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50. rocznica koronacji...
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apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio. W poniedziałek
Historia licheńskiego obrazu (kopia obrazu Matki Bożej z
natomiast, 14 sierpnia, Mszę Świętą wieczorną o godz. 18.00,
Rokitna) sięga roku 1813 i bitwy pod Lipskiem, gdzie po raz
połączoną z uroczystymi nieszporami, odprawi metropolita
pierwszy żołnierzowi napoleońskiemu, Tomaszowi
gnieźnieński, abp Wojciech Polak, prymas Polski. Uroczystej
Kłossowskiemu, objawiła się Matka Boża Licheńska. Pochodzący
sumie odpustowej we wtorek, 15 sierpnia, o godz. 12.00 będzie
z miejscowości pod Licheniem Tomasz, ocalony za przyczyną
przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. Podczas tej
Maryi, po powrocie do kraju znalazł Jej maleńki wizerunek,
Eucharystii na obraz Matki Bożej Licheńskiej zostanie nałożona
przywiózł do rodzinnego Izabelina i zawiesił na sośnie w
jubileuszowa sukienka, ufundowana przez ofiarodawców i
pobliskim lesie, niedaleko Grąblina. Tam Maryja objawiała się
dobroczyńców sanktuarium z kraju i z zagranicy.
miejscowemu pasterzowi, Mikołajowi Sikatce, ostrzegając ludzi
Obraz Matki Bożej Licheńskiej koronował 15 sierpnia 1967
przed zbliżającą się zarazą i nawołując do nawrócenia. Cudowny
roku kard. Stefan Wyszyński koronami papieskimi Pawła VI. W
wizerunek przeniesiono do kościoła parafialnego św. Doroty w
głoszonej wtedy homilii mówił m.in.: W czasach, gdy kierunki
Licheniu, a w 2006 roku do nowo wybudowanej bazyliki.
rozwojowe współczesnej ludzkości tak bardzo odrywają ją od
Bolesław Psuja
Uroczystości 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej Licheńskiej
2 lipca 2017 (niedziela)
Odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej

20:00 – koncert poezji śpiewanej „Człowieczy los”, zakończony
apelem maryjnym (bazylika)

11 sierpnia 2017 (piątek)
17:00 – droga krzyżowa (Las Grąbliński), procesja do sanktuarium
19:00 – Msza Święta (ołtarz koronacyjny)
21:00 – apel maryjny z procesją (bazylika)

14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)
12:00 – Msza Święta (plac koronacyjny), przewodniczy: bp Bronisław
Dembowski, biskup senior włocławski;
zasadzenie jubileuszowego dębu na placu koronacyjnym
18:00 – nieszpory i Msza Święta (bazylika), przewodniczy: abp
Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i prymas Polski
21:00 – apel maryjny z procesją (bazylika)
22:30 – Noc Chwały (bazylika).
24:00 – Msza Święta i kontynuacja uwielbienia (bazylika)

12 sierpnia 2017 (sobota)
10:00-17:00 – całodniowa ewangelizacja prowadzona przez wspólnoty i

ruchy kościelne z diecezji włocławskiej (plac przy dzwonnicy)

18:00 – nieszpory (ołtarz koronacyjny), przewodniczy: bp Stanisław
Gębicki, biskup pomocniczy włocławski; procesja do bazyliki
19:00 – Msza Święta (bazylika), przewodniczy: bp Stanisław Gębicki,
biskup pomocniczy włocławski
21:00 – apel maryjny z procesją (bazylika)
13 sierpnia 2017 (niedziela)
12:00 – Msza Święta (bazylika), przewodniczy: abp Salvatore
Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce

15 sierpnia 2017 (wtorek)
5:30 – godzinki (bazylika).
12:00 – Msza Święta (bazylika), przewodniczy: kard. Stanisław
Dziwisz, arcybiskup senior krakowski; poświęcenie i nałożenie na
obraz sukienki ufundowanej przez ofiarodawców i dobroczyńców
sanktuarium z Polski i z zagranicy

