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Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
W roku 2019 Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu przypada 24 stycznia. Tematem tegorocznego,
53. ŚDŚSP – jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej – są
słowa: ,,Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Od społeczności
sieciowej do wspólnot ludzkich. Przy okazji przypomniano, że
w swoim pierwszym orędziu na Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu w 2014 r. Ojciec Święty wezwał, aby
Internet był „miejscem bogatym w wartości ludzkie, nie siecią
przewodów, lecz ludzkich osób”.
Wybór tematu orędzia na rok 2019 potwierdza, że papież
Franciszek skupia uwagę na nowym środowisku komunikacyjnym
i sieciach społecznościowych, szczególnie na tych, w których sam
jest obecny (@Pontifex na Twitterze i @Franciszek na
Instagramie).
Tekst papieskiego orędzia na Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu zostanie tradycyjnie opublikowany
24 stycznia, w liturgiczne wspomnienie patrona dziennikarzy,
św. Franciszka Salezego. W Polsce natomiast dzień ten
będzie obchodzony w trzecią niedzielę września, w tym roku
– 15 września.
Tegoroczny temat zmusza do refleksji nad obecnym stanem i
charakterem relacji w Internecie, począwszy od idei społeczności
jako sieci łączącej ludzi. Niektóre z dominujących trendów tzw.
sieci społecznościowych stawiają nas przed zasadniczą kwestią:

na ile możemy mówić o prawdziwej wspólnocie w obliczu logiki,
która charakteryzuje pewne społeczności w mediach… Metafora
sieci jako wspólnoty solidarności zakłada budowanie „nas”
w oparciu o słuchanie drugiej osoby. Ważny jest dialog, a co za
tym idzie odpowiedzialne używanie języka.
Inna z nasuwających się refleksji niekoniecznie należy do
optymistycznych. Należy zastanowić się, czy gwałtowny rozwój
Internetu nie obniżył statusu zawodu dziennikarskiego. Dzisiaj
dziennikarz faktycznie już nie stara się tworzyć obiektywnych
informacji, tylko goni za nimi, aby się nie spóźnić, aby nie być
tym ostatnim, gdyż od tego zależy „sprzedawalność” mediów, w
których pracuje. Powoduje to jednak dramatyczny spadek jakości
nadawanych treści. W mediach dziś, (…) [zamiast] troski o
obiektywizm, króluje pogoń za sensacją i rozrywką. A cały przekaz
bazuje głównie na emocjach – podkreślił dziennikarz, Witold
Czesław Kołodziejski. W takiej przestrzeni doskonale „sprzedają”
się politycy, gdyż wystarczy posadzić ich naprzeciwko siebie i bez
żadnego wkładu pracy ze strony dziennikarza, natychmiast mamy
ekscytujący, brutalny spektakl, a słupki oglądalności skaczą
wysoko – dodał (zob. KAI).
Z okazji ŚDŚSP życzę naszym parafialnym dziennikarzom
oraz sobie, aby Duch Święty darzył nas obficie darami mądrości,
rozumu i umiejętności.
Bolesław Psuja

Jan Paweł II do Polaków!

Wczytując się w homilie, przemówienia i wystąpienia
św. Jana Pawła II, odnajdujemy odpowiedzi na pytania: Czego od
nas żądał? Czego pragnął? O co prosił? O co apelował? Wskazywał
nam, jak mamy żyć! Wypełniając ten swoisty duchowy testament,
powinniśmy dobrze zrealizować powierzone nam zadania. To
winno być naszym uniwersalnym i ponadczasowym programem.

Zadania dla Polaków – cd.
26. Najistotniejsze orędzie
„A jeśli do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie
przestawali nawiedzać tego sanktuarium.

Więcej jeszcze – chcę wam powiedzieć wszystkim,
a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie
sobie upodobali to miejsce): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba
się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział
Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje
życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4) i nie samą
doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych –
materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest
człowiekiem... „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim
słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym
słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!”.
Może to być nawet modlitwa bez słów...
Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj

Papieskie intencje modlitewne na rok 2019

Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny.
Warto o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach.
Intencja ewangelizacyjna na styczeń 2019 r., powierzona Apostolatowi Modlitwy przez
papieża:
za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi
odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.
albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie
wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze.
Najistotniejsze orędzie!
(…) I niech także sanktuarium kalwaryjskie nadal skupia
pielgrzymów, niech służy archidiecezji krakowskiej i całemu temu
rejonowi, który tradycyjnie ściąga tutaj z zachodu i wschodu,
z południa i północy, niech służy całemu Kościołowi w Polsce.
Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy
mężczyzn i kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej,
służby liturgicznej ołtarza – wszystkich.
Wszystkich też, którzy tutaj przybywać będą, proszę, by
modlili się za jednego z kalwaryjskich pielgrzymów, którego
Chrystus wezwał tymi samymi słowami co Szymona Piotra.
Wezwał go poniekąd z tych wzgórz i powiedział: «Paś baranki
moje, paś owce moje» (por. 21,15-16).
I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili za życia
mojego i po śmierci”. Amen (Przemówienie do pielgrzymów

zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej, Kalwaria
Zebrzydowska, 7 czerwca 1979).
27. Nie zubożejcie duchowo
„(…) właśnie stąd, gdzie był największy niedostatek ziemi
i często wielka bieda, emigrowali ludzie daleko poza Polskę i poza
ocean. Tam szukali pracy i chleba – i znajdowali je. Dzisiaj pragnę
im wszystkim, po całym świecie – a zwłaszcza w Ameryce: tam ich
najwięcej – gdziekolwiek są, powiedzieć: «Szczęść Boże». Niech
nie zapominają Ojczyzny, rodziny, Kościoła, modlitwy –
wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli emigrować
z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie
bogactwo i dziedzictwo duchowe. Niech pilnują, aby stawszy się
materialnie bogatymi, duchowo nie zubożeli. Aby stawszy się
Amerykanami, nie przestali być góralami. Ani oni, ani ich dzieci,
ani wnuki (Homilia w czasie Mszy św., Nowy Targ, 8 czerwca 1979).

,,Serce dla Bliźniego”
W okresie Adwentu nasi Parafianie już po raz trzeci aktywnie włączyli się w przygotowanie słodkiego poczęstunku na „Wigilię
dla Ubogich”, organizowaną przez poznański Caritas.
24 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod jednym dachem spotkali się ubodzy, bezdomni, samotni,
by wspólnie spędzić czas przy stole wigilijnym, na którym – wśród innych smakołyków – znalazły się pierniki tak pracowicie dekorowane
w naszej wspólnocie parafialnej przez uczestników akcji „Serce dla Bliźniego”.
Andrzej Karczmarczyk

„Nie przyszedłem, aby zatracać” (Oz 11,9)
XXII Dzień Judaizmu
Z okazji XXII Dnia Judaizmu zapraszamy na nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, z udziałem
przedstawicieli gminy żydowskiej
Nabożeństwo odbędzie się 17 stycznia (czwartek) o godz. 19.00 w kościele pw. św. Wojciecha (Wzgórze św. Wojciecha 1).
Komentarz żydowski: Paweł Mazur (gmina żydowska).
Zapalenie menory dialogu: wiceprzewodnicząca ZGWŻ w RP, Alicja Kobus i ks. Jerzy Stranz (Stowarzyszenie Coexist).
Śpiew: Leopold Twardowski z muzykami Poznańskiego Wielbienia.

Nawiązanie do adwentowych rekolekcji
Chyba nie ma osoby, która po wysłuchaniu tegorocznych
rekolekcji księdza Jana Kruczyńskiego wyszłaby z kościoła
z podniesiona głową. Jak wiele nam brakuje, aby powiedzieć
o sobie, że zawsze słuchamy Ducha Bożego, że jesteśmy dobrymi
dziećmi Jezusa Chrystusa!
Ksiądz Jan Kruczyński w swoich konferencjach wielokrotnie
przywoływał działanie Ducha Świętego. Pozwólmy sobie
(chociaż bardzo skrótowo) przypomnieć Jego dary, objawione
przez Izajasza i potwierdzone w innych tekstach biblijnych.
Darami tymi są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność,
pobożność i bojaźń Boża. Dary te nie mają charakteru cnót. Są to
raczej tchnienia Ducha, które uczymy się chwytać w żagle duszy.
Dla naszej duchowej nawigacji są one niezwykle cenne. Trzeba
umieć na nie czekać i o nie prosić.
Dary te można pogrupować zgodnie z tym, czy towarzyszą
rozumowi, czy woli.
Dar mądrości (pierwszy wg Izajasza) doskonali przede
wszystkim rozum. Pozwala na przyjęcie punktu widzenia Boga,
a nie na patrzenie z perspektywy naszego relatywizmu czy
upadków. Daru tego potrzebujemy wszyscy, aby mądrze spoglądać
na życie. Mądrość jest darem największym ze wszystkich.
Dar rozumu „rozjaśnia” wiarę, rozwija zdolności
kontemplacyjne, to znaczy intuicyjne. Daje wierze zdolność
przenikania tajemnic, rzucając więcej światła na niewidzialnego
Boga i Jego więzi z nami. Przysposabia nasz intelekt ku
nieskończoności, ku Bogu.
Dar umiejętności rozwija wiarę; dzięki niemu otrzymujemy
już nie zdolność intuicyjnego zgłębiania, lecz rozeznawania

