Święty Wojciech
PISMO PARAFIALNE

Nr 3(142)

POZNAŃ

Marzec

2018 r.

Wielki Post jako droga nadziei!
To piękna perspektywa, gdy uzmysłowimy sobie, że Wielki Post został
ustanowiony w Kościele jako czas przygotowania do Wielkanocy, że cały sens tych
40 dni tkwi w tajemnicy paschalnej, której światło oświeca codzienny trud
wielkopostnych zmagań.
Możemy sobie wyobrazić zmartwychwstałego Pana, wzywającego nas, byśmy
wyszli ze swoich ciemności, a my wyruszamy w drogę do Tego, który jest Światłem.
Wielki Post jest drogą do zmartwychwstałego Jezusa, jest okresem pokuty, także
umartwiania, choć nie jest ono celem samym w sobie. Ma nam pozwolić
zmartwychwstać z Chrystusem, narodzić się powtórnie! Dlatego właśnie Wielki Post
jest czasem nadziei.
Zaproś Chrystusa, zgódź się na to,
aby zmartwychwstały Jezus szedł razem z Tobą przez życie!
Bolesław Psuja

Symbole wielkanocne
Wielkanoc to dla chrześcijan święto triumfu życia nad
śmiercią, odkupienia nad grzechem, dobra nad złem.
Zmartwychwstanie Jezusa nadaje sens wszystkiemu, co
jest nam dane jako treść wiary i sposób postępowania.

Chrześcijaństwo posługuje się symbolami nie dlatego, że są
modne, że przemawiają do człowieka. Chrześcijaństwo
odnosi się do symboli, ponieważ sam Bóg w taki właśnie
sposób, poprzez „znaki czasu”, nam się objawia.
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota – Święte
Triduum Paschalne poprzedzają i przygotowują nas do
uroczystości Zmartwychwstania. Te dni są pełne
wymownych znaków, które pozwalają zrozumieć treść wiary.
Symbolami, które mają nas wprowadzić w świadome
przeżywanie uroczystości są: woda, ogień, uczta, olej,
pokarmy w koszyku – chleb, jajko, sól, baranek…
Wodę odnosimy do łaski Pana jako niewyczerpanego

zdroju żywej wody, która obmywa nas z grzechów. Ogień – to
światło wskazujące nam drogę i rozjaśniające mroki życia.
Uczta stanowi zapowiedź naszego królowania z Panem na
wieki, a olej – znak, którym Pan naznacza nas, byśmy żyli
zgodnie z Ewangelią. Pokarmy wielkanocne, przygotowane
w koszyku, są naszą odpowiedzią na łaski otrzymywane od
Pana: chleb to dar Boży i symbol pracy człowieka, jajko –
znak nowego życia ofiarowanego nam przez Pana, sól
symbolizuje pamięć o postawionych zadaniach, baranek
natomiast – postawę naśladowania Zbawiciela w cichości,
pokorze i ofiarności. Jednak nie symbole są najważniejsze,
ale treści, jakie sobą przekazują!

Drodzy Czytelnicy pisma parafialnego „Święty
Wojciech”, niech Zmartwychwstanie Pańskie, które
przynosi odrodzenie duchowe, napełni Was pokojem
i wiarą, wniesie do Waszych serc wiosenną radość
i świeżość, pogodę ducha i nadzieję. Tego – z radosnym
Alleluja! – życzy
Redakcja

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 marzec 2018 r.:

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego
i wspólnotowego rozeznania duchowego.

„Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć!”
Pięćdziesiąt sześć lat niezmordowanej pracy w Indiach,
głoszenie słowa Bożego, wielka cierpliwość i serdeczność
dla wszystkich ludzi świadczą o tym, że o. Marian Żelazek
był człowiekiem Bożym. Swoją siłę czerpał z modlitwy: „Nie
idź przede mną, bo nie nadążę. Nie idź za mną, bo nie będę
Cię widział. Idź przy mnie i trzymaj mnie za rękę”.

