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Niech cię Pan błogosławi i strzeże…
Takimi słowami z Księgi Liczb rozpoczynamy ten Nowy Rok.
Bóg zaprasza nas, by błogosławić… Jest jakaś wielka łatwość w
wypowiadaniu słów, które – choć są nazwane błogosławieństwem
– nie przynoszą pokoju, za którymi czai się jakaś delikatna albo
nawet niedelikatna ocena. Brzmi to mniej więcej tak: Życzę Ci,
abyś w tym Nowym Roku nie był tak głupi jak w tym, który się
skończył. Czy takie słowa mogą błogosławić?
Jedna z mądrości głosi, że słowo jest jak strzała wypuszczona z
łuku… Nie zatrzyma się, zanim nie dotrze do celu. Może właśnie
dlatego powinniśmy lepiej ważyć słowa, by nie były one bełkotem,
z którego nic nie wynika, by nie okazały się bezmyślną strzałą,
która potrafi zabić.
Potrzeba dzisiaj takich słów jak te, które Bóg wypowiedział do
Mojżesza, słów które niosą błogosławieństwo, czyli takich, które
przynoszą szczęście. Jakie to słowa? Takie, które zwiastują pokój,
które nikogo nie krzywdzą, zbyt szybko nie oceniają, takie, które
dają pojednanie, które nie dzielą.
Tęsknimy za słowem tak – zwyczajnie – prawdziwym,

nieubranym w jakieś półprawdy czy obietnice bez pokrycia.
Istnieje dzisiaj jakaś wielka łatwość cofania słów
wypowiedzianych, jakby to było normalne, że słowo nie waży zbyt
wiele. Potrzeba nam słów, które odzyskają swoją wagę. Bez
obawy, że ktoś je nagle odwoła, bo taka jest moda, bo takie przecież
mamy czasy…
Brakuje słów, które niosą pokój. A może należałoby
powiedzieć, że brakuje ludzi, którzy mają w sobie pokój. Bo słowa
najpierw – zanim pojawią się na ustach – rodzą się w sercu. Nawet
te słowa wypowiadane szybko i bezmyślnie, pod wpływem chwili
i emocji, o których za moment już nie pamiętamy. Potrzeba ludzi,
którzy są poszukiwaczami pokoju, a nie racji. Jakże bardzo ich
potrzeba!
Życzmy sobie w tym Nowym Roku, byśmy umieli być ludźmi
niosącymi pokój. A to wystarczy…

ks. Trojan Marchwiak
Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha

Abp Antoni Baraniak – biskup niezłomny
Wzruszającym akcentem,
a było nim upamiętnienie
śp.
poznańskiego
abpa
Antoniego Baraniaka,
zakończył się rok 2016.
Uroczystość odbyła się 12
grudnia w Warszawie. Podczas
świętowania obchodów
otwarto i poświęcono celę w
więzien iu przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie, gdzie
„Niezłomny Kapłan” był przez ponad dwa lata przetrzymywany
przez UB i torturowany w okrutny sposób w celu wymuszenia
zeznania, które obciążyłoby kard. Stefana Wyszyńskiego.

Następnie, w więziennej celi mszę św. odprawił metropolita
poznański, abp Stanisław Gądecki.
Śp. abp Antoni Baraniak – mimo swojej niezłomnej postawy –
pozostał bohaterem w dużej mierze zapomnianym. Okazją do
przypomnienia jego bohaterstwa były, wydana w 2009 r., książka
„Teczki na Baraniaka” autorstwa abp. Marka Jędraszewskiego
oraz filmy Jolanty Hajdasz „Zapomniane męczeństwo” i „Żołnierz
Niezłomny Kościoła”.
Uroczystość zapoczątkowała przekształcenie więzienia na
Rakowieckiej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL.
Andrzej Karczmarczyk