Jeszcze o uroczystości 25-lecia święceń kapłańskich ks. Jerzego Stranza
Uroczystość jubileuszową 25 - lecia święceń kapłańskich
ks. Jerzego Stranza świętowaliśmy w kościele pw. św. Wojciecha
w niedzielę, 28 maja, podczas mszy wieczornej o godz. 18.00.
Dostojny jubilat przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię,
w której, opierając się na czytanej w tym dniu Ewangelii, zwrócił
uwagę na fakt, że apostołowie – mimo trzyletniego wspólnego
przebywania z Jezusem – mieli chwile zwątpienia.
Widzieli cuda dokonane przez ich Nauczyciela i słuchali Jego
nauk, a jednak przeżywali wątpliwości. Takie chwile dotykają nas
wszystkich i dlatego musimy nieustannie uczyć się Boga. W
Piśmie Świętym, jak zaznaczył ks. Jerzy, ze ‘zwątpieniem’ mamy
do czynienia dwa razy: kiedy Jezus idzie do swoich uczniów po
wodzie i zaprasza Piotra, by przyszedł do Niego, oraz we
fragmencie dotyczącym wyprawy jedenastu uczniów do Galilei,
na górę, tam gdzie Jezus im polecił (Mt 28,16). Do wątpiących
uczniów Chrystus powiedział: Dana Mi jest wszelka władza w
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,18-20).
Jaka jest wykładnia naszej wiary? Należy nieustannie
poszukiwać Boga. Wszelkie obawy, wątpliwości, trudności czy
słabości są rzeczywistością, na którą musimy się zgodzić; trzeba
mieć świadomość, że w każdej chwili można zacząć tonąć jak św.
Piotr, idący do Jezusa po wodzie.
Dalsza część uroczystości Czcigodnego Jubilata odbyła się w
bajecznym ogrodzie proboszczowskim, gdzie ks. Jerzy
zorganizował
przyjęcie dla wszystkich uczestników
jubileuszowej Mszy Świętej.
Sympatycznemu Jubilatowi składano życzenia dalszej
owocnej pracy duszpasterskiej w wydawnictwie Święty Wojciech
i parafii św. Wojciecha
Uroczystość naszego Księdza Dyrektora zakończyła się
wieczorem – i to nie ze względu na późną porę, ale na… złośliwe
komary.
Andrzej Karczmarczyk

Cytaty i myśli z życia Brata Alberta
* „Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu
trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy”.
* „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest
głodny”.
* „Człowiek, który dla jakichkolwiek powodów jest bez odzieży,
bez dachu i kawałka chleba, może już tylko kraść albo żebrać dla
utrzymania życia; w tym bowiem nędznym stanie najczęściej do
pracy nie jest zdolny ani mu też łatwo pracę znaleźć przychodzi.
Jeżeli więc nie ma w mieście dla poratowania takich
odpowiedniego zakładu, zostaje tylko zastosowanie względem

nich działania policji, sądów, więzień lub szpitala. Takie zaś
zastosowania są na tyle fałszywe, na ile w skutkach ujemne”.
* „Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych
obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia
wszystkiego do dobrego. Modlić się, wierzyć, nie wątpiąc”.
* „W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście
i spokój, którego daremnie szukałem w życiu”.
Święty Brat Albert, założyciel zgromadzenia albertynów
i albertynek, urodził się 20 sierpnia 1845 roku, zmarł
24 grudnia 1916 roku.
Bolesław Psuja

Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty,
popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
i nową treścią wypełnisz swój czas.
Bo cały świat jest pełen śladów Boga
i każda rzecz zawiera Jego myśl:
wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga,
to Jego znak, który zostawił ci.
Na nadchodzący okres wakacji, na wszystkie dni lata niech dobry Pan Bóg błogosławi wszystkim Parafianom i obdarza radością.
Życzymy, aby wakacyjne spotkania z przyrodą były okazją nie tylko do wzmocnienia sił fizycznych, ale także do pogłębienia relacji z
Bogiem, którego znajdziemy i w krajobrazie, i w drugim człowieku, gdzieś na naszych drogach, gdzieś na szlakach wędrówek…
Zespół redakcyjny
„Świętego Wojciecha”

75. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionej Poznańskiej Piątki

W pobliżu naszej parafii, przy ulicy Wronieckiej 9 mieści się
zakon salezjanów z kościołem pw. Najświętszej Marii Panny
Wspomożycielki Wiernych i dawnym Oratorium im. św. Jana
Bosko, w którym przed wojną kształciła się poznańska młodzież.
Do oratorium uczęszczało pięciu młodych poznaniaków,
którzy zginęli, zamordowani przez Niemców w 1942 roku. Ci
młodzi chłopcy, jak pisał o nich wychowawca, ks. prof. Henryk
Musielak: (…) w sposób szczególny niczym niewyróżniający się
spośród innych, zawsze mieli świadomość obecności Boga i Jego
wszechmocy. Podobnie jak wielu innych, dla których ważne były
słowa: „Bóg i Ojczyzna”, przeszli przez piekło aresztowania, a
potem śmierć (zginęli 24 sierpnia 1942 roku, zgilotynowani w
więzieniu w Dreźnie). Ale to oni, jako nieliczni, zostali wyniesieni
na ołtarze.
Na szafot piątkę błogosławionych: Czesława Jóźwiaka,
Edwarda Kaźmierskiego , Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika
i Jarogniewa Wojciechowskiego prowadził kapelan więzienny,
o. Franz Bänsch, oblat, który w czasie egzekucji – na życzenie
skazanych – trzymał wysoko w górze oblacki krzyż zakonny.
Życie młodych Polaków z Poznania poznał podczas ostatniej
spowiedzi, którą wysłuchał tuż przed ich śmiercią. Po egzekucji,
mimo bezwzględnego zakazu, zanotował nazwiska skazanych
w parafialnej księdze zgonów, chcąc w ten sposób pozostawić
świadectwo ich świętości. Na odwrocie wezwania do egzekucji
napisał: „Dziś przeszli do wieczności ludzie święci”. I tę notatkę
odkryto po wielu latach…
Wychowankowie poznańskiego oratorium znaleźli się w
gronie 108 błogosławionych męczenników z okresu II wojny

światowej, których beatyfikował 13 czerwca 1999 roku w
Warszawie, podczas podróż apostolskiej do ojczyzny, św. Jan
Paweł II.
Staraniem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, z okazji
przypadającej w tym roku 75. rocznicy śmierci błogosławionej
Poznańskie Piątki, zorganizowano w murach Fortu VII wystawę
zatytułowaną: „Wierni do końca 1942-2017”.
Wystawę w Forcie VII otworzył Jego Ekscelencja, ks. abp
Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, który zauważył,
że salezjanie, dzięki swojej formacji, wychowali wielu
wartościowych ludzi; tu kształcił się m.in. prof. Stefan Stuligrosz.
Błogosławieni odeszli z tego świata w dniu ważnym dla
salezjanów, w święto ich patronki, Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych, jakby dla podkreślenia, że mają w sobie ducha
salezjańskiego, że ważny dla nich jest kult Matki Bożej. Na
zakończenie swojego wystąpienia Jego Eminencja podziękował
organizatorom za przygotowaną wystawę, która zwraca uwagę
współczesnych na to, że społeczeństwo winno przywiązywać
wagę do formacji młodzieży.
O Poznańskiej Piątce pamięta kościół, pamięta Poznań,
pamiętają salezjanie, pamiętają krewni i młodzież.
Wystawę zorganizowano w murach Fortu VII, miejscu, które
dla Błogosławionych, podobnie jak i dla innych poznaniaków było
początkiem ich drogi krzyżowej, która często kończyła się
śmiercią. Stąd wyruszył także bł. ks. Narcyz Putz, proboszcz
poznańskiej Parafii pw. św. Wojciecha, który zginął w obozie
koncentracyjnym w Dachau 5 grudnia 1942 roku, a którego
75. rocznicę śmierci będziemy obchodzić także w tym roku.

Tego jeszcze w naszej parafii nie było…
Tego jeszcze w naszej parafii nie było! Ksiądz proboszcz
postanowił zorganizować rajd w swoich rodzinnych stronach! Na
zaproszenie bardzo licznie odpowiedzieli parafianie, zwłaszcza
dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzeństwem i rodzicami.
Zebrało się około siedemdziesięciu osób: autokar i trzy
samochody były wypełnione po brzegi.
10 czerwca, w sobotni ranek o godz. 9.00 wyruszyliśmy na
wyprawę, która rozpoczęła się w okolicach Obornik, przy
rożnowickich grobach. Wędrowaliśmy kilka kilometrów przez
malowniczy las, aby dotrzeć do Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.
Tu powitał nas przewodnik, który podbił serca dzieci, opowiadając
z dużym humorem o maszynach młynarskich. Pracownicy
muzeum przygotowali zabawy dla dzieci oraz zaprosili nas na
spacer brzegiem rzeki Wełny.
Z Jaracza leśna droga wiodła w kierunku miejscowości Wełna,
gdzie spędził dzieciństwo nasz ksiądz proboszcz. Wspólnie
zwiedziliśmy, pochodzący z XVI wieku, urokliwy drewniany
kościółek Podwyższenia Krzyża Świętego. Był także czas na
modlitwę.
Przed świątynią czekał na nas autokar, którym dotarliśmy na
miejsce biesiady… Tu powitali nas członkowie rodziny ks.
Trojana oraz sołtys. Wspólnie bawiliśmy się, rozmawialiśmy,
odpoczywaliśmy, a wśród licznych atrakcji znalazły się: konkursy

strzelania do tarczy, rzut granatem, pyszna grochówka oraz
niebiańskie ciasta upieczone przez bratowe księdza proboszcza.
Wszystkim dopisywały humory i żal nam było opuszczać tak
gościnne miejsce. Mamy nadzieję, że ten pierwszy rajd
zapoczątkuje w naszej parafii tradycję wspólnych pieszych
wędrówek. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaproszenie
oraz świetną organizację!
Małgorzata Ślusarska

Uroczystość Bożego Ciała

Święto Bożego Ciała, zatwierdzone na mocy bulli papieża
Urbana IV w roku 1264, jest obchodzone zawsze w czwartek, aby
przypominało o Eucharystii, ustanowionej przez Pana Jezusa w
Wielki Czwartek. W procesji wspomina się ostatnią wieczerzę oraz
przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa.
Nasza parafialna procesja – jak co roku – wyruszyła po
nieszporach z kościoła Ojców Karmelitów i ulicami Działową, Solną,
wzdłuż pl. Wielkopolskiego i dalej ulicami 23 Lutego, Al.
Marcinkowskiego, Wolnicą i ulicą Święty Wojciech dotarła na
Wzgórze św. Wojciecha. Na zakończenie w naszym kościele została
odprawiona Msza Święta.
Kazanie przy IV ołtarzu wygłosił prof. UAM dr hab. Piotr
Neumann OCD, podkreślając – w nawiązaniu do Ewangelii –
potrzebę i znaczenie wspólnoty: (...) tworzymy wspólnotę, idąc za

Jezusem w procesji Bożego Ciała. (…) nasza wspólnota nie ogranicza
się tylko do nas, którzy jesteśmy tu widoczni, ale obejmuje także nasze
siostry – karmelitanki bose, przy których domu stoimy, a które w
zamknięciu swojej klauzury łączą się z nami w tej chwili, adorując
Najświętszy Sakrament. Dzisiaj, w uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa wyznajemy publicznie wiarę w obecność Jezusa
Chrystusa w Eucharystii, pośród nas. Wyznajemy obecność
prawdziwą, chociaż Jezus jest ukryty pod postacią chleba,
dziękujemy Mu za tę obecność i uwielbiamy Go w jego
sakramentalnej obecności.
Obszerna dokumentacja fotograficzna z tegorocznej procesji
znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.
Andrzej Karczmarczyk

Chrzty

Kalendarium

3 VII
11 VII
16 VII
23 VII

św. Tomasza Apostoła, święto
św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto
NMP z Góry Karmel, wspomnienie
św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki
Europy, święto
25 VII św. Jakuba Apostoła, święto
6 VIII Przemienienie Pańskie, święto
9 VIII św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i
męczennicy, patronki Europy, święto
10 VIII św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto
15 VIII Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
uroczystość
22 VIII Najświętszej Maryi Panny, Królowej, wspomnienie
24 VIII św. Bartłomieja Apostoła, święto
26 VIII NMP Częstochowskiej, uroczystość
29 VIII Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wspomnienie

Pola Chęcińska, ul. Szyperska
Gabriela Nina Kłos, ul. Święty Wojciech
Bogdan Krzysztof Janowski, ul. Działowa
Anna Ewa Jarecka, ul. Grochowe Łąki

Odeszli do wieczności
Barbara Magdalena Wesołek (l. 89), pl. Wielkopolski
Hanna Bronisława Żynda (l. 70), ul. Wolnica
Maria Józefa Felicja Uliszewska-Kadeń (l. 96), ul.. Solna
Beata Krystyna Orwat (l. 56), Al.. Marcinkowskiego
Jolanta Teresa Sikora (l. 69), al. Niepodległości
Weronika Urszula Kozłowska, ul. Święty Wojciech
Jadwiga Wójtowicz (l. 93), ul. Cicha
Bożena Maria Stróżyk (l. 91), pl. Wielkopolski
Liliana Teresa Nowaczyk Chmielewska (l. 81), 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: 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,
Justyna Łopaczyk, ksiądz Trojan Marchwiak (proboszcz parafii i opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy
Parafialnej), 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 .