30 stycznia obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin (ur. w
Palędziu koło Poznania) kapłana, misjonarza, werbisty,
o. Mariana Żelazka, który całe swoje życie poświęcił
odrzuconym, tym najmniejszym.
Z tej okazji 20 stycznia br. w katedrze poznańskiej została
odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem
abpa Stanisława Gądeckiego, a na Wydziale Teologicznym
UAM odbyło się sympozjum „O. Marian Żelazek SVD,
wiarygodny świadek wiary”.
W Puri (Indie) o. Żelazek pracował wśród najuboższych
rybaków i ponad tysiąca miejscowych, dotkniętych trądem.
Założył dla nich ośrodek, w którym zapewnił im leczenie,

mieszkanie i posiłki, postarał się dla nich o pracę. Dzięki
niemu powstaly: szkoła i schronisko dla dzieci z rodzin
trędowatych, a także mały szpital i kuchnia; organizował
kursy szycia, ogrodnictwa. W swojej pracy dostrzegał
potrzeby ludzi, wychodził naprzeciw człowiekowi, opatrywał
rany trędowatym. Dzięki niemu odzyskiwali oni poczucie
własnej godności i wartości. Trąd wykluczał ich bowiem ze
społeczeństwa, sprawiał, że byli ludźmi „nietykalnymi”,
pozbawionymi opieki, odrzuconymi przez wyznawców
hinduizmu.
„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) – dokładnie
rozumiał te słowa Jezusa o. Żelazek i rzeczywiście nimi żył.
Dawał siebie innym, wszystkim przywracał nadzieję. Każdy
człowiek był dla niego wyjątkowy i najważniejszy.
Wielokrotnie przypominał, że prawdziwy Bóg istnieje i że jest
Bogiem wszystkich ludzi. Mawiał wtedy: „Nie jest trudno być
dobrym, wystarczy tylko chcieć”. Był człowiekiem niezwykle
życzliwym, umiejętnie prowadził dialog międzyreligijny, co
zjednywało mu ogromny szacunek. Uznany został za
świętego nie tylko przez chrześcijan, ale również w
środowisku hinduskim.
Ojciec Marian Żelazek, nazwany „Ojcem Trędowatych”,
przywracał chorym człowieczeństwo i tego mieszkańcy Puri
nigdy mu nie zapomną. Wszyscy, którzy znali o. Mariana,
potwierdzają opinię społeczności hinduskiej, że był on
człowiekiem posłanym przez Boga.
O. Marian Żelazek zmarł 30 kwietnia 2006 r., mając 88 lat.
Otrzymał wiele dyplomów, nagród, odznaczeń... Jest
honorowym obywatelem naszego miasta. W 2002 r. był
nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. 11 lutego br. w
kościele parafialnym w Puri abp John Barwa SVD ogłosił
wszczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka.
Krystyna Ludwiczak

Ileż razy upadły piękne projekty, mające na celu chwałę Bożą!
A przecież jedno życzliwe słowo lub spojrzenie mogły je podtrzymać!
o. Fryderyk Wilhelm Faber

Cyryl i Metody, święci niepodzielonego jeszcze Kościoła
– pierwsi apostołowie „słowiańscy”

Hania

Wieczernik ku czci patronów Europy, Świętych Cyryla i
Metodego odbył się w murach naszej świątyni 13 lutego
2018 r. Ta cykliczna uroczystość – ze względu na
przypadającą w tym roku 1150. rocznicę pierwszej Mszy

Świętej w rycie i języku słowiańskim – miała mieć nieco inny
wydźwięk niż w latach ubiegłych; ostatecznie była to
o. Leszek opowiada o historii kościoła
modlitwa śpiewem.

Kontemplacyjną modlitwę śpiewem w języku
starosłowiańskim zawdzięczamy Męskiemu Kameralnemu
Zespołowi Śpiewu Cerkiewnego „Partes” pod dyrekcją
Michała Łaszewicza.
Wśród wiernych, zebranych na uroczystości, byli m.in.:
JE Biskup Senior Zdzisław Fortuniak oraz proboszcz
poznańskiej parafii prawosławnej, Ojciec Mitrat Paweł
Minajew.
Na początku 868 r. w kościele pod wezwaniem Matki
Bożej Większej papież Hadrian II odprawił wraz z Cyrylem i
Metodym Mszę Świętą w rycie słowiańskim, a w 869 r. bullą
Gloria in Excelsis Deo powtórnie potwierdził ryt ten jako
obowiązujący, obok istniejącego już rytu łacińskiego. Warto
wiedzieć, że święci Cyryl i Metody (to imiona zakonne braci
Konstantyna i Michała, zwanych braćmi Sołuńskimi) byli
jednymi z pierwszych, którzy widzieli wielką potrzebę
niezależności od jurysdykcji i biskupstw niemieckich,
potrzebę sprawowania liturgii w rycie słowiańskim.
Stworzone dzieło nie upadło. Językiem tym w liturgii
posługuje się dzisiaj ok. 250 milionów prawosławnych i kilka
milionów grekokatolików.
Obszerna dokumentacja fotograficzna z uroczystości
znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.
Andrzej Karczmarczyk