„Idźcie i głoście”
Na ten rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu
Polski przygotowała Program duszpasterski Kościoła
katolickiego w Polsce pod hasłem „Idźcie i głoście”. W programie
położono nacisk na skutki i owoce naszego zjednoczenia z
Chrystusem, zjednoczenia zapoczątkowanego na chrzcie świętym.
„(…) każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do
zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii” –
podkreśla abp Stanisław Gądecki we wstępie do publikacji „Idźcie
i głoście”, zawierającej wspomniany program duszpasterski.
Arcybiskup zachęca nie tylko dorosłych, ale również dzieci i
młodzież do włączenia się w tę misję. Okazją do kontynuowania
zakończonego już Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
będzie w Polsce Rok Świętego Brata Alberta. Rok ten został
ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski z okazji
100-lecia śmierci świętego...W kontekście tematu roku «Idźcie i
głoście» przykład świętego Brata Alberta stanie się okazją do
uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić”
– pisze ks. abp Gądecki we wstępie do publikacji „Idźcie i głoście”

(red. ks. dr Szymon Stułkowski, Poznań, Wydawnictwo Święty
Wojciech, 2016).
Kolejny jubileusz, przypadający w tym roku, to 35-lecie
powstania Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Ta pierwsza w
Polsce organizacja pozarządowa wspiera bezdomnych, prowadzi
schroniska i noclegownie, kuchnie i łaźnie oraz organizuje
szkolenia dla pracowników i wolontariuszy.
W czasie trwania Roku Świętego Brata Alberta w całej Polsce
będą organizowane wystawy i spotkania przypominające
działalność Adama Chmielowskiego. Z tej okazji w maju na Jasnej
Górze odbędzie się nocne czuwanie wspólnot albertyńskich,
natomiast w czerwcu w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II
zostanie odprawiona msza św. z udziałem Konferencji Episkopatu
Polski.
W roku 2017 czeka nas również 100-lecie objawień
fatimskich. W Fatimie Matka Boża wzywała do nawrócenia,
pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw
wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca.
Andrzej Karczmarczyk

Orszak Trzech Króli
Świąteczny okres Bożego Narodzenia to czas, w którym
radość gości w naszych sercach, radość z faktu, że „narodził
się nam Zbawiciel”. Wieść ta wypełnia nasze domy i kościoły.
Spoglądamy na żłóbek, w którym złożone jest Dziecię,
i śpiewamy kolędy.

Naszą radość z narodzenia Pana wyraziliśmy poprzez
kolędowanie w święto Objawienia Pańskiego – 6 stycznia,
zwane świętem Trzech Króli.
W tym dniu wspomina się mędrców ze Wschodu,

nazywanych także magami lub królami, którzy wyruszyli do
Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu. Prowadzeni
przez gwiazdę betlejemską, złożyli Dzieciątku dary: mirrę,
kadzidło i złoto.
Tradycją święta Trzech Króli od 2009 r. jest Orszak
Trzech Króli, który przechodzi ulicami polskich miast. Jest on
barwną celebracją uroczystości Objawienia Pańskiego,
celebracją, podczas której Kacper, Melchior i Baltazar – wraz
ze swoją świtą dworek i rycerzy – prowadzą uczestników
orszaku do stajenki. Nieodłącznym elementem każdego
orszaku jest radosne śpiewanie kolęd przez uczestników
podążających za trzema królami.
W orszakach bierze udział coraz więcej Polaków,
zwłaszcza rodzin z dziećmi. W 2017 r. Orszak Trzech Króli
przeszedł ulicami ponad 400 miejscowości, pojawił się na
3 kontynentach i w 16 krajach. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się także orszaki w małych miejscowościach i na
wsi. Jest to wyjątkowa okazja do przedstawienia treści
biblijnej i połączenia jej z tradycją regionu. Każdy orszak –
choć oparty na wydarzeniach z Ewangelii – jest inny, bo
scenariusz i wykonanie w poszczególnych miejscach są
różne.
Krystyna Ludwiczak

