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Rzecz o… Aniołach
Całkiem niedawno, 14 maja, obchodziliśmy uroczystość
W kościele starożytnym katechizowano głównie osoby
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Chrystusa Eucharystycznego po raz pierwszy do swojego serca przyjęli:
Andrzejewski Antoni, Arciszewski Szymon, Borowska Jessica, Bredow Liwia, Ciennik Wiktor, Ciorga Jędrzej, Czerwińska Bianka,
Dębowska Maja, Donder Antoni, Donder Maja, Fernandes Olivia, Franaszyk Martyna, Giel Aleks, Grocka Zuzanna, Janeczek Nikola,
Janik Filip, Januszewski Julian, Jatczak Kalina, Kaczmarek Maja, Kubiak Małgorzata, Kuchcińska Antonina, Kujawińska Natalia,
Kurzawska Aniela, Ladorucki Wiktor, Lech Natalia, Leśniewski Wojciech, Ławiak Weronika, Malinkiewicz Jakub, Malinowska Emilia.
Mikołajczak Karolina, Milej Krystian, Molska Anastazja, Mróz Zuzanna, Niewolak Mikołaj, Orzechowski Konrad, Palot Lena,
Petrykowski Tymoteusz, Popiałkiewicz Arkadiusz, Ratkowski Jędrzej, Samgórski Adam, Sierota Wiktoria, Sobala Julia, Stojczyk-Krauze
Mateusz, Strzelewicz Zuzanna, Śmigielska Hanna, Śmigielska Lena, Tomelka Jakub, Wajs Maja, Wąchnicka Wiktoria, Wąchnicki Igor,
Wilczyński ski Alex, Wilkowska Kamila, Własiuk Oliwia, Wysocki Jan,

Rocznica święceń kapłańskich ks. Jerzego Stranza
Archidiecezji Poznańskiej oraz członkiem Komitetu ds. Dialogu z
Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski. W styczniu br.
został laureatem Nagrody im ks. Romana Indrzejczyka, którą
otrzymał ,,zatrud i wysiłek na rzecz dialogu międzyreligijnego
oraz kształtowanie społecznych postaw otwartości i tolerancji”. O
tym wydarzeniu pisaliśmy w lutowym wydaniu nasze j gazetki
parafialnej.
Od 2007 roku ks. Jerzy Stranz jest dyrektorem Wydawnictwa
Święty Wojciech w Poznaniu, a od roku 2011 mieszka na Wzgórzu
Świętego Wojciecha.
W dwudziestą piątą rocznicę święceń kapłańskich
otaczamy Księdza naszą modlitwą. Dziękujemy Panu Bogu za
Twoją obecność wśród nas, za wszelkie dobro, które stało się
naszym udziałem, za czas i siły, którymi służysz naszej Parafii.
Życzymy, aby Ksiądz trwał na tym posterunku, który Pan
Bóg Tobie wyznaczył, aby Ksiądz głosił słowo Boże, sprawował
Eucharystie, udzielał sakramentów świętych, a swoim
działaniem i świadectwem życia pomnażał w nas pragnienie
źycia z Chrystusem.
Szczęść Boże
Parafianie
28 maja 1992 roku ks. Jerzy Stranz przyjął – z rąk abpa Jerzego
Stroby – święcenia kapłańskie, a w roku 1998, po studiach
teologicznych w Rzymie, obronił pracę doktorską. Obecnie
uczestniczy w pracach Komisji Ekumenicznej i jest
odpowiedzialny za Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego

W rocznicę święceń kapłańskich ks. Jerzego, 28 maja o godz.
18.00, została odprawiona w naszym kościele Msza Święta,
podczas której parafianie dziękowali Panu Bogu za Jubilata i
wszelkie dobro, które otrzymał, oraz wypraszali łaski zdrowia i
błogosławieństwa Bożego na dalsze lata Jego kapłańskiej posługi.

Odpust parafialny

24 kwietnia w naszej parafii świętowaliśmy odpust ku czci św. Wojciecha. W tym dniu o godz. 18.30 została odprawiona suma
odpustowa, której przewodniczył ks. Waldemar Szkudlarek, proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu. Po Mszy Świętej
obecnych na niej wiernych Ksiądz Proboszcz zaprosił na… odpustowego pączka – i to nie jednego. Liczne grono smakoszy przepysznego
wypieku, przy kawie i herbacie, dyskutowało na temat homilii, wygłoszonej przez głównego celebransa podczas sumy odpustowej.
Andrzej Karczmarczyk

Sprostowanie!
Bardzo przepraszamy kol. Andrzeja Karczmarczyka. W majowym numerze naszej gazety, pod artykułem Jego autorstwa
na temat kiermaszu parafialnego, mylnie wpisano nazwisko: Bolesław Psuja!

