne wypieki, przygotowane specjalnie na ten
dzień. A częstowano rarytasami znacznie bardziej atrakcyjnymi
niż popularny placek, wypiekami o smaku tak wspaniałym, że nie
powstydziłby się ich nawet najlepszy poznański cukiernik.
Andrzej Karczmarczyk

W październikowym numerze pisma parafialnego „Święty Wojciech” przedstawiamy sylwetkę kolejnego
Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, Tomasza Kowalskiego, który pełni służbę w naszej parafii
Szafarz Tomasz tak pisze o sobie…
Szafarzem Nadzwyczajnym Komunii
Świętej zostałem w 2001 r.; wybrał mnie
śp. ks. Marek Kaiser.
Jego prośbie, abym przyjął tę posługę,
długo się opierałem, a kiedy doszło między
n a m i d o d e c y d u j ą c e j r o z m o w y,
odpowiedziałem, że nie czuję się godny
pełnić tej posługi. Wtedy ks. Marek zadał
mi pytanie, które pamiętam do dzisiaj: „A
kto jest godny?. Pan Bóg do pracy w swojej
winnicy wybiera kogo chce i kiedy chce”.
Posługa szafarza w niedzielę jest dla
chorych bezcenna. Po pierwsze, czyni z
niedzieli dzień naprawdę świąteczny,
ponieważ chory, który nie może wyjść z
domu, uczestniczy we mszy świętej w
telewizji i ma możliwość przyjęcia
Komunii Świętej. Tak ustalam wizyty u
chorego, aby przyjęcie Najświętszego
Sakramentu przypadało w tym samym
momencie jak w transmitowanej mszy św.
Po drugie, chory, który prosi o wizytę
szafarza, ewangelizuje sąsiadów przez

przyznawanie się do Jezusa Chrystusa.
Drzwi mieszkań są wprawdzie zamknięte,
ale wszyscy sąsiedzi wiedzą, że do
chorego przychodzi szafarz z Komunią
Świętą. Po trzecie, wizyta szafarza jest

okazją do rozmowy o parafii, wydarzeniach
w Kościele, wierze. Zawsze proszę, aby
podczas mojej wizyty w obrzędzie
uczestniczyli wszyscy domownicy, a
szczególnie dzieci (jeżeli są), z którymi
prowadzę krótki dialog o przeczytanej
Ewangelii – Dobrej Nowinie.
Po 15 latach istnienia posługi w naszej
archidiecezji, nie wywołuje ona już takiego
zdziwienia jak na początku, gdy sensację
budził widok mężczyzny z bursą na piersi.
Sam doświadczyłem zabawnej sytuacji…
Kiedy szedłem z kościoła, od sióstr
karmelitanek do sanktuarium św. Józefa
wracał karmelita, który idąc przyglądał mi
się tak uważnie, że nie zauważył latarni na
chodniku… Latarnia stoi do dziś.
Po kilku latach posługiwania każdy z
nas, szafarzy, zdaje sobie sprawę, jak
bezcenna to posługa, doświadcza, że życie
ludzkie naprawdę się kończy i dobrze jest
zawczasu się nawrócić. Tego, jak mawiał ks.
Mikołaj Graja, każdemu i sobie życzę.
Tomasz Kowalski

„Nikt nie jest tak biedny, żeby nie miał nic
do dania, i nikt nie jest tak bogaty, żeby nie mógł niczego otrzymać”.
(Jan Paweł II, Nowy Jork, 1995 r.)

„Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”
godności osób starszych i chorych, a także o roli kobiet w Kościele.
Podczas III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów na temat rodziny, które miało miejsce w październiku
ubiegłego roku, wiele kontrowersyjnych dyskusji dotyczyło właśnie
osób rozwiedzionych oraz udzielania im Komunii Świętej. Niepokój
wywołał wzrost liczby par mieszkających razem przed ślubem.
Tematy te, z uwzględnieniem opinii osób świeckich (treści zawarte w
dokumencie „Instrumentum laboris”), będą kontynuowane również
na rozpoczynającym się Synodzie.
Kryzys rodziny w świecie współczesnym, sprawa rozwodów i
powtórnych związków budzi ogromne emocje, wywołuje wiele
dyskusji w odniesieniu do nauki Kościoła. Papież Franciszek,
zwołując Synod o rodzinie, chce wyjść do świata z Dobrą Nowiną,

pragnie poznać poglądy ludzi na temat omawianych kwestii. Apeluje o
otwartość i przejrzystość podczas synodalnych dyskusji. Zwraca
uwagę, że poruszanie trudnych spraw Kościoła i wsłuchiwanie się w
nie, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, jest elementem
pozytywnym. Papież Franciszek pragnie kontynuacji dialogu o
problemach rodziny. Wierzy, że na Synodzie Biskupów, dzięki mocy
Ducha Świętego, zostaną wypracowane właściwe rozwiązania.
Konferencję Episkopatu Polski na XIV Zwyczajnym
Zgromadzeniu będą reprezentować: abp Stanisław Gądecki, abp
Henryk Hoser i bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny.
Powierzajmy w modlitwach obrady Synodu, módlmy się o światło
Ducha Świętego dla wszystkich uczestników Synodu.
Krystyna Ludwiczak

Pielgrzymka do sanktuarium Świętej Anny
To już dziewięcioletnia tradycja towarzyszy parafialnym
pielgrzymkom, tzw. „wrześniówkom”. W poniedziałkowy poranek,
7 września dwudziestoosobowa grupa, wraz z proboszczem ks.
Trojanem Marchwiakiem, wyruszyła do sanktuarium św. Anny.
Sprawnie załadowano bagaże, zajęto miejsca i o 6.30 kierujący
autokarem pan Stefan ruszył w kierunku Wrocławia. Ksiądz Trojan
zaintonował modlitwę poranną. Modliliśmy się także we własnych
intencjach.
Przed godziną 11.00 dotarliśmy do Brzegu, pierwszego punktu
naszej pielgrzymki. Celebransem, zaplanowanej w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego, Mszy Świętej był ks. Trojan.
Tutejszy proboszcz, ks. Bolesław Robaczek (nieobecny ze względu na
inne zajęcia) wszystko przygotował tak, abyśmy czuli się w jego
parafii jak u siebie w domu. Po Eucharystii pan Jerzy (pracownik
Zamku Piastów Śląskich) oprowadził nas po mieście i w sposób
bardzo wyczerpujący opowiedział o kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego, rezydencji Piastów Śląskich z XIII wieku, określanej
Śląskim Wawelem, i innych obiektach (renesansowej budowli ratusza
wzniesionej w latach 1569-1577, kościele pw. św. Mikołaja, tj.
gotyckiej bazylice pochodzącej z XIV w., zaliczanej do największych
bazylik gotyckich na Śląsku).
Ale to nie był koniec atrakcji przewidzianych na ten dzień. W
miejscowości Moszna oczom naszym ukazał się bajkowy pałac z
połowy XIX w., otoczony rozległym parkiem, a wybudowany przez
najbogatszego człowieka Prus, Huberta von Thiele-Winclera. Do
Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny dotarliśmy o godz. 19.00. Po
obiadokolacji i zakwaterowaniu w pokojach udaliśmy się na
zasłużony odpoczynek.
Góra św. Anny słynie z sanktuarium będącego jednym z
najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce. Stoi tu
siedemnastowieczny klasztor oo. Franciszkanów oraz wspaniała
bazylika z pięknymi witrażami i organami. Obydwie budowle w stylu
gotycko-barokowym są doskonale wkomponowane w przestrzeń
parku krajobrazowego. Jednak głównym celem naszej pielgrzymki do
tego miejsca była modlitwa do św. Anny, opiekunki m.in. rodzin i
matek, oraz przejście po stacyjkach kalwarii. O godzinie 11.00 całą
grupą uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, następnie o. Zenon
oprowadził nas po bazylice, wskazując na liczne malowidła
Po przerwie wakacyjnej ruszył…