Święty Paweł – Apostoł Narodów
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz
żyje we mnie Chrystus” – tak św.
Paweł utożsamiał się ze swoim
Mistrzem. Zanim stał się
Pawłem – największym
misjonarzem w dziejach
Kościoła, prześladował
wyznawców Chrystusa.
Szaweł z Tarsu był Żydem,
obywatelem rzymskim. Przez
wiele lat tępił wyznawców
Chrystusa, których uważał za
niebezpieczny odłam religii
żydowskiej. Przyczynił się do
ukamienowania św. Szczepana.
Około 39 r. na drodze do Damaszku niezwykła jasność
poraziła Szawła, zrzucając go z konia. Usłyszał wtedy
donośny głos z nieba: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?”. Po tym przełomowym wydarzeniu
cudownie nawrócony Szaweł przyjął chrzest i rozpoczął
głoszenie nauki Jezusowej z taką samą gorliwością, z jaką
wcześniej atakował uczniów Chrystusa. Wraz ze swoim
nieodłącznym przyjacielem, Barnabą wyruszył na podbój
świata, aby głosić słowo Boże. Rozpoczęła się wielka
wędrówka człowieka, który przeszedł do historii jako Apostoł
Narodów. Od miasta do miasta Szaweł, który w 45 r. podczas
pobytu na Cyprze przyjął imię Paweł, niósł wszystkim
mieszkańcom pocieszenie i głosił prawdę o Chrystusie tym,
którzy do tej pory Go nie poznali.
Nawrócenie Apostoła Narodów miało głęboki wymiar
misyjny. Od tego momentu odbył trzy podróże misyjne.
Dobrą Nowinę głosił na Cyprze, w Azji Mniejszej, Atenach,
gdzie przemawiał do filozofów pogańskich. Podczas tych
wypraw, z różnych miejsc pisał listy do gmin, listy, które
później weszły do kanonu Nowego Testamentu.
Owocna działalność misyjna i pisarska została
gwałtownie przerwana. W okresie prześladowań
chrześcijan, za czasów cesarza Nerona, Paweł został
aresztowany i skazany na śmierć. Wyrok przez ścięcie

wykonano 29 czerwca 67 r. Tradycja mówi, że tego samego
dnia św. Piotr poniósł męczeńską śmierć na krzyżu. Ciało
św. Pawła umieszczono w grobowcu, do którego zdążały
niezliczone pielgrzymki. W IV w. na grobie wielkiego
Apostoła powstała piękna bazylika św. Pawła za Murami.
W święto Nawrócenia św. Pawła, przypadające 25
stycznia, chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie,
spotykają się na wspólnej modlitwie, a Papież przewodniczy
w tym dniu modlitwie ekumenicznej w rzymskiej bazylice św.
Pawła za Murami.
Święty Paweł zachęca nas, byśmy otaczali modlitwą

pracujących misjonarzy – duchownych, osoby życia
konsekrowanego i świeckich, aby oni, tak jak Apostoł
Narodów, dzielili się słowem Bożym wszędzie tam, gdzie to
słowo jest bardzo potrzebne. To on mawiał: „Biada mi,
gdybym nie głosił Ewangelii”. Uważał za swój obowiązek i
powołanie głosić ludziom Dobrą Nowinę.
Krystyna Ludwiczak

Abp Marek Jędraszewski, dotychczasowy metropolita łódzki,
wcześniej kapłan i biskup pomocniczy archidiecezji
poznańskiej, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka
metropolitą krakowskim.
Nuncjatura Apostolska w Polsce. Komunikat z 8 grudnia 2016 r.

Biogram

Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca
1949 r. W latach 1967-1973 studiował w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale
Teologicznym w Poznaniu. 24 maja 1973 r. przyjął święcenia
kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W roku 1974
uzyskał licencjat (magisterium) z teologii na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1973-1975
był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie koło
Ostrowa Wlkp. W roku 1975 abp Antoni Baraniak skierował
go na studia specjalistyczne (Wydział Filozofii Papieskiego
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie). 20. 12. 1979 r.
abp Marek Jędraszewski obronił pracę doktorską „Le
relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas” (praca
nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).
Po powrocie do kraju, w latach 1980-1996, był adiunktem
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i
jednocześnie – w latach 1980-1987 – prefektem
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W
latach 1987-1996 piastował stanowisko redaktora, od
1990 r. – redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego".
W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1996 r.
został docentem na Papieskim Wydziale Teologicznym w