Rok Ojca Ubogich

Centralnym punktem, rozpoczętych 25 grudnia ubiegłego
roku, obchodów Roku Świętego Brata Alberta będzie Msza
Święta – która zostanie odprawiona 10 czerwca w sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie – z udziałem Konferencji
Episkopatu Polski, a także ubogich, artystów, podopiecznych
Caritasu oraz przedstawicieli fundacji i szkół, którym patronuje
św. Brat Albert.
Ten heroiczny naśladowca św. Franciszka urodził się w 1845 r.
Walczył w oddziałach powstańczych o niepodległość ojczyzny;
ranny, stracił nogę. Po powstaniu został studentem Akademii Sztuk
Pięknych w Monachium; studiował malarstwo. Zasłynął jako
dobrze zapowiadający się malarz, współpracował z braćmi
Gierymskimi, Leonem Wyczółkowskim i Józefem Chełmońskim.
Jest autorem słynnego obrazu „Ecce Homo” („Oto człowiek”),
obrazu, który przedstawia Chrystusa w cierniowej koronie,

umęczonego i ubiczowanego. Dążąc do artystycznej doskonałości,
odkrył w sobie inną doskonałość – służbę ubogim. Postanowił
oddać swoje życie na wyłączną służbę Bogu, poświęcił się
niesieniu pomocy bezdomnym i opuszczonym.
W 1887 r. w Krakowie Adam Chmielowski przywdział szary
habit Trzeciego Zakonu św. Franciszka i od tej pory znany jest jako
brat Albert. Śluby zakonne złożył rok później. Dał początek,
założonemu przez siebie, Zgromadzeniu Braci Albertynów. Od
tego momentu zamieszkał w krakowskiej tzw. „ogrzewalni”, tj. w
miejscu schronienia dla bezdomnych w Krakowie, aby poprzez
bezpośredni kontakt poznać potrzeby tych ludzi i wpływać na nich
przykładnym życiem. Mieszkał jako biedny wśród biednych,
starał się dźwigać ludzi z nędzy i przywracać im godność. Im
więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo
samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy –
mówił Święty.
Brat Albert sam stał się „jednym z tych najmniejszych”.
Zgłaszali się do niego po pomoc wszyscy – chrześcijanie i żydzi.
Jego dobroć wprawiała w zdumienie nawet tych, którzy – tak jak
on – służyli Bogu. Współcześnie żyjący mówili o nim: W
odrażających postaciach włóczęgów widział okiem wiary
sponiewieranego Chrystusa i pragnął otrzeć Jego twarz, jak
Weronika, podeprzeć Go, jak Cyrenejczyk, i towarzyszyć Mu, jak
Maryja.
Założył około 20 przytulisk dla ubogich, w których – zgodnie z
jego zaleceniem – należało każdemu ubogiemu dać jeść,
bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Zmarł 25 grudnia 1916 r.
w założonym przez siebie przytułku dla mężczyzn w Krakowie,
gdzie mieszkał.
Postać Brata Alberta fascynowała Karola Wojtyłę. Młody
ks. Wojtyła napisał sztukę „Brat naszego Boga”, poświęconą
opiekunowi najuboższych, odtrąconych przez społeczeństwo. Już
będąc papieżem, powiedział: Święty Brat Albert nie pisał uczonych
traktatów... On po prostu pokazał, jak należy miłosierdzie czynić.
Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się
bez interesownym
darem dla drugiego człowieka. Służyć
bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być
dobrym jak chleb.
W ramach obchodów Roku Świętego Brata Alberta z 20 na 21
maja br. na Jasnej Górze odbyło się czuwanie wspólnot
albertyńskich. Natomiast 28 maja w Krakowie na Skałce generał
zakonu Ojców Paulinów odprawił Mszę Świętą, po której w
miejscu pierwszej ogrzewalni poświęcono pamiątkowy krzyż. W
połowie maja do grobu Brata Alberta pielgrzymowali podopieczni
i wolontariusze Fundacji im. Brata Alberta, obchodzącej w tym
roku 30-lecie istnienia.
W czerwcu Fundacja im. św. Brata Alberta organizuje Marsz
św. Brata Alberta; ulicami Krakowa przejdą przedstawiciele
organizacji charytatywnych działających w Krakowie, którzy
opiekują się osobami chorymi, bezdomnymi i niepełnosprawnymi.
Krystyna Ludwiczak

