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Chrystus zmartwychwstał,
prawdziwie zmartwychwstał!

Drodzy Czytelnicy pisma parafialnego „Święty Wojciech”, niech
Zmartwychwstały przyniesie
odrodzenie duchowe, napełni Was pokojem i wiarą, niech wniesie do Waszych
serc wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, nadzieję oraz da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Tego, z radosnym ALLELUJA,
życzy Wszystkim
Redakcja

Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie
Dla chrześcijańskich pielgrzymów przybywających do
Jerozolimy najważniejszą budowlą jest bazylika Grobu
Bożego. To świątynia chrześcijańska, która w swoich

murach kryje miejsce Grobu Chrystusa, a także skałę
Kalwarii, gdzie stał krzyż.
Świątynia była wielokrotnie niszczona i odbudowywana.
Wybudowali ją w roku 335 cesarz Konstantyn i jego matka –
św. Helena na miejscu upamiętniającym zmartwychwstanie
Chrystusa.
Centralnym miejscem bazyliki jest rotunda z kaplicą
Grobu Chrystusa. Fasadę zdobią liczne lampki ze srebra, a
nad wejściem wiszą trzy obrazy przedstawiające
wydarzenie zmartwychwstania. Najwyżej znajduje się obraz
łacinników, drugi to obraz Greków, najniżej – obraz Ormian.
Wszystkie są oświetlone dekoracyjnymi lampkami oliwnymi.
Dodatkowo nad wejściem umieszczono trzynaście
medalionów, z których środkowy ukazuje Chrystusa
Zmartwychwstałego, pozostałe – dwunastu apostołów. Po
obu bokach przed wejściem można zauważyć świece na
pojedynczych świecznikach, świece, które należą do trzech
wspólnot. Obecna kaplica Grobu Chrystusa jest złożona z
dwóch pomieszczeń. Pierwsze, większe, to kaplica Anioła.
W jego centrum, za szybą jest umieszczony kamień, część
tego, który znajdował się przy wejściu do grobu Jezusa. To
tutaj anioł ukazał się Marii Magdalenie i oznajmił, że Jezusa
nie ma w grobie. Z kaplicy Anioła wąskie przejście o
wysokości 1.30 m prowadzi do komory grobowej, czyli
właściwego Grobu Świętego. Tutaj, na półce skalnej
znajduje się miejsce złożenia ciała Jezusa. Dzisiaj część tej
płyty, na której spoczywało ciało Chrystusa, pokrywa inna marmurowa; mogą ją dotykać pielgrzymi.
Wiele kłopotów, szczególnie w bazylice Grobu
Pańskiego, sprawia kwestia własności miejsc świętych;
poszczególne części bazyliki należą bowiem do różnych
Kościołów. Kapłani trzech wyznań sprawują liturgię przy
Grobie Pańskim. Grecy odprawiają swoją mszę o godz. 1.00
na małym marmurowym ołtarzu w przedsionku Grobu, o
godz. 2.30 Ormianie celebrują mszę wewnątrz Grobu

Świętego. Następnie katolicy obrządku rzymskiego,
reprezentowani przez franciszkanów, odprawiają mszę od
4.30 do 7.00. Trzy wspólnoty wyznaniowe mają także pieczę

nad wyposażeniem kaplicy Grobu. Do każdej z tych
wspólnot należą poszczególne obrazy, lampy i świeczniki…
Na tle prawa własności dochodzi często do przepychanek, a
nawet bójek pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań.
Z architektonicznego punktu widzenia bazylika jest
budowlą, w której panuje chaos: widać pęknięte ściany,

