Święty Wojciech
PISMO PARAFIALNE

Nr 11(139)
Adwent to dobry czas, by w rodzinach
wywyższyć księgę Pisma Świętego. W Roku
Jubileuszowym – za przykładem Jana Pawła II –
uroczyście intronizowano księgę Pisma Świętego
w bazylice św. Piotra, zanim w katedrach
Kościołów lokalnych i w wielu świątyniach
parafialnych uczynili to biskupi i kapłani. W
domach rodzinnych mogą podobnie postąpić
ojciec czy matka, by chociaż na cztery tygodnie
przygotowań do świąt Bożego Narodzenia
przemienić mieszkania i domy w prawdziwe
„Kościoły domowe” (KK 11, FC 49-64). Słowo
Boże pragnie „zamieszkać wśród nas” (J 1,14),
chce „rozbić namiot pośród swego ludu” (Wj
25,8). Trzeba tylko zrobić Mu miejsce – otworzyć
szeroko drzwi naszych domów, zastąpić
„ołtarzyk” dla telewizora czy komputera (post medialny) godnym i
wyeksponowanym miejscem dla Biblii. Święty Ambroży zachęcał
nie tylko do częstego jej czytania, ale i do przyjacielskich odwiedzin
Chrystusa na kartach Pisma Świętego: „Czy nie mógłbyś
Chrystusa odwiedzić – pyta biskup Mediolanu – z Chrystusem
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rozmawiać, Chrystusa słuchać? (...).
Rozmawiamy z Nim, gdy się modlimy, słuchamy
Go, gdy czytamy słowo Boże” (De officiis
ministrorum I, 20, 88). Jeśli można odwiedzać
Boga na kartach Pisma Świętego, to konieczna jest
również „rewizyta” żywego Słowa w domach
rodzinnych – w Kościołach domowych.
Wzorem niech będzie postawa Maryi, która
przez swoje fiat zaprosiła żywe Słowo do
nazaretańskiego domu; nosiła Je w sobie,
„chowała wiernie”, „rozważała w swoim sercu”
(Łk 2,19.51).
Każda rodzina może „ugościć” Słowo Boże
w swoim domu. Święty Jan Paweł II zachęcał w
Pelplinie rodziców i wychowawców: „Niech nie
zabraknie jej [Biblii] w żadnym polskim
domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił”
(6 czerwca 1999).
ks. Jan Kochel
(zob. http://biblia.wiara.pl/doc/423095.
Rodzina-szkola-Slowa-Bozego)

Rozpoczynamy czas pisania listów do św. Mikołaja... Próbujemy
werbalizować i przelewać na papier swoje oczekiwania i marzenia.
Wchodząc w ten świąteczny czas najpierw Adwentu, a potem Bożego
Narodzenia, warto – podobnie jak z listem do św. Mikołaja – spróbować
zastanowić się, czego tak naprawdę oczekujemy od Boga. Im lepiej
nazwiemy nasze „listy do Boga”, tym bardziej owocne będzie nasze
oczekiwanie. Jest źle, kiedy człowiek już o niczym nie marzy i niczego nie
pragnie. Czego oczekuję od Boga teraz? Myślę, że pokoju wokół i w sercu.
Tego właśnie pokoju od Boga pragnę życzyć Wam, Drodzy Parafianie
i Przyjaciele parafii św. Wojciecha.
ks. Trojan Marchwiak

„Duch, który umacnia miłość”
W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata
zakończył się czas realizacji programu duszpasterskiego dla
Kościoła w Polsce, czteroletniego programu, którego celem było
odnowienie świadomości chrzcielnej.
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczniemy wprowadzanie
w życie nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła
katolickiego w Polsce, programu, którego hasłem są słowa:
„Duch, który umacnia miłość”. Będzie to rok poświęcony
Duchowi Świętemu.
Po tematyce związanej z celebracją chrztu świętego
zadecydowano, aby w następnych dwóch latach podjąć temat
kolejnego sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego –
bierzmowania. Biskupi zamierzają dotrzeć do wszystkich
bierzmowanych, aby uświadomić im znaczenie sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej. Taki program i temat,

zaproponowany przez Komisję Duszpasterską Konferencji
Episkopatu Polski, wynikają z faktu, że znajomość Ducha
Świętego we współczesnym Kościele jest niewystarczająca.
Obecnie istnieje ogromna potrzeba odkrywania darów Ducha
Świętego, które otrzymują bierzmowani. Wobec coraz większej
liczby młodych ludzi, którzy nie przystępują do tego sakramentu,
program ma za zadanie przybliżyć młodzieży konieczność
właściwego kształtowania życia.
Hasło pierwszego roku brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”. W roku tym przewidziano świętowanie dwóch
ważnych wydarzeń historycznych: 450 rocznicy śmierci
Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Krystyna Ludwiczak