Czcigodny Księże Proboszczu,
w dniu imienin, przypadających 29 czerwca, życzymy, aby zawsze towarzyszyła Księdzu
bliskość Tego, który Cię powołał i któremu oddałeś swoje życie. Życzymy, by wszelkie
przeciwności, stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów, nigdy Księdza nie
zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości. Niech uśmiech, którym nas obdarzasz,
z wzajemnością pojawi się także na twarzach Twoich parafian, a życzliwość i zaufanie ze
strony wiernych towarzyszą Twoim poczynaniom. Niech Bóg Jedyny prowadzi Cię prostymi
drogami, darzy zdrowiem i pozwoli jak najowocniej służyć budowaniu królestwa Bożego na
ziemi.
Szczęść Boże
Parafianie

Majówka 2017
W pochmurny poranek, 2 maja o godz. 9.00, grupa parafian
wraz z naszym proboszczem, ks. Trojanem wyruszyła na
tradycyjną majówkę. Tym razem celem podróży był Śmigiel. Po
przybyciu na miejsce czekał na nas przewodnik, p. Tadeusz. Na
początku zwiedziliśmy kościół św. Wita. Jest to najstarszy kościół
w Śmiglu, pochodzący najprawdopodobniej z XII wieku. Nasz
przewodnik opowiedział nam barwne dzieje tej świątyni i samego
miasta. Następnie udaliśmy się do kościoła farnego pw. NMP
Wniebowziętej. Pan Tadeusz zapoznał nas z historią kościoła,
który został zbudowany w XV wieku.
Po nabożeństwie majowym udaliśmy na stację kolejki
wąskotorowej w Śmiglu. Była okazja, żeby zobaczyć dawny
wagon sypialny, lokomotywę, wagoniki pasażerskie. Duże
zainteresowanie wzbudziła drezyna poruszana siłą rąk. Nasza
grupa wsiadła do stylowego wagonika i – po otrzymaniu
tekturowych biletów – wszyscy wyruszyliśmy w podróż do
Starego Bojanowa. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na
godzinny postój we wsi Robaczyn. Tutaj mogliśmy skosztować
znakomitych wypieków, zwłaszcza wspaniałej szarlotki i ciasta z
jeżynami, które upiekły Panie z miejscowego koła gospodyń. Po
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Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość
NMP Matki Kościoła, święto
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana, święto
Najświętszej Trójcy, uroczystość
parafialny odpust ku czci bł. Narcyza Putza
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało,
uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość
Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
NMP Nieustającej Pomocy
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość
Chrzty

Maria Cyruliczek, ul. Święty Wojciech
Teodor Wiesław Pilarczyk, ul. Solna

godzinnej uczcie dotarliśmy kolejką do Śmigla. W drodze
powrotnej zatrzymaliśmy się przy zabytkowych wiatrakach –
koźlakach stojących na wzgórzu, przy wyjeździe z miasta. Do
Poznania wróciliśmy około godz. 16.00.
Obszerna dokumentacja fotograficzna z wyjazdu znajduje się
na stronie naszej parafii.
Małgorzata i Leszek Helakowie

Jan Jerzy Kromolicki, ul. Garbary
Kacper Adrian Zieliński, ul. Dworkowa
Pola Starzewska, ul. 23 Lutego
Milena Perlińska, ul. Nowowiejskiego
Emilia Joanna Malinowska, ul. Nowowiejskiego
Antoni Donder, al. Wielkopolska
Leon Donder, al. Wielkopolska
Kamila Agnieszka Wilkowska, pl. Wielkopolski
Zofia Kuchcińska, ul. Szyperska
Ignacy Augustyn Szyszkowski, ul. Zbożowa

Odeszli do wieczności
Władysław Przybyła (l. 87), ul. Nowowiejskiego
Stefan Mrowiński (l. 56)
Ryszard Jan Matecki (l. 64), ul. Grochowe Łąki
Katarzyna Hemańska (l. 92), ul. Działowa
Witold Edward Voelkel (l. 90), ul. Grudzieniec
Andrzej Pawlicki (l. 70), ul.. Nowowiejskiego
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 .
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