Poznaniu. W roku 1996 otrzymał, z rąk abp. Juliusza Paetza,
nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w
archidiecezji poznańskiej oraz na przewodniczącego
Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii
Arcybiskupiej w Poznaniu. Na 284. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski (Rzeszów, 13-14 września
1996 r.) został powołany na konsultora Komisji Nauki Wiary
Episkopatu Polski. W tym samym czasie uzyskał tytuł visiting
professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w
Rzymie. 17 maja 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II
mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji
poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk abp.
Juliusza Paetza 29 czerwca 1997 r. w Poznaniu. W związku
z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 listopada 1998 r.
otrzymał nominację na stanowisko profesora
nadzwyczajnego UAM, a 7 grudnia tegoż roku – na
kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale
Teologicznym UAM. 2 stycznia 2002 r. uzyskał tytuł naukowy
profesora nauk teologicznych. 11 lipca 2012 r. papież
Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego
arcybiskupem metropolitą łódzkim.
Bolesław Psuja

Piernik piernikowi nierówny!
W niedzielne grudniowe popołudnie 2016 roku grupa parafian,
małych i dużych, spotkała się w salce parafialnej. Celem spotkania
było… ozdabianie pierników. Przybyło 25 dzieci i podobna grupa
dorosłych; nie zabrakło również babć. Panowała radosna
atmosfera, a słodką pracę umilały dźwięki – wspólnie śpiewanych –
adwentowych piosenek. Zaangażowanie było ogromne, a cel
szlachetny: pięknie przyozdobione pierniki zostały przekazane na
wieczerzę wigilijną dla potrzebujących i bezdomnych, która odbyła
się na Targach w Poznaniu.
Okres Adwentu to czas radosnego oczekiwania. Warto w tym
czasie stwarzać dla dzieci (nie tylko!) przestrzeń, w której mogą
wspólnie czynić coś dobrego dla innych. Uczmy je otwierać serca,
choćby piernikowe, dla bliźnich. I życzmy sobie, aby takich spotkań
w naszej parafii było coraz więcej.
Poniżej zdjęcia małych parafian przy pracy oraz końcowy efekt.
Prawda, że piękne? Obszerniejsza dokumentacja fotograficzna
znajduje się na stronie internetowej parafii.
Małgorzata Ślusarska

XX Dzień Judaizmu

Jubileuszowe obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele
katolickim w Polsce odbędą się 17 stycznia 2017 roku w
Kielcach.
„W Kielcach nie ma antysemickich napisów na murach.
W Kielcach jest klimat powagi i budowania pozytywnych,
braterskich relacji z Żydami. To owoc wielu lat pracy” –

zaznaczył w rozmowie z KAI bp Mieczysław Cisło,
przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu
z Judaizmem.
Na miejsce jubileuszowych obchodów wybrano Kielce: z
jednej strony miejsce tragicznych wydarzeń znanych jako
pogrom kielecki, z drugiej – przykład, jak właściwie budować
katolicko-żydowskie relacje.

PARAFIALNY

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol braterstwa i
pojednania. Co roku ogień – rozpalony w Grocie Narodzenia
Pańskiego w Betlejem – za pośrednictwem skautów
rozchodzi się po całej Europie, dociera do instytucji
państwowych i mieszkańców, niosąc upragniony pokój.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9) to
tegoroczne hasło BŚP.
11 grudnia harcerze odebrali Betlejemskie Światło
Pokoju z rąk skautów słowackich, by roznieść je po całej
Polsce i przekazać mieszkańcom Białorusi, Ukrainy, Litwy,
Łotwy, Szwecji i Danii.
9 grudnia Prezydent Andrzej Duda w Pałacu
Prezydenckim przyjął od harcerzy ZHP Betlejemskie Światło
Pokoju. „Z całego serca dziękujemy wam za przyniesienie
po raz 26. Betlejemskiego Światła Pokoju do Polski.
Dziękujemy, że po raz drugi jako para prezydencka możemy
w sposób symboliczny odebrać je dla Polski”. – powiedział
prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką, Agatą
Kornhauser-Dudą odebrał od harcerzy Związku Harcerstwa
Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. W wigilię dotarło
ono do kościoła św. Wojciecha. Betlejemskie Światło
Pokoju przyjął ks. Trojan Marchwiak.

