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Lourdes – niezwykłe miejsce
Dzień 11 lutego papież Jan Paweł II ustanowił Światowym
Dniem Chorego. Również wtedy obchodzimy wspomnienie
pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes, które miało
miejsce w tym właśnie dniu.
Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Chorego są słowa, które
Pan Jezus skierował z krzyża do swojej Matki i św. Jana: „«(…) oto
syn Twój». (…) «Oto Matka Twoja». I od tej godziny uczeń wziął
Ją do siebie” (J 19,26-27).
Celem tego dnia jest uwrażliwienie wiernych oraz instytucji
działających na rzecz służby zdrowia na ludzki ból i cierpienie,
przypomnienie wszystkim o konieczności zapewnienia chorym
jak najlepszej opieki, a także ukazanie znaczenia opieki duchowej,
jaką cierpiącym niosą kapłani.
Papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień
Chorego w 2018 r. napisał: „Opieka świadczona w rodzinie jest
nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna
być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez
stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby
konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy,
którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji
Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi
wartość codziennej posługi każdego”.
Matka Boża wybrała sobie małe miasteczko Lourdes, położone
u podnóża Pirenejów… Miejscem, które dało początek tak
wielkiemu Jej kultowi jest grota Massabielle; w niej 11 lutego
1858 r. Matka Boża ukazała się 14-letniej dziewczynce,
Bernadecie Soubirous. W grocie znajduje się źródło wody, które
pojawiło się podczas objawień.
Od czasu tego niezwykłego wydarzenia miejsce to nawiedzają
ludzie, którzy pragną umocnić swoją wiarę, poszukują Boga,

uzdrowienia duchowego i fizycznego. Lourdes bardzo szybko
stało się miejscem pielgrzymkowym. Kiedy Kościół – po
wnikliwych badaniach uznał w tym miejscu kult Matki Bożej – do
miasteczka zaczęli przybywać chorzy i cierpiący; wszyscy z
nadzieją uzdrowienia. Każdego roku sanktuarium w Lourdes
gromadzi miliony pielgrzymów. Dar łaski do tej pory uzyskało 69
osób uleczonych ze skutkiem trwałym. W tym roku mija 160 lat od
objawień maryjnych.
Codziennie o godz. 20.45 w pobliżu groty objawień Matki
Bożej w Lourdes rozpoczyna się wieczorna procesja ze świecami,
podczas której rozbrzmiewa pieśń „Ave Maria”, śpiewana w
różnych językach. W procesji biorą udział tysiące pielgrzymów z
różnych stron świata. W atmosferze skupienia i zadumy,
odmawiając różaniec pielgrzymi zmierzają do bazyliki. Procesja
kończy się błogosławieństwem i przekazaniem sobie nawzajem
znaku pokoju.
Każdy pielgrzym ma czas osobistego spotkania z Matką Bożą,
z tajemnicą, czas na modlitwę i medytację, a także na kąpiele w
basenach wypełnionych wodą ze źródła w grocie Massabielle. To
właśnie w tym miejscu na prywatnej modlitwie pielgrzymi
przedstawiają Matce Bożej swoje prośby, podziękowania, intencje
innych osób… Jest to niezwykłe miejsce dla zwykłych ludzi, osób,
które swoje troski i cierpienia przedstawiają Pani z Lourdes.
Papież Franciszek na zakończenie orędzia napisał: „Niech
Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem
Chorego, niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje
cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych,
którzy się nimi opiekują”.
Krystyna Ludwiczak

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki
na rozpoczęcie Roku Świętego Stanisława Kostki
Konferencja Episkopatu Polski wybrała św.
Stanisława Kostkę na patrona roku 2018 przede
wszystkim ze względu na 450. rocznicę jego
śmierci, czyli przejścia do nieba. Z okazji obchodów
jest przygotowywany list pasterski, a w Płocku 25 i
26 września będzie obradować episkopat Polski.
Wcześniej, 19 sierpnia w Rostkowie odbędą się
centralne obchody jubileuszowe. Z tej okazji do
miejsca chrztu św. Stanisława będą pielgrzymować
młodzi ludzie, przede wszystkim uczniowie szkół,
którym patronuje ten Święty. W ciągu roku
przewidziano także – poświęcone św. Stanisławowi
– dni pastoralne, sympozja i konkursy.
Myślę, że dzieci i młodzież powinny być
zainteresowane historią tego młodego człowieka,
który odchodził ze świata w wieku 18 lat, a za życia, kierując się
jezuickim hasłem: „do wyższych rzeczy jestem stworzony”,
reprezentował sobą wielką duchowość. Jan Paweł II nazwał go
wręcz „patronem trudnych dróg życia polskiego i życia
chrześcijańskiego”. Warto zwracać uwagę na tę postać w czasach,
gdy duchowość młodych ludzi jest rozmywana i relatywizowana,