Poznańskie Zaduszki Poetyckie
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny – czwartek, godzina 20.00. Wnętrze świątyni pw.
św. Wojciecha oświetlone nastrojowym światłem zmusza niejako do zadumy i refleksji. Zebranym udziela się nastrój
przemijania i oczekiwania, wydatnie pogłębiany dźwiękami – płynącej z chóru – muzyki organowej. To Toccata i fuga
d-moll J. S. Bacha. Na tle tej muzyki słyszymy głos lektora: Wspomnijmy tych, którzy odeszli, tych, których znaliśmy
i tych, którzy odeszli nieznani. Wspomnijmy żołnierzy, powstańców i tych, którym nikt świeczki nie zapali.
Zaraz potem popłynęły dźwięki następnego utworu. Tym razem było to Adagio g-moll na smyczki i organy Tomasa
Albinoniego. Muzyce towarzyszyły słowa… Dzisiejsze święto skłania do przemyśleń, ale i do spojrzenia wstecz – na
tych, dzięki którym istniejemy. Oni wołają o modlitwę. Wspominamy dzisiaj wybitnych Wielkopolan, którzy są
pochowani w tej szacownej świątyni, tych, którzy leżą na pobliskim cmentarzu i tych, których mogiły rozsiane
są po całym świecie.
W tym zaduszkowym, modlitewnym dumaniu znalazł się również czas na osobistą refleksję: obecni na
Poznańskich Zaduszkach Poetyckich wymieniali, drogie i bliskie sercu, zmarłe osoby… Szkoda, jeśli Ciebie z nami
nie było…
Andrzej Karczmarczyk

Jaśmina Pawłowska. Fot. A. Karczmarczyk

Każdy może zostać świętym!
Każdy może zostać świętym! Pod takim hasłem odbyły się w
naszej parafii, w przeddzień Korowodu Świętych, ciekawe
warsztaty. Uczestniczyły w nich dzieci z naszej parafii wraz z
rodzicami. Na początku grupa artystyczna przedstawiła fragment
życia św. Urszuli, patronki zakonu Sióstr Urszulanek Unii

Rzymskiej, które prowadzą szkołę przy al. Niepodległości. Siostry
przygotowały zespół (średnia wieku artystów wynosiła nieco
ponad 5 lat). Występ bardzo się podobał i został nagrodzony
gromkimi brawami.
Następnie o swoim zgromadzeniu zakonnym opowiedział br.
Piotr, karmelita bosy. Brat Piotr, wygłaszając naukę dla dzieci,
jednoznacznie stwierdził, że karmelici nazywają się tak nie
dlatego, że lubią karmelki, lecz dlatego że ich historia wiąże się z
górą Karmel. Po tym wyjaśnieniu opowiedział o szkaplerzu,
którego są strażnikami, i o św. Janie Pawle II, który w wieku 10 lat

przyjął szkaplerz i nosił go aż do śmierci. Po naukach br. Piotra
zabrzmiała gitara, poruszana ręką Szymona Antczaka, kleryka z
naszej parafii.
Następnie dzieci z zapałem zabrały się do wykonywania
strojów: wszystko pod fachowym okiem animatorek
plastycznych. Prace te podziwialiśmy podczas tegorocznego
Korowodu Świętych, który 31 października wieczorem – już po
raz piąty – wyruszył ulicami naszego miasta. Ze Wzgórza
Przemysła, przez Stary Rynek, pochód podążył w stronę
poznańskiej fary, gdzie zakończył się wielkim „Balem Wszystkich
Świętych”.
Początek Korowodu Świętych stanowią francuskie czuwania
modlitewne odbywające się pod
hasłem: „Holy Wins” (święty
zwycięża), zainicjowane przez
duszpasterstwo młodych
archidiecezji paryskiej jako ich
odpowiedź na ,,Halloween”.
Te g o r o c z n y K o r o w ó d w
Poznaniu otwierała postać św. Brata
Alberta Chmielowskiego. Za nim
maszerowały postaci św. Hiacynty i
św. Franciszka Marto oraz św.
Faustyny Kowalskiej.
Na Starym Rynku dość liczna
gromada uczestników korowodu
„narobiła sporo zamieszania”,
wzbudzając zainteresowania przechodniów.Wśród uczestników
wydarzenia można było dostrzec św. Piotra, który zamiast sieci
miał tylko wędkę (zapewne łowił nią nowe dusze, otwierając przed
nimi bramy raju kluczem zawieszonym na szyi). Święty Piotr
wyróżniał się z tłumu postawą i dostojeństwem; zadziwiało przy
tym niezwykłe podobieństwo do naszego proboszcza, księdza
Trojana.
Podczas Korowodu Świętych przyglądającym się wręczano
symboliczne aniołki, wykonane na niedzielnych warsztatach w
naszej parafii, i smaczne bułeczki Brata Alberta.
Andrzej Karczmarczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 listopada 2017 r. – po ciężkiej, nieuleczalnej
chorobie – zasnęła w Panu, przeżywszy 89 lat, nasza redakcyjna koleżanka, Serafina Łońska.
„Pani Serafina”, tak zwracaliśmy się do Niej, przez wiele lat z pasją dziennikarską
współpracowała z zespołem redakcyjnym pisma parafialnego „Święty Wojciech”. Była pomocą
i wsparciem dla naszego zespołu. Była autorytetem.
Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w piątek, 10 listopada 2017 r. w naszym kościele
parafialnym. Śp. Serafina spoczęła na cmentarzu parafii pw. św. Jana Vianneya na
Sołaczu.
Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy...
Bolesław Psuja