Parafialny Klub Seniora
ZAPRASZAMY!
Pierwsze spotkanie powakacyjne odbyło się 23 września br.
Kolejne zaplanowano w następujących terminach (zawsze o
godz. 11.30):
14.10.2015 (2. środa)
28.10.2015 (4. środa)
25.11.2015 (4. Środa)
9.12.2015 (2. środa)
Na spotkaniach będzie możliwość rozmowy, także z
naszym proboszczem, podzielenia się problemami dnia
codziennego, wypicia kawy czy herbaty, a także obejrzenia
dobrych filmów (m.in. „Ludzie Boga”, „Popiełuszko”…).

przedstawiające sceny z życia św. Anny. Na ołtarzu głównym znajduje
się figurka św. Anny trzymającej w ramionach dwoje dzieci: na lewym
ramieniu swoją Córkę, Najświętszą Maryję Pannę, na prawym
natomiast swojego Wnuka, Pana Jezusa.
Około godz. 13.00, pełni doznań duchowych, wyruszyliśmy dalej,
do Opola. Tutaj czekała już na nas pani Nina, przewodniczka. W jej
towarzystwie udaliśmy się na bardzo interesujący spacer po
najbardziej urokliwych i znaczących historycznie miejscach Opola,
miasta licznych uczelni, teatrów, filharmonii, z charakterystyczną
Wieżą Piastowską z ok. 1300 r., neorenesansowym ratuszem,
kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (najstarszą
świątynią w Opolu), gotycką bazyliką katedralną Podwyższenia
Krzyża Świętego i… opolskim amfiteatrem.
Będąc na Śląsku Opolskim, nie mogliśmy nie zawitać do Ozimka,
kiedyś bardzo dużego ośrodka hutniczego, z jedynym w Europie
żelaznym mostem z roku 1827, wiszącym nad Małą Panwią. W
bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego mostu znajduje się Muzeum
Hutnictwa Doliny Małej Panwi z ekspozycją prezentującą dzieje
hutnictwa od średniowiecza do czasów nowożytnych.
Trzeciego i ostatniego dnia naszej pielgrzymki, zaraz po śniadaniu
ruszyliśmy do Tarnowskich Gór. Tutaj mieliśmy zaplanowane
zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych. Przewodnik
oprowadził nas po unikatowym (w skali kraju i Europy) dawnym
obiekcie górnictwa kruszcowego. Na głębokości ok. 40 m przeszliśmy
trasę o długości 1700 m, a fragment trasy o długości 270 m
pokonaliśmy łodziami. Kaski uchroniły nas od guzów na głowie!
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele w
Brzegu, a zakończyliśmy w Częstochowie. Uczestnicząc we Mszy
Świętej, modliliśmy się we własnych intencjach i dziękowaliśmy
Maryi za wspólnie przeżyty czas na pielgrzymkowym szlaku, za
piękno i przeżycia duchowe, których doświadczyliśmy. Zwiedziliśmy
przecież Śląsk Opolski, piękny zakątek Polski, który niewielu z nas
wcześniej widziało.
Do zobaczenia na kolejnej pielgrzymce!
Bolesław Psuja

Dokumentacja fotograficzna znajduje się na stronie
internetowej Parafii.

„Tornister”
Caritas już po raz siódmy zbierał w tym roku fundusze na zakup
szkolnych wyprawek dla dzieci z ubogich rodzin. Koszt wyprawki szkolnej
to kwota około tysiąca złotych. Tegoroczna kampania TORNISTER
PEŁEN UŚMIECHÓW była organizowana w całej Polsce przez
diecezjalne i parafialne zespoły Caritas, także przy wsparciu licznych
ofiarodawców prywatnych i instytucjonalnych. Do tej pory przekazano
blisko 100 tysięcy wyprawek!
Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego (w raporcie
z czerwca 2015 r.) grupą najbardziej zagrożoną biedą w Polsce są
dzieci, a ponad 25 % rodzin wielodzietnych z czworgiem lub
pięciorgiem dzieci dotkniętych jest biedą skrajną.
Bolesław Psuja