brudne freski, zniszczoną posadzkę. Jedną z głównych
przyczyn niemożności przeprowadzenia całkowitego
remontu bazyliki Grobu Bożego jest prawo „status quo”,
ustanowione dekretem sułtańskim w roku 1757. Treść
wspomnianego dekretu mówi o tym, że nic nie może być
zmienione ani w stanie posiadania, ani w sprawowaniu kultu.
Poszczególne wspólnoty mają prawo do używania lamp,
sprzętów kościelnych, obrazów, a zwłaszcza do napraw. Te
ostatnie to szczególny problem w świątyni; każda naprawa
dachu, muru czy kaplicy zakłada ich wyłączne użytkowanie
przez tego, kto podejmuje się naprawy. Prawo zawieszenia
lampy lub obrazu czy nawet ich przesunięcia albo
odnowienia prowadzi również do uznania własności muru,
na którym się dana rzecz znajduje.
Pomimo tych niedogodności i zauważalnego chaosu
bazylika Grobu Bożego ma w sobie jednak wiele piękna i
mistycyzmu, które pozwalają na duchowe przeżycie
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Przez wiele lat dyskutowano nad koniecznością
odnowienia kaplicy Grobu Pańskiego. Trwały również
przygotowania do takich czynności. Początek prac wymagał
jednak nie tylko wyjaśnienia wielu kwestii technicznych, ale
również porozumienia pomiędzy, zarządzającymi bazyliką,
przedstawicielami trzech odłamów chrześcijaństwa. Prace
renowacyjne rozpoczęły się w maju 2016 r. i mają zostać
zakończone w marcu br.
Krystyna Ludwiczak

Parafia pw. Świętego Wojciecha jednym z kościołów stacyjnych
Kościół pw. św. Wojciecha został wytypowany jako jeden
z wielkopostnych kościołów stacyjnych w Poznaniu.
Uroczystości w naszym kościele odbyły się we wtorek, 14
marca. Rozpoczęły się o godz. 15.00 Koronką do
Miłosierdzia Bożego, po niej wierni uczestniczyli w adoracji
Najświętszego Sakramentu. Mogli także skorzystać z
sakramentu pokuty i pojednania.
O godzinie 17.00 została odprawiona droga krzyżowa,
którą poprowadzili alumni Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego, a tradycyjnie o godz. 18:30 – Msza Święta, w
tym dniu sprawowana w intencji powołań kapłańskich.
Tradycja liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie,
zasadniczo z dwóch powodów. Pierwszy był prosty, choć
pewnie niewielu łączy go z następującym faktem: przez kilka
pierwszych wieków biskup Rzymu nie miał „swojego”
kościoła... Katedra biskupa Rzymu (wraz z baptysterium i
pałacem papieskim) została wybudowana z fundacji cesarza
Konstantyna Wielkiego dopiero po roku 313. Wcześniej
papież nawiedzał – dla sprawowania Eucharystii – kolejne
Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia
sakramentu Eucharystii oraz sakramentu
kapłaństwa. W tym dniu kierujemy nasze myśli
i życzenia do kapłanów pracujących w naszej
parafii.
Składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za
Waszą obecność. Życzymy Bożej radości, aby
towarzyszyła Wam w każdym dniu kapłańskiej posługi,
wielu życzliwych serc, gotowych przyjść z pomocą
w głoszeniu Dobrej Nowiny, dużo sił w pokonywaniu
ludzkich słabości i przeszkód życiowych, ogromu łask
Bożych, mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej.
Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych serc,
a Boski Zbawiciel pro wadzi po pięknej, choć niełatwej,
drodze kapłańskiego powołania.
Parafianie

kościoły domowe, z czasem przekształcone w tzw. tituli. Na
początku V w. było ich w Rzymie 25. Przybycie biskupa do
danej społeczności lokalnej dla przewodniczenia Mszy
Świętej nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty
charakter. Drugi powód powołania świątyń stacyjnych jest
związany z kultem świętych, szczególnie męczenników.
W poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się
– i spotykają – każdego dnia w innym kościele na specjalnej
liturgii. Pierwszym kościołem stacyjnym w Rymie jest
bazylika św. Sabiny na Awentynie. To przeważnie tam
papież odprawia Mszę św. rozpoczynającą Wielki Post i
posypuje głowy wiernych popiołem. Zwyczaj codziennego
nawiedzania kościołów stacyjnych jest w Wiecznym Mieście
bardzo żywy, czemu poświęciła swoją książkę „Rzymskie
pasje” była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Hanna
Suchocka. Książka ta stała się inspiracją do powołania
kościołów stacyjnych warszawskich i łódzkich. W tym roku
do tej tradycji dołączyły Poznań i Kraków.
Andrzej Karczmarczyk

Dziecięce przygotowania do świąt Wielkiejnocy
na Wzgórzu św. Wojciecha

Już dzisiaj dzieci serdecznie zapraszają wszystkich Parafian
na kiermasz świąteczny oraz przedstawienie!