Hania

Święty Szczepan – pierwszy męczennik Kościoła

W atmosferze radości, płynącej z narodzin Bożego Syna, obchodzimy święto św. Szczepana, jednego z
pierwszych diakonów Kościoła, wyznawcy, który należał do pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie.
Zadaniem tej wspólnoty było m.in. zbieranie dobrowolnych datków, przeznaczanych na utrzymanie sług
kościelnych oraz na wspieranie ubogich. Szczepan pracował w niej jako głosiciel słowa Bożego, nawracał
Żydów.
Przeciwnicy Szczepana oczernili go, uciekając się do podstępu; przedstawili fałszywych świadków,
którzy zeznali, że bluźnił przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Ponieważ nauczanie Szczepana zostało
potraktowane jako bluźnierstwo, został skazany na ukamienowanie ok. roku 36. Był pierwszym uczniem
Chrystusa i pierwszym męczennikiem, który oddał za Niego swoje życie.
Już na początku dziejów Kościoła chrześcijanie, idąc za przykładem Szczepana, dawali świadectwo wiary,
przelewając własną krew. Przez kolejne wieki za pierwszymi męczennikami szli następni. Również i dzisiaj
w wielu miejscach na ziemi wyznawanie wiary chrześcijańskiej i głoszenie Ewangelii wymaga
heroizmu.
Święty Szczepan daje przykład prawdziwej wiary, postawy pełnej miłości, mądrości i odwagi w dawaniu
świadectwa o Chrystusie.
Krystyna Ludwiczak

Z kart historii świętowojciechowej parafii

Dobrodziej dwóch parafii!
210 lat temu, w listopadzie probostwo parafii św. Wojciecha
w Poznaniu objął ks. Antoni Lipiński…
Ksiądz Antoni urodził się we wsi Prochy; data jego narodzin
nie jest znana. Na kapłana został wyświęcony 19 marca 1782 roku,
dziewięć lat później (1791) otrzymał tytuł kanonika katedralnego
o. Leszek
opowiada
kościoła
poznańskiego.
Do roku
1807 było historii
proboszczem
parafii pw.
Wszystkich Świętych w obecnym Tarnowie Podgórnym. Na
proboszcza parafii św. Wojciecha w Poznaniu został powołany i
posadę objął 23.11.1807 roku. Tutaj pracował do końca swojego
życia. Zmarł 4 maja 1817 roku. Pochowano go w kościele św.
Wojciecha.
W listopadzie tego roku przypadała więc 210 rocznica
powołania ks. Antoniego Lipińskiego na proboszcza
świętowojciechowej parafii oraz 200 rocznica jego śmierci.
Kazimierz Szulc z Tarnowa Podgórnego w cyklu artykułów pt.
Wielcy proboszczowie małej parafii tak pisał o ks. A. Lipińskim:
„W okresie jego proboszczowania kościół tarnowski przeżył swój
renesans. W roku 1787 zmieniono sylwetkę kościoła poprzez
dobudowanie wieży z drewnianą nadbudową. Na wieży
zamontowano 5 dzwonów. Dwa najmniejsze (sygnaturki)
pozostały do dnia dzisiejszego. Odlane zostały przez niemiecką
firmę Johann Friedrich Schlenkermann z Poznania. Na jednym z
nich w centralnym miejscu (...) Napis ANTONIUS LIPINSKI.
W tym samym roku kościół wyposażono w nowy klasycystyczny
ołtarz główny. Liczne trumienki na relikwie są właściwym
znakiem(...) kościoła «Wszystkich Świętych». Po bokach znajdują
się rzeźby Mojżesza i Aarona, późnobarokowe, z połowy XVIII w.