a sekularyzacja dotyka każdej cząstki ich
dziecięcego i młodzieżowego życia. Na wszelkie
możliwe sposoby trzeba im pomagać, by mogli
jasno zobaczyć cel życia, do którego zmierzają.
Owo widzenie celu, obranie Chrystusa za główny
punkt dojścia i bezkompromisowe zmierzanie do
Niego – to najważniejsze dążenia, które daje
współczesnej młodzieży św. Stanisław Kostka.
Ponadto św. Stanisław Kostka to jeden z wielu
młodzieżowych świętych, który dla Kościoła
katolickiego w Polsce jest wyjątkowym znakiem,
związanym z czasami zamętu, wszak żył on w
latach 1550-1568, w samym ogniu reformacji.
Jego wybór na patrona roku 2018 był
podyktowany także przyszłorocznym Synodem
Biskupów na temat młodzieży i rozeznawania powołania.
Bez wątpienia, inspiracją, która płynie bezpośrednio od św.
Stanisława Kostki, jest dążenie do realizacji Bożego celu bez
względu na okoliczności.
Por. KAI, 30.12.2017, Warszawa

76 lat temu Garbary spowiła chmura dymu…
Akcja „Bollwerk”!
W nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. w Poznaniu,
wówczas stolicy Okręgu III Rzeszy, tzw. Kraju Warty, który –
staraniem namiestnika Arthura Greisera – miał się stać
okręgiem wzorcowym i poligonem doświadczalnym
narodowego socjalizmu, doszło do największej akcji
sabotażowo-dywersyjnej w okupowanej Wielkopolsce.
Na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława
Sikorskiego oddział Wielkopolskiego Kierownictwa
Związku Odwetu Armii Krajowej dokonał podpalenia całego
kompleksu magazynowego w porcie rzecznym nad Wartą.
Zniszczeniu uległy duże ilości artykułów żywnościowych i
pasz, materiałów budowlanych, chemikaliów, papieru,
mebli, ok. 5 tys. opon samochodowych oraz ogromne
zapasy ciepłej odzieży, przeznaczonej dla walczących na
froncie wschodnim żołnierzy Wehrmachtu. Straty, według
danych oficjalnych, wyniosły ok. 1 mln ówczesnych marek,
faktycznie mogły być trzy razy większe.
Łuna nad Poznaniem…
Akcję, której nadano kryptonim „Bollwerk” (od nazwy
umocnionego nadbrzeża Warty), poprzedziło staranne
rozpoznanie portu, wykonane przez zatrudnionych w nim
żołnierzy AK. Na podstawie uzyskanych informacji st. sierż.
Michał Garczyk „Kuba”, dowódca oddziału, ułożył plan
działania. Wyznaczeni do akcji żołnierze gromadzili
łatwopalne materiały, produkowane we własnych
konspiracyjnych warsztatach, zapalniki z opóźnionym
działaniem oraz środki chemiczne wzmacniające efekty
podpalenia itp. Ważnym elementem planu było
upozorowanie przypadkowego zapłonu, by policja
niemiecka nie miała podstaw do podejrzeń o sabotaż. W
tym celu wykorzystano specjalnie spreparowany przez
dwóch zaprzysiężonych robotników portowych – Henryka
Golimowskiego i Henryka Zielazka – piecyk elektryczny,
uruchamiany przez mechanizm zegarowy. Uczestnicy akcji
stawili się w wyznaczonym miejscu na terenie portu 20
lutego 1942 r. o godzinie 21. Działali sprawnie; każdy znał
swoje zadania. Grupę sabotażową, obok dowódcy, st.
sierż. Garczyka, stanowili: plut. Roch Piątkowski, plut.
Antoni Piechowiak, plut. Edmund Jankowiak, plut.
Władysław Laube, kpr. Czesław Ławicki, kpr. Józef
Przybylski, szer. Edward Silski, szer. Marian Anioła, szer.
Stanisław Sztukowski, szer. Stanisław Piotrowski, szer.
Stanisław Kaliszan, szer. Leonard Kolanek, szer. Antoni
Gąsiorowski i szer. Władysław Gąsiorowski. Za pomocą
przygotowanych materiałów i środków chemicznych w
każdym z objętych akcją magazynów utworzono od trzech
do czterech tzw. punktów zapalnych, które usytuowano w
pobliżu łatwopalnych materiałów (puste worki, rolki
papierowe, słoma). W tym czasie kpr. Tomasz Maćkowiak
ubezpieczał kolegów od strony zachodniej, kpr. Michał
Śmigielski pełnił straż przy głównym wejściu do
magazynów, a plut. Tomasz Prymelski – od strony ulicy.
Nikt nie zaskoczył bezpośrednich wykonawców. Ogień
podłożono niemal jednocześnie w sześciu magazynach.
Po wycofaniu się uczestników akcji z terenu portu i
upewnieniu się, że ogień się rozprzestrzenia, plut.
Prymelski, pełniący służbę jako nocny portier, wszczął
alarm.
Pierwsze jednostki straży pożarnej pojawiły się w porcie
przed 7 rano. Nad magazynami widać już było ogromną
łunę ognia oraz grubą ścianę dymu. Poznańskie wodociągi
nie nadążały z dostarczaniem wody do gaszenia pożaru;
trzeba było czerpać bezpośrednio z Warty. Sprowadzono