„Po prostu dobry pomysł”
Wielkimi krokami zbliża się finał V edycji konkursu „Po prostu dobry pomysł” na najciekawszą inicjatywę parafialną. Uroczyste
ogłoszenie wyników nastąpi 29 października 2015 r. w 10. rocznicę śmierci ks. Bogusza Lewandowskiego, patrona konkursu. Uroczystość
odbędzie się w kościele oo. Oblatów w Poznaniu przy ul. Ostatniej 14. Zwycięzców konkursu, spośród niżej zgłoszonych, wyłonią
radiosłuchacze (głosowanie potrwa od 5 do 26 października 2015 r.).
Głosować można:
– wysyłając e-mail na adres dobrypomysl@radioemaus.pl (w treści wpisujemy NAZWĘ INICJATYWY oraz swoje imię i nazwisko);
– wysyłając sms pod nr tel. 601 077 033 (w treści wpisujemy NAZWĘ INICJATYWY oraz swoje imię i nazwisko);
– listownie na adres redakcji: ul. Zielona 2, 61-851 Poznań (w treści wpisujemy NAZWĘ INICJATYWY oraz swoje imię i nazwisko).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

WIECZORY WIELBIENIA
GRZYBOBRANIE
30-LECIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
DA MORASKO Grupa 25+
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
ŻOŁNIERZE CHRYSTUSA
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ w 70. rocznicę śmierci bł. N. Tułasiewicz
PARAFIALNY KLUB SENIORA
STOWARZYSZENIE „JUCUNDUS”
POMNIK DZIECKA NIENARODZONEGO
TRANSMISJA AUDIOWIDEO Z KAPLICY
BRYKANIE NA DYWANIE
INFORMATOR PARAFIALNY

Parafia Chrystusa Króla w Poznaniu
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu
Parafia Miłosierdzia Bożego w Poznaniu
Parafia pw . św. Ojca Pio w Poznaniu
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu/Kiekrzu
Parafia pw. św. M. Archanioła w Poznaniu
Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu
Parafia pw. św. Stanisława w Rydzynie
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Rodzinw Borówcu
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu
Parafia pw. św. Jana Bosko w Poznaniu

Zachęcamy do oddawania głosów na najciekawsze inicjatywy. Na głosujących czekają nagrody. Od 5 do 23 października 2015 r. na
antenie radia Emaus o godz. 11.20 i 19.20 przypomnimy fragmenty inicjatyw zgłoszonych do konkursu. Wszystkich audycji można
natomiast posłuchać na stronie internetowej radia Emaus
(http://www.radioemaus.pl/po_prostu_dobry_pomysl/v_edycja_konkursu_po.html).

Chrzty

Śluby

Mateusz Kamil Adamski, Patrycja Dobrowolska, ul. Cicha
Kalendarium

1X
2X
4X
5X
7X
15 X
18 X
22 X
25 X
28 X

Alicja Jatczak, ul. Piaskowa
Filip Piotr Michalak, ul.. Młyńska

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, wspomnienie
św. św. Aniołów Stróżów, wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie
św. Faustyny Kowalskiej, wspomnienie
NMP Różańcowej, wspomnienie
św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła, wspomnienie
św. Łukasza Ewangelisty, święto
św. Jana Pawła II, papieża, wspomnienie
Rocznica Poświęcenia Kościoła
św. św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto

Odeszli do wieczności
Stanisław Zuber (l. 83), ul. Cicha
Michał Zurowski (l. 21), ul. Młyńska
Maria Małgorzata Gimżewska (l. 92), ul. Solna
Krystyna Ewa Reszewska zd. Kopeć (l. 83), pl. Wielkopolski
Julia Kaczmarek-Wąsowska (l. 90), pl. Wielkopolski
Barbara Nowosielska (l. 80), pl. Wielkopolski
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

INFORMATOR PARAFIALNY
Aktualni duszpasterze:
ks. Trojan Marchwiak, proboszcz (tel. 61 852 69 85)
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, ks. Trojan Marchwiak (proboszcz parafii i opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej), Michał
Sójka.
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.