„Zmarły uczynię więcej hałasu niż żywy”
św. Ojciec Pio

Potwierdzenia tych słów nie trzeba długo szukać. Z każdym dniem rośnie rzesza czcicieli tego niezwykłego świętego i
liczba świadków cudów, jakie dokonały się za jego wstawiennictwem. W dniu jego beatyfikacji (1999 r.) było już 2.150 Grup
Modlitwy Ojca Pio w 34 krajach. Należało do nich około 500 tys. osób. Ich liczba ciągle rośnie! Dziennikarze znanego
włoskiego tygodnika katolickiego „Famiglia Cristiana” przeprowadzili w 2006 r. ankietę, z której wynika, że św. Ojciec Pio jest
najpopularniejszym świętym. Skromny kapucyn doczekał się również gazety, którą kupuje 150 tys. Włochów, a nawet własnej
telewizji. Powstały już trzy musicale poświęcone jego osobie, nakręcono o nim dwa filmy fabularne. Jego grób odwiedza 8 mln
osób rocznie, w tym wielu Polaków.
Święty Ojciec Pio działa z większą mocą! Ten niezwykły zakonnik jest naszym orędownikiem u Boga. Teraz jeszcze
skuteczniej, będąc u boku ukochanej Matki Boskiej, może wypraszać łaski także dla Ciebie! Jak powtarzał św. Ojciec Pio:
„Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest kluczem, który otwiera Boże Serce”.
Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej
im. ks. Piotra Skargi

Parafialny Klub Seniora
zaprasza
na ,,Kwietniówkę do Bukowskiej Madonny”,
do Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Poznaniu

Wyjazd jednodniowy, 4 kwietnia 2018 r.

Kościół pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Buku

W programie: Msza Święta w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku – sanktuarium Matki Bożej Literackiej.
W ołtarzu głównym znajduje się, otoczony szczególnym kultem mieszkańców miasta i regionu, obraz Maryi, Matki Bożej
Literackiej. Początki Jej kultu sięgają XIV wieku. Abp Stanisław Gądecki, dekretem z dnia 23.12.2015 r., ustanowił kościół w
Buku diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej; 10.09.2017 r. miała miejsce uroczysta koronacja obrazu.
Po Mszy Świętej i zapoznaniu się z historią kościoła – „słodki” posiłek u kustosza sanktuarium, ks. Andrzeja Szczepaniaka.
Przewidziano także wyjazd do zabytkowego (z roku 1760) drewnianego kościoła pw. św. Krzyża.
* Wyjazd o godz. 10.00 ze Wzgórza św. Wojciecha, przewidywany powrót do Poznania ok. godz. 14.30.
* Koszt: 28 zł/osoba.
* Zapisy z wpłatą wyżej wymienionej kwoty są przyjmowane w zakrystii lub biurze parafialnym (liczba miejsc –
ograniczona!).

Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne, tym bardziej jeśli spędza się je na lodowisku, w
doborowym towarzystwie i pod opieką Księdza Proboszcza. Tym razem pogoda dopisała, a dobrych
wrażeń, jak widać, nie zabrakło…

Dziecięca schola na lodowisku Bogdanka

Zofia Szacik, ul. Wolnica
Cezary Jędrzejczak, Aleje Marcinkowskiego

4 III św. Kazimierza, królewicza
19 III św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość
25 III Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

29 III Wielki Czwartek
30 III Wielki Piątek
31 III Wielka Sobota

Maria Porzegowska (l. 71), ul. Grochowe Łąki
Elżbieta Stanisława Wichtowska (l. 70), Aleje Marcinkowskiego
Grzegorz Roman Muś (l. 68), 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,
Justyna Łopaczyk, ksiądz Trojan Marchwiak (proboszcz parafii i opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej).
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”.