nawet działko wodne. Dopiero późnym popołudniem udało
się ugasić zgliszcza magazynów.
Powiadomiony o wynikach akcji gen. Sikorski – w
dyspozycjach wydanych ambasadorowi RP w Moskwie,
Stanisławowi Kotowi – polecił: „Niech Pan powie
[Stalinowi], że spalenie w Poznaniu olbrzymich
magazynów ciepłej odzieży oddało przysługę sowieckiej
armii”.
Losy uczestników akcji…
Dochodzenie prowadziła niemiecka policja kryminalna,
która uznała, że przyczyną pożaru było zwarcie
przestarzałej instalacji elektrycznej. Taki obrót sprawy nie
usatysfakcjonował jednak funkcjonariuszy poznańskiej
placówki Gestapo, którzy podjęli własne dochodzenie.
Dekonspiracja w szeregach WKZO rozpoczęła się wiosną
1942 r. Masowe aresztowania objęły wówczas 175
żołnierzy w Poznaniu i Gnieźnie. Dalsze śledztwo
doprowadziło do ujęcia – w maju 1943 r. – także
uczestników akcji „Bollwerk”. Zostali oni poddani
wyjątkowo brutalnym przesłuchaniom z użyciem tortur. W
ich trakcie zginął Antoni Gąsiorowski, który rzucił się na
gestapowca. W więzieniu przy ul. Młyńskiej zostali straceni:
st. sierż. Garczyk, plutonowi – Jankowiak, Laube,

Piechowiak, Prymelski, kaprale – Ławicki, Maćkowiak,
Śmigielski, szeregowi – Anioła, Kolanek, Silski,
Sztukowski. Kapral Przybylski oraz szeregowi – Kaliszan i
Piotrowski zginęli w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen,
a chor. Stanisław Kwaśniewski, kierujący rozpoznaniem
wywiadowczym portu – w obozie koncentracyjnym
Mauthausen. Śmierć ponieśli również: syn plut.
Jankowiaka – Mieczysław, brat Antoniego Gąsiorowskiego
– Władysław i siostrzeniec, Henryk Kwiatkowski.
Najgłośniejszą akcję dywersyjną podziemnej
Wielkopolski i bohaterstwo jej uczestników upamiętnia
pomnik, który znajduje się na terenie dawnego portu
rzecznego, przy ul. Estkowskiego oraz skwer przy
ul. Szyperskiej.
Aleksandra Pietrowicz

Hania

Papieskie intencje modlitewne na 2018 r.

Każdego miesiąca ojciec święty Franciszek chce zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto o tym
pamiętać w naszych codziennych rozmowach z Bogiem. W danym miesiącu modlimy się albo w intencji
ewangelizacyjnej, albo powszechnej.
Intencja ewangelizacyjna powierzona przez papieża Apostolatowi Modlitwy na styczeń 2018 roku:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć
swoją wiarą w pełnej wolności.
o. Leszek opowiada o historii kościoła
Intencja powszechna powierzona przez papieża Apostolatowi Modlitwy na luty 2018 roku:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła
nimi korupcja.

O wspólnotach formacyjnych!

Nie martwcie się, jeżeli nigdy nie byliście na takim spotkaniu.
Pan czeka na każdą i każdego z Was.
Duszpasterstwo Akademickie św. Rocha to wspólnota
skierowana do braci studenckiej! Miejscem spotkań jest
kaplica CENTRUM przy kościele pw. św. Rocha w Poznaniu.
Adres e-mail: jrogalski@o2.pl .
Strona internetowa: http://www.daswroch.archpoznan.pl .
Tel. kontaktowy: 609 100 821.
Opiekun duchowy: ks. Jacek Rogalski.