wartości, czyli tego, co pochodzi od Boga, co od Złego, a co od nas
samych. Dobro i zło są często trudne do odróżnienia. Zło jest
bowiem pomniejszonym dobrem, okaleczonym, spaczonym
i pożądanym przez to, co w nim pozostało z dobra. Dar ten
pozwala nam dokonywać dobrych wyborów.
Cztery pozostałe dary towarzyszą temu, co nazywamy wolą.
Rada jest związana z roztropnością, dzięki której
dopasowujemy środki do obranych celów.
Męstwa nie należy rozumieć w sensie fizycznym, ale –
moralnym. Nie jest to wyzywająca i triumfująca energia ani
stoicka odwaga. Dar ten należy postrzegać jako swoistą
wytrzymałość i wytrwałość wobec życiowych prób.
Pobożność pomaga nam zachwycać się Bogiem i kochać Go
w sposób godny, z porywem serca, tak, aby Stwórcy, który dał
nam wszystko, oddać to, co Mu się słusznie należy.
Bojaźń Boża nie jest natomiast strachem ani niepokojem
w obliczu Bożej wielkości czy karzącej sprawiedliwości, ale
pewnego rodzaju obawą, że może źle kochamy…
Krótko mówiąc, dary te to konkretne przejawy namaszczenia
Duchem Świętym w naszym życiu. Duch Święty przenika nas,
by wykorzenić przywiązanie do grzechu. Nadają one życiu
chrześcijańskiemu wyższą jakość. A owocami działania Ducha
Świętego są: miłość, cierpliwość, pokój, radość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Bolesław Psuja

Patronat Świętego Wojciecha
Gdyby statystycznego parafianina z parafii pw. św. Wojciecha
czy też poznaniaka zapytać, jakie miejsca, obiekty czy instytucje
noszą lub nosiły nazwę św. Wojciecha, to z pewnością możemy liczyć
na odpowiedzi: kościół, parafia, wzgórze, cmentarz, księgarnia…
Rzadziej usłyszymy o Przedmieściu św. Wojciecha, mimo że tym
mianem określano cały teren od dzisiejszej ul. Kościuszki na

Sądzę też, że jedynie najstarsi poznaniacy pamiętają, że w
Poznaniu była także ulica o nazwie Zaułek św. Wojciecha, co
potwierdza mapka z 1929 roku (ilustracja u dołu sąsiedniej
kolumny). Nazwa ta obowiązywała w okresie międzywojennym.
Na mapie z 1945 roku pojawia się: Podgórze. Widocznie
komunistycznej władzy za dużo było już tych „św. Wojciechów”!
Warto też odnotować że przy ul. Kutrzeby, w miejscu gdzie
obecnie znajduje się Collegium da Vinci (dawniej Wyższa Szkoła
Nauk Humanistycznych) mieścił się Fort św. Wojciecha, zwany
za czasów pruskich Fortem Hake (od nazwiska pruskiego generała
i ministra Karla von Hake).
Architektura budynku, a zwłaszcza jej okrągłego fragmentu
nawiązuje do reduty (śródszańca) Fortu św. Wojciecha, który
znajdował się w pasie dziewiętnastowiecznych fortyfikacji miasta.
Poniżej zdjęcie reduty Fortu św. Wojciecha podczas rozbiórki
na początku XX w.

zachodzie, przez ul. Solną, aż do Garbar na wschodzie, a na północy
aż do stoku Cytadeli. Wynika to także z poniższej mapy (1856 r.), na
której teren ten opisano: VORST. ST ADALBERT, co oznacza
właśnie: Przedmieście św. Wojciecha (ilustracja powyżej).

Dla porządku – należy odnotować, że obecnie na Ratajach
znajdują się: Szpital św. Wojciecha i Apteka św. Wojciecha.
(oprac.) Tomasz Hoffmann

Co słychać w Parafialnym
Klubie Seniora?

Miejsce spotkań: salka parafialna.
Czas spotkań: godz. 11.30 – 14.00.
Program: rozmowy i dyskusje przy kawie,
herbacie i czymś „słodkim”, wspólne
oglądanie dobrych filmów, wyjazdy do
pobliskich parafii…

Terminy spotkań w 2019 r.:
W grudniu ubiegłego roku Parafialny Klub Seniora pożegnał
odchodzący „stary rok” na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.
Bolesław, rozpoczynając spotkanie, przeczytał fragment Ewangelii
o narodzeniu Jezusa. Łamiąc się opłatkiem, składaliśmy sobie
świąteczne i noworoczne życzenia.
Następnie zasiedliśmy do świątecznie przystrojonego stołu,
na którym znalazły się pyszne potrawy, m.in.: kapusta z grzybami,
karp po grecku, karp pieczony, śledź, makiełki… Można by jeszcze
wiele wymieniać. A wszystko przygotowały nasze Seniorki.
W ciepłej i rodzinnej atmosferze, we wzajemnej życzliwości
i radości czas płynął bardzo miło i szybko.
W 2019 roku planujemy 16 spotkań. Zapraszamy do naszego grona
wszystkich seