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Ksiądz Jerzy Stranz – nagrodzony!
Ksiądz Jerzy Stranz odebrał we wtorek, 10 stycznia, w
Poznaniu Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka,
przyznawaną przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.
Wręczenie nagrody odbyło się w ramach obchodów w stolicy
Wielkopolski XX Dnia Judaizmu, przy organizacji
którego ks. Stranz od lat uczestniczy. Ksiądz Stranz otrzymał
nagrodę „za trud i wysiłek na rzecz dialogu międzyreligijnego
oraz kształtowanie społecznych postaw otwartości i
tolerancji”. Wręczenie miało miejsce w siedzibie Związku
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu.
Laureat nagrody jest redaktorem naczelnym
wydawnictwa Święty Wojciech, współzałożycielem i
prezesem Stowarzyszenia Coexist, które zajmuje się

promocją postaw i działań na rzecz dialogu między ludźmi,
kulturami, narodami i religiami. Przygotowywane przez
Stowarzyszenie obchody Dnia Judaizmu w Poznaniu z
biegiem czasu przekształciły się w wielodniowe festiwale,
bogate w spotkania, debaty, koncerty i wystawy. W tym
roku wydarzenia z okazji XX Dnia Judaizmu w stolicy
Wielkopolski zaplanowano od 9 do 20 stycznia.
Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i
Żydów Bogdan Białek mówił we wtorek w trakcie
uroczystości, że ks. Stranz lśni jasnym światłem odwagi,
determinacji i wiary w to, że lepszy świat jest możliwy, że
zaniedbania w dążeniu do jego poprawy są poważnym
błędem , a zaniechanie działań wręcz grzechem.
Ksiądz Stranz należy do tych ludzi, którzy nie pozwalają
zapomnieć o jednym z najważniejszych pytań człowieka XXI
wieku, o jednym z fundamentalnych pytań chrześcijanina,
Europejczyka: jak są możliwe dziś – po doświadczeniu

Zagłady, po Holokauście – antysemityzm, nienawiść i
pogarda wobec innego człowieka z powodu jego
pochodzenia lub wiary – powiedział Białek.
Laureat nagrody, dziękując za przyznane mu
wyróżnienie, przypomniał, że tegoroczny, XX Dzień
Judaizmu w Kościele katolickim odbywa się pod hasłem:
„Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”. – Myślę,
że wszyscy, którzy się tutaj zebrali, dali się uwieść Bogu,
bez którego dialog religijny jest w zasadzie niemożliwy.
Daliśmy się też uwieść tej idei dialogu, która wcale nie jest
taka oczywista: można iść przez świat, nie roszcząc sobie
pretensji do tego, że moja droga jest jedyna i najlepsza –
powiedział.
Ksiądz Stranz podkreślił, że odbiera przyznaną mu
nagrodę jako uhonorowanie „całego środowiska
dialogicznego w Poznaniu”.
Przewodnicząca poznańskiego oddziału Związku Gmin
Wyznaniowych Żydowskich Alicja Kobus podkreśliła, że
wyróżnienie dla ks. Stranza to wyraz uznania dla jego
działań przy organizowaniu obchodów Dnia Judaizmu w
Poznaniu. – Uważam, że to najpiękniejsze obchody Dnia
Judaizmu w Polsce, bogate w treść, w przesłania.
Wydarzenia mają wymiar ponadczasowy (…). Wielka w tym
zasługa ks. Stranza – powiedziała.
Wręczenie nagrody to jeden z pierwszych punktów
tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu w Poznaniu. Do 20
stycznia w stolicy Wielkopolski zaplanowano prezentacje,
debaty, wystawy, wykłady oraz koncerty muzyki żydowskiej i
klezmerskiej. – Te obchody są otwartą przestrzenią
spotkania, słuchania siebie nawzajem, uczenia się siebie –
także rozumienia tego, co tradycja żydowska, a potem
religia chrześcijańska chce powiedzieć o Bogu i
człowieku. W tym świecie, który z trudem przebija się z
dobrą nowiną o dialogu, porozumieniu, budowaniu
mostów, dostrzegamy dobry sygnał ze strony Polskiej
Rady Chrześcijan i Żydów, że te nasze starania, to
wszystko, co się w Poznaniu dzieje, dla dobra sprawy
się dzieje – powiedział ks . Stranz.
Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka jest przyznawana
chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją
działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy
chrześcijańsko-żydowskie j oraz polsko-żydowskiej.
Patron nagrody, ks. Roman Indrzejczyk (1931-2010), był
wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów,
duchownym zaangażowanym w działalność ekumeniczną,
słynącym z przyjaznej i otwartej postawy wobec Żydów i ich religii,
co nie zawsze znajdowało aprobatę jego kościelnych
przełożonych. Jako proboszcz warszawskiej parafii pw. Dzieciątka
Jezus zaprosił do swojego kościoła na wspólną modlitwę z okazji
żydowskiego święta Radość Tory.
Ksiądz Indrzejczyk od początku kadencji prezydenta Lecha
Kaczyńskiego pełnił funkcję jego kapelana. Zginął 10. 04. 2010 r.
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Bolesław Psuja /PAP