W tym roku dzieci zapragnęły aktywnie włączyć się
w przygotowania do najważniejszych świąt
chrześcijanina. Chętnie i licznie uczestniczą w
nabożeństwie drogi krzyżowej, której rozważania
same prowadzą, a po niedzielnej mszy świętej biorą
udział w modlitwie różańcowej.
Trwają również przygotowania do pierwszego w
historii naszej parafii kiermaszu wielkanocnego. W
niedzielne popołudnia dzieci i dorośli spotykają się na
warsztatach i przygotowują ozdoby świąteczne. Jest na
co popatrzeć! Dekoracje wielkanocne będą
sprzedawane w Niedzielę Palmową, a zgromadzone
pieniądze
zostaną przekazane potrzebującym.
Liczymy na hojność naszych parafian!
Oczekując na święta Zmartwychwstania Chrystusa,
dzieci podjęły trud przygotowania kolejnego
przedstawienia. Tym razem będzie to adaptacja
(bardzo swobodna!) sztuki szesnastowiecznego
autora, Mikołaja z Wilkowiecka pt. „Historyja o
chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”. Można je
będzie zobaczyć 23 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia
po dziecięcej Mszy Świętej.
Małgorzata Ślusarska

Parafialny Klub Seniora rozpoczął 5. rok działalności!
Starsi ludzie
poruszają się wolniej,
ale wiedzą dokąd zmierzają
wolniej podejmują decyzje,
ale są one mądrzejsze
wolniej myślą,
ale ich przemyślenia są bardziej przenikliwe
może gorzej widzą,
ale ich wzrok sięga głębiej
może gorzej słyszą,
ale wiedzą, czego w ogóle słuchać
może gorzej radzą sobie z nowoczesną technologią,
ale więcej wiedzą o życiu
(Na podst. materiałów Fundacji
Pacific Institute Europe)

Chciałbym jeszcze zorganizować spotkania z
osobami starszymi, emerytami w zwykłe dni tygodnia,
kiedy są osamotnieni – takie plany przyświecały śp. ks.
Markowi Kaiserowi, proboszczowi naszej parafii. I udało się!
W lutym 2013 r. „ruszył” Parafialny Klub Seniora! Celem –
obok serdecznych i ciepłych spotkań parafian – było (co
ważne!) niesienie pomocy osobom starszym i samotnym w
organizowaniu czasu wolnego.
Przez ponad cztery lata, niemal co dwa tygodnie, grupka
około 10 – 15 osób spędza wspólnie… trzy godziny.
Kontakty osobiste parafian owocują bliższym poznaniem
się; czas mija na modlitwie i rozmowach, przy dobrej kawie,
herbacie i cieście. Ciekawym pomysłem są seanse filmowe
czy spotkania z ciekawymi ludźmi (w ubiegłym miesiącu na
przykład miało miejsce spotkanie z dr. Michałem Preislerem
– geografem, podróżnikiem, który opowiadał nam o
tatrzańskich tajemnicach). W
najbliższym czasie jest
planowany wspólny wyjazd do
Śmigla.
Parafialny Klub Seniora
działa przede wszystkim
dzięki ofiarnej pomocy i
aktywności osób, które biorą
udział w spotkaniach:
uczestnicy razem
przygotowują salkę i wspólny
stół (biały obrus, świeca,
filiżanki, talerzyki, dobre
herbaty i kawy), zapewniają
posiłek, a potem… sprzątają.
Cieszą nas te spotkania…
Życzmy sobie, aby trwały,
ponieważ przynoszą one
także dobro duchowe.
Bolesław Psuja

Spotkanie redaktorów prasy parafialnej
11 marca br. w naszej parafii gościliśmy redaktorów prasy
parafialnej z terenu archidiecezji poznańskiej, skupionych
przy Oddziale Poznańskim Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Prasy Parafialnej. Nasi goście
reprezentowali m.in. redakcje takich czasopism, jak:
„ Wi e ś c i . C z a s o p i s m o P a r a f i a l n e ” ( L w ó w e k ) ,
„Maksymilianek” (Parafia pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego, Luboń-Lasek), „Michael” (Parafia pw. św. Michała
Archanioła, Poznań), „Markowa Gazeta” (Parafia pw. św.
Marka Ewangelisty, Poznań), „Nasza Wspólnota” (Parafia
pw. Świętej Rodziny, Poznań), „Głos Parafii pw. NMP
Nieustającej Pomocy w Biskupicach”,
„Świętomarcińskie Słowo” (Parafia pw. św. Marcina,
Poznań).
Wraz z ks. Trojanem Marchwiakiem – proboszczem
Parafii pw. św. Wojciecha, panią Aleksandrą Wyganowską –
redaktorką Radia Emaus i członkinią Rady Programowej
Radia Emaus, Jackiem Niedzielskim – zastępcą Prezesa
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej i
Barbarą Niedzielską – przewodniczącą Oddziału
Poznańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy
Parafialnej w spotkaniu uczestniczyło 26 osób.
Rozpoczęło się ono o godz.10.00 Mszą Świętą; homilię
wygłosił ks. Trojan Marchwiak. Ksiądz proboszcz serdecznie
powitał brać dziennikarską w „swoim” kościele, a myślą

przewodnią kazania uczynił słowa z Ewangelii wg św.
Mateusza: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują…” (Mt 5,44).
Spotkanie toczyło się dalej w salce parafialnej, przy
kawie, herbacie oraz pysznych wypiekach domowych,
przygotowanych przez Panie z redakcji naszego pisma.
Ksiądz Trojan Marchwiak przedstawił zebranym zespół
redakcyjny pisma parafialnego „Święty Wojciech”.
Gospodarzy reprezentowali: Krystyna Ludwiczak, Wiesław
Kasprzak, Andrzej Karczmarczyk, Małgorzata i Leszek
Helakowie oraz Bolesław Psuja.
Jednak głównym punktem programu była promocja
książki pt. „Błogosławiony ks. Narcyz Putz. Męczennik II
wojny światowej” autorstwa ks. kan. prof. dr. hab. Leszka
Wilczyńskiego, publikacji wydanej przez Instytut Studiów
Kościelnych LUBRANSCIANUM (Poznań 2017).
Dalszą część wypełniły sprawy organizacyjne
Stowarzyszenia, przedstawione przez p. Barbarę
Niedzielską. Spotkanie zakończyło się ok. godz. 13.00.
Dokumentacja fotograficzna, autorstwa Andrzeja
Karczmarczyka, znajduje się na stronie internetowej naszej
parafii.
Bolesław Psuja

Kalendarium

9 IV
13 IV
14 IV
15 IV
16 IV
17 IV
23 IV
24 IV
25 IV
29 IV

Chrzty

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota
Zmartwychwstanie Pańskie, uroczystość
Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela Miłosierdzia Bożego
św. Wojciecha, patrona Polski, uroczystość
św. Marka Ewangelisty, święto
św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy
i doktora Kościoła, patronki Europy, święto

Hanna Maria Kuźmińska, ul. Szelągowska

Odeszli do wieczności
Ewa Jadwiga Musielak (l. 61), ul. Młyńska
Irena Frąszczak (l. 70), ul. Garbary
Barbara Przybysz (l. 85), ul. Solna
Aleksandra Kazimiera Robińska (l. 77),
ul.. Święty Wojciech
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: swietywojciech@archpoznan.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,
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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 .