Sygnaturka z kościoła pw. Wszystkich Świętych

Portret ks. A. Lipińskiego autorstwa Stanisława Czarnikowa (1870 r.),
będący niewątpliwie kopią starszego wizerunku ks. Lipińskiego.
Obraz znajduje się na plebani przy kościele św. Wojciecha w Poznaniu

W 1795 r. na prośbę proboszcza, kanonika Antoniego
Lipińskiego kościół otrzymał w darze od kapituły poznańskiej –
biskupa Ignacego Raczyńskiego obraz, znajdujący się niegdyś w
ołtarzu wielkim w katedrze poznańskiej, przedstawiający
Chrystusa wręczającego klucze św. Piotrowi. Jest to obraz
barokowy z 1665 roku, olej na płótnie. Podczas pożaru katedry w
1722 roku obraz cudownie ocalał, został wyjęty z ram, a po jej
odbudowie przeniesiony do kaplicy św. Jana Kantego, skąd trafił
do nas.
Z tego też okresu pochodzą, (...) [umieszczone] w ścianie przy
prezbiterium, trzy tonda, okrągłe płaskorzeźby wykute w
marmurze przedstawiające św. Andrzeja, św. Piotra oraz kartusz
herbu Nałęcz (herb rodu biskupa Ignacego Raczyńskiego).
(…) jeszcze w połowie XIX w. we wnętrzu świątyni
tarnowskiej znajdowały się przedstawienia portretowe jej
dobrodziejów, wśród sześciu z nich, między innymi kanonika
katedralnego Antoniego Lipińskiego”.

Także w kościele św. Wojciecha za czasów proboszczowania
ks. Lipińkiego odnotowano sporo zmian, np. w wyposażeniu
kościoła. Piszą o tym historycy (Z. Kurzawa, A. Kusztelski,
Kościół św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań, Wydawnictwo
Miejskie, 2003). Na początku XIX stulecia dokonano przebudowy
wnętrza kościoła, co było podyktowane zarówno starzeniem się
budowli i koniecznością konserwacji, jak i zmieniającą się modą.
Zlikwidowany został np. ołtarz św. Wawrzyńca, a wnętrze
uzupełniono o – otrzymane z pobliskiego kościoła Ojców
Karmelitów Bosych – obrazy św. Teresy, św. Józefa, Matki Boskiej
Szkaplerznej czy naturalnej wielkości, kutą, miedzianą i złoconą
figurę św. Józefa (figurę tę, za zgodą arcybiskupa, sprzedano w

1852 r.). W tym okresie w kościele św. Wojciecha znajdowało się

Uroczystość Bożego
Ciała
10 ołtarzy!

Niewykluczone jest również, że za kadencji ks. Lipińskiego
została ufundowana m.in. łódka na kadzidło: klasycystyczna,
„ślimakowa”, złożona z muszli osadzonej na romboidalnej stopie.
W tym czasie mogła się także pojawić w kościele złocona rzeźba
św. Walentego, datowana na wiek XVII, aktualnie umieszczona w
prawej nawie.
Ksiądz Antoni Lipiński zasłużył się jako renowator obu
wymienionych kościołów.
Bolesław Psuja

Schola Młodzieżowa „Cantamus”

Schola Młodzieżowa „Cantamus” powstała w naszej parafii
na początku 2014 roku. Należą do niej dobrze zorganizowani
młodzi ludzie, którzy śpiewem i grą pragną wysławiać Boga. Na
repertuar składa się szeroki wachlarz utworów: od chorału
gregoriańskiego po współczesną muzykę religijną.
Zespół prowadzi Kasjan Drogosz – student Poznańskiej
Akademii Muzycznej. Scholę można usłyszeć zawsze podczas
niedzielnej mszy św. akademickiej o 20:15.

Kontakt:
e-mail: scholamlodziezowacantamus@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Cantamus/
tel. 603166798.

Kalendarium

4 XII św. Barbary, dziewicy i męczennicy – patronki
górników i dobrej śmierci, wspomnienie
6 XII św. Mikołaja, biskupa, wspomnienie
8 XII Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość
24 XII Wigilia Bożego Narodzenia
25 XII Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 XII św. Szczepana, pierwszego męczennika, święto
27 XII św. Jana Apostoła i Ewangelisty, święto
28 XII Świętych Młodzianków, męczenników, święto
31 XII Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, święto

Odeszli do wieczności
Dariusz Pilarski (l. 46), ul. Młyńska
Aniela Maria Białkowska (l. 89), ul. Pułaskiego
Serafina Jadwiga Łońska (l. 89), al. Wielkopolska
Ewa Maria Gloziński (l. 72), ul. Pułaskiego
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.
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