Jasełka w Parafii Świętego Wojciecha
Od stuleci święto Trzech Króli nieodmiennie kojarzy się
z… jasełkami. Najpierw były one znane we Włoszech,
później we Francji. Legenda głosi, że tradycję tę
zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu. W Polsce jasełka
wystawia się od kilkuset lat.

Wierni, licznie zgromadzeni 6 stycznia na mszy
wieczornej, pozostali, by obejrzeć przedstawienie. Uważnie i
ze skupieniem oglądano sceny odgrywane z dużym
zaangażowaniem
przez dzieci, wsłuchiwano się w
anielskie pieśni i niebiańską muzykę spektaklu.
Jasełka to inaczej przedstawienia o Bożym narodzeniu;
ich nazwa pochodzi od staropolskiego słowa ‘jasło’,
oznaczającego żłób. W naszym spektaklu nie zabrakło
tradycyjnego żłóbka, ale konwencja wojciechowych jasełek
sięgała także do tradycji mieszczańskiej; mali aktorzy
pokazali obraz obecności narodzonego Jezusa w naszych
domach.
Przedstawienie zakończył pokłon trzech króli oraz
złożenie darów przy żłóbku, w którym był położony Pan
Jezus.

W naszym kościele tradycja ta powróciła po wielu latach.
Stało się to za przyczyną grupy parafian oraz uzdolnionych
młodych aktorów.

Zgromadzeni parafianie i goście nagrodzili młodych
aktorów gromkimi brawami. Proboszcz natomiast
podziękował całemu zespołowi i zaprosił do salki na słodki
poczęstunek. Podczas spotkania wręczył dzieciom i
organizatorom nagrody książkowe.
Andrzej Karczmarczyk

„Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”

17 stycznia w naszym, świętowojciechowym kościele
odbyło się jubileuszowe (w tym roku przypada XX Dzień
Judaizmu!) nabożeństwo biblijne z udziałem abp.
Stanisława Gądeckiego i rabina Symchy Kellera.
Obchody Dnia Judaizmu swoim początkiem sięgają 1997
roku, a powołanie tego święta przez polskich biskupów było
odpowiedzią na wezwanie zawarte w soborowym
dokumencie „O stosunku Kościoła do religii
niechrześcijańskich”. Mówił o tym JE Stanisław Gądecki w
słowie skierowanym do wiernych podczas tegorocznej
uroczystości: Zadaniem tego Dnia jest pomoc w odkrywaniu
judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu
świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec
chrześcijaństwa „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś
wewnętrznym oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli
do jakiejkolwiek innej religii" (św. Jan Paweł II). Dlatego
można mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a
wyznawców judaizmu nazywać „starszymi braćmi w wierze"
(jak to określił św. Jan Paweł II) albo „naszymi ojcami w
wierze" (według papieża Benedykta XVI).
Trafnym podsumowaniem dwudziestu lat wspólnych
obchodów, spotkań i rozwijania katolicko-żydowskiego
dialogu są słowa rabina Polski, Michaela Schudricha: „dzięki
pracy
Konferencji
Episkopatu Polski nigdy relacje
katolicko-żydowskie w Polsce nie były tak dobre”.
Po powitaniu przez ks. Proboszcza zgromadzonych
rozpoczęło się nabożeństwo. Na początku „Minorę Dialogu”
– symbol pojednania i dialogu, która na wielkopolskiej ziemi
zawsze towarzyszy tej modlitwie – zapalili: Alicja Kobus z
gminy żydowskiej i ks. Jerzy Stranz.
W dalszej części rabin Symoch Keller wygłosił komentarz
żydowski, nawiązując do tegorocznego hasła
zaczerpniętego z Księgi Jeremiasza.
Tym samym tematem posłużył się abp Stanisław
Gądecki, rozszerzając komentarz katolicki o wyjaśnienie
związku proroctwa Jeremiasza z osobą Jezusa Chrystusa.
Mówił, że Jeremiasz zapowiadał nadejście Mesjasza: „Oto
nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi
Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując

roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na
ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie
mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą
nazywać: «Pan naszą sprawiedliwością»” (Jr 23,5-6).

JE zakończył swój komentarz modlitwą w intencji Żydów,
wypowiedzianą przez św. Jana Pawła II.
Podczas nabożeństwa Ewangelię przeczytał ks. Marcin
Kotas z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a psalmy
śpiewała Miriam Klimova.
Andrzej Karczmarczyk

Od dziewięciu już lat na przełomie grudnia i stycznia w
poznańskich kościołach rozbrzmiewają kolędy i pastorałki.
Wykonują je chóry i zespoły muzyczne w ramach
Poznańskiego Kolędowania – Bożonarodzeniowego
Festiwalu Muzycznego.
W naszej parafii 13 stycznia gościliśmy Chór Dziewczęcy
Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Dla
licznie przybyłych miłośników bożonarodzeniowych
utworów chór wykonał kolędy znane i mniej znane w różnych
aranżacjach.
Chór powstał w roku 2008. Dzisiaj zespół tworzy – licząca
ponad pięćdziesiąt osób – grupa dziewcząt w wieku 10-14
lat. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Dorota
Wojnowska. Zespół odnosi spektakularne sukcesy we
wszystkich konkursach, w których bierze udział, m.in. w
Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis ,
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Weronie. W
ramach tournee bożonarodzeniowego koncertował także w
Holandii.
Na zakończenie koncertu publiczność brawami
podziękowała wykonawcom i wspólnie z chórem zaśpiewała
dwie kolędy.
Krystyna Ludwiczak

IX Poznańskie Kolędowanie

Święty Walenty – patron zakochanych
14 lutego wspominamy św. Walentego, od którego
pochodzi nazwa święta zakochanych – walentynki. W historii
św. Walenty pojawia się dwukrotnie: jako kapłan rzymski,
ścięty podczas prześladowania ok. 269 r., oraz jako biskup
Terni pod Rzymem, który
po długich mękach został
stracony w Rzymie.
Przypuszcza się, że w tym
przypadku chodzi o jedną i
tę samą osobę, czczoną
w Rzymie i Terni.
Legenda głosi, że ks.
Walenty udzielał
potajemnie ślubów
zakochanym parom w
sytuacji, w której
Rzymianie tego zabraniali
(chodziło o mężczyzn,
którzy nie służyli jeszcze w
wojsku). Został za to
uwięziony i skazany na
śmierć. W więzieniu
zakochał się w niewidomej córce strażnika. W przeddzień
egzekucji Walenty napisał list do ukochanej z podpisem: „Od
twojego Walentego”. Wyrok wykonano 14 lutego 269
roku.
Walenty – biskup Terni również miał wiele wspólnego z
zakochanymi. Jako pierwszy pobłogosławił związek
małżeński między poganinem a chrześcijanką. Pisał
„miłosne listy”, w których opowiadał wiernym o… miłości
Chrystusa. On także poniósł męczeńską śmierć za wiarę.
Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest
bazylika jego imienia w Terni we Włoszech. Na relikwiarzu z

jego szczątkami umieszczono napis: „Święty Walenty –
patron miłości”. W Terni, znanym na świecie jako Miasto
Miłości, organizuje się każdego roku w niedzielę
przypadającą najbliżej 14 lutego, Święto Zaręczyn. Z całego
świata przybywają pary, aby przed grobem św. Walentego
złożyć sobie przyrzeczenie miłości. Miasto przyznaje
Nagrodę Świętego Walentego. Jej laureatami zostali m.in.:
św. Matka Teresa z Kalkuty i – pośmiertnie – św. Jan Paweł II.
Relikwie świętego znajdują się także w naszym kraju,
m.in. w Chełmnie, Częstochowie. W Krobi (archidiecezja
poznańska) każdego roku, 14 lutego, odbywa się odpust ku
czci św. Walentego, a w trumience są przechowywane
relikwie świętego.
W naszej świątyni, w południowej nawie (przy wejściu do
kościoła, po prawej stronie) znajduje się figura św.
Walentego, przedstawiająca kapłana w ornacie.
Krystyna Ludwiczak

Modlitwa do św. Walentego
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty,
który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś
ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który – dzięki
męczeństwu przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie
siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą
modlitwę.
W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam zawsze
kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród
ludzi wiernymi świadkami miłości Boga.
Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą
przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj
się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i
wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Spotkanie opłatkowe z bp. Damianem Brylem
W poniedziałkowy wieczór, 16 stycznie br., w Muzeum
Archidiecezjalnym w Poznaniu miało miejsce spotkanie
opłatkowe twórców środków społecznego przekazu.
Uczestniczyli w nim dziennikarze mediów świeckich i
katolickich, w tym zaangażowani w działalność
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Katolickiego
S t o w a r z y s z e n i a D z i e n n i k a r z y, r z e c z n i c y o r a z
przedstawiciele agencji prasowych. Zebranych powitał

duszpasterz dziennikarzy archidiecezji poznańskiej, księdz
Maciej Kubiak. W imieniu abp. Stanisława Gądeckiego w
spotkaniu uczestniczył bp Damian Bryl. Podziękował on
twórcom mediów za zaangażowanie we współtworzenie
ubiegłorocznych wydarzeń: rocznicy chrztu Polski,
Światowych Dni Młodzieży, rocznicy Czerwca ’56, Roku
Miłosierdzia oraz za ich relacjonowanie.
Biskup zaprosił też twórców mediów, aby w czasie

przeżywanego obecnie Roku Brata Alberta mówili o tym, że
mamy być miłosierni. – Chciałbym zostawić Państwu, jako
hasło, słowo „wrażliwość”. Wrażliwość na tych, którzy są
blisko i na tych, którzy są daleko. Papież Franciszek mówi
nam często, że takim trudnym i przykrym doświadczeniem
dzisiejszych czasów jest obojętność. Dlatego tak ważna jest
wrażliwość, żebyśmy chcieli siebie nawzajem dostrzec.
W imieniu dziennikarzy życzenia biskupowi złożyła
Ewa Siwicka, prezenterka programów informacyjnych w

Telewizji Polskiej. – Jestem przekonana, że wszystkich nas
tu zgromadzonych łączy wspólna troska o chrześcijańską
postawę wobec prawdy, o wolność wypowiedzi i rzetelność
informacji we wszystkich środkach społecznego przekazu –
stwierdziła.
Podczas spotkania dziennikarzy w Muzeum
Archidiecezjalnym w Poznaniu kolędy śpiewały dwie młode
wokalistki: Marta Dauter i Ola Gąsiorowska, laureatka wielu
konkursów wokalnych, w tym „San Remo Junior”.
Bolesław Psuja

Śluby

Chrzty

Tomasz Łagodziński i Anna Igielska, ul. Libelta
Jędrzej, Wiesław Olszewski i Anna, Helena Pogorzelec,
ul.. Nowowiejskiego

Tymon Malke, ul. Solna
Wojciech Jarusz, ul. Szyperska
Adam, Ryszard Kilarski, ul.. Podgórze

Kalendarium

Odeszli do wieczności

2 II Ofiarowanie Pańskie, święto; Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego
11 II NMP z Lourdes, wspomnienie; Światowy Dzień
Chorego
14 II Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, święto
22 II Katedry św. Piotra Apostoła, święto

Jadwiga, Józefa Kuczyńska (l. 84), al. Marcinkowskiego
Waldemar, Józef Waraczyński (l. 90), pl. Wielkopolski
Jolanta, Elżbieta Dworzaczek (l. 89), ul. 23 Lutego
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!
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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 .
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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 .