Msze Święte akademickie:
– niedziela, godz. 20.00 (kościół) – adoracja
Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
(godz. 19.15)
– wtorek – piątek, godz. 19.15 (kaplica DA).
Godziny pozostałych Mszy Świętych można znaleźć na
stronie naszej parafii.
Sakrament pojednania:
– niedziela, godz. 19.15-20.00
– czwartek, godz. 8.30-18.00
– wtorek – piątek, godz. 17.30-18.00.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży:
– wtorek, godz. 20.00 – spotkanie KSM (salka nr 6 DA).
http://ksm.put.poznan.pl/
https://www.facebook.com/KSMprzyPP/
koloksmprzypp@gmail.com
Diakonia Modlitwy:
– środa, godz. 20.00 (kaplica w DA).
Schola:
– czwartek, godz. 20.00 (salka DA)
– niedziela, godz. 18.00 (salka DA),
Czwartkowe spotkania z wózkowiczami:
– czwartek, godz. 19.15 (salka DA).
Służba liturgiczna:
– zbiórki – zgodnie z ogłoszeniem w niedzielę.
The Bible Meetings in English
The thirst meeting: 25 october, at 7.15 pm.
Duszpasterstwo Postakademickie „Most”:
– piątek, godz. 19.15.

Dobre słowo nic nie kosztuje, a w obdarzaniu nim
jakże często bywamy skąpcami!

O. Fryderyk Wilhelm Faber

XXI Dzień Judaizmu

Cytat z Księgi Izajasza: „Pokój! Pokój
dalekim i bliskim” był hasłem tegorocznego,
XXI Dnia Judaizmu (10-19.01.2018). Z tej
okazji 17 stycznia br. w naszym kościele
parafialnym odbyło się nabożeństwo biblijne
z udziałem przedstawicieli gminy żydowskiej,
któremu przewodniczył i komentarzem opatrzył:
bp Damian Bryl (archidiecezja poznańska).
Komentarz żydowski wygłosił Paweł Mazur
(gmina żydowska), a menorę dialogu zapaliła
wiceprzewodnicząca ZGWŻ w RP, Alicja
Kobus. Śpiew poprowadzili: Schola
Młodzieżowa „Cantamus” (parafia pw. św.
Wojciecha) oraz Szymon Zadumiński gmina
żydowska).

2 II Ofiarowanie Pańskie, święto; Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego
11 II NMP z Lourdes, wspomnienie; Światowy Dzień
Chorego

14 II Wielki Post; Środa Popielcowa
22 II Katedry św. Piotra Apostoła, święto

Oliwier Adam Burian, al. Niepodległości
Kornelia Maria Drzymała, ul. Nowowiejskiego
Pola Konieczna, ul. Solna
Oliwier Mączyński, ul. Młyńska
Maria Agnieszka Rezmer, ul. Ku Cytadeli

Krystyna Maria Osowska (l. 80), ul. Garbary
Mieczysława Janina Kondella (l. 88), ul. Nowowiejskiego
Marianna Nowaczyk (l. 96), ul. Sporna
Roman Marian Przybecki (l. 61), ul. Piaskowa
Zdzisława Ciemiorek (l. 84), ul. Działowa
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

INFORMATOR PARAFIALNY
Aktualni duszpasterze:
ks. Trojan Marchwiak – proboszcz parafii (tel. 793 842 860);
ks. Jerzy Stranz, rezydent; ks. Mieczysław Mikołajczak.
Porządek Mszy Świętych:
– w niedziele i święta – 8.00, 9.30, 11.00 (dla uczniów szkoły podstawowej),
12.15, 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 Świętą 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.
Parafialny Zespół Caritas: I poniedziałek miesiąca, godz. 19.00.
Członkowie Żywego Różańca: I 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: IV wtorek, godz. 20.00.
Parafialny Klub Seniora: godz. 11.30 - 14.00 terminy spotkań na cały 2018 r.
podano na tablicy ogłoszeń.
Nowenna do św. o. Pio i Msza Święta w intencji o budowę Domu Ulgi w
Cierpieniu: II czwartek miesiąca godz. 18.30.
Nowenna do św. Antoniego: wtorek, godz. 18.00.
Jubileusze małżeńskie: III sobota miesiąca o godz.18.30.
Krypta Zasłużonych Wielkopolan: termin zwiedzania należy uzgodnić
w biurze parafialnym.
Biuro parafialne (tel. 61 851 9012, 793 842 860) czynne: 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).
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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Druk: Drukarnia GRAFIKA, ul. Leszka 22, 61-062 Poznań, tel. 61 876 89 08.
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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 .