ZAPRASZA
Miejsce spotkań: salka parafialna.
Czas spotkań: godz. 11.30-14.00.
Program: rozmowy i dyskusje przy kawie lub herbacie
i czymś „słodkim”, wspólne oglądanie dobrego filmu.

Terminy spotkań w roku 2017:
25 stycznia 2017
22 lutego 2017
22 marca 2017
10 maja 2017
14 czerwca 2017
20 września 2017
25 października 2017
22 listopada 2017

8 lutego 2017
8 marca 2017
26 kwietnia 2017
24 maja 2017
Przerwa wakacyjna!
11 października 2017
8 listopada 2017
13 grudnia 2017

Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu
ks. Trojan Marchwiak

Chrzty

Kalendarium

1 I Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość;
Nowy Rok; Światowy Dzień Modlitw o Pokój
6 I Objawienie Pańskie, uroczystość
8 I Chrzest Pański, święto
18 I Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan
25 I Nawrócenie św. Pawła, Apostoła, święto

Franciszek Maria Krawczyński, al. Niepodległości
Dominik Jakub Bednarski, pl. Wielkopolski
Jan Stanisław Pawłowski, ul. Święty Wojciech
Dawid Sebastian Dąbek, pl. Wielkopolski

Odeszli do wieczności
Maria Albina Pizoń (l. 89), ul. Święty Wojciech
Andrzej Józef Pawłowski (l. 66), ul. Grochowe Łąki
Henryk Pieniowski (l. 90), ul. 23 Lutego
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

INFORMATOR PARAFIALNY
Aktualni duszpasterze:
ks. Trojan Marchwiak, proboszcz; 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 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.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
– w I czwartek miesiąca od 17.00 do 18.30, w pozostałe czwartki od 18.00 do18.30;
w soboty od 18.00 do 18.30.

Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15.
Biuro parafialne (tel. 793 842 860; 61 851 90 12): w poniedziałki i piątki, godz.
16.30-17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00-10.00 (z wyjątkiem I piątku miesiąca
i świąt).
Parafialny Zespół Caritas: I poniedziałek miesiąca, godz. 19.00.
Członkowie Żywego Różańca: II 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”: godz. 11.30; terminy
spotkań na cały 2016 r. podano na tablicy ogłoszeń.
Konto parafii: Bank Zachodni WBK S.A. 85 1090 1362 0000 0000 3602 2318.
Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl .
E-mail parafii: swwojciech@archpoznan.org.pl .

Pismo parafialne „Święty Wojciech”: miesięcznik, nakład 300 egz.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61-748 Poznań.
Redaguje zespół (w porządku alfabetycznym): Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Wiesław Kasprzak (skład komputerowy), Krystyna Ludwiczak,
Justyna Łopaczyk, ksiądz Trojan Marchwiak (proboszcz parafii i opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej,
tel. 501 529 446), Michał Sójka.
Druk: Drukarnia GRAFIKA, ul. Leszka 22, 61-062 Poznań, tel. 61 876 89 08.
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.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że wysyłając określoną sumę na parafialne konto bankowe, można uzyskać podstawę do odliczenia od podatku za bieżący rok podatkowy.
W tytule wpłaty lub przelewu niezbędny jest dopisek: „darowizna na cele kultu religijnego” lub „darowizna na cele statutowe Kościoła katolickiego ” albo
„darowizna na Kościół”. Konto bankowe parafii: 85 1090 1362 0000 0000 3602 2318 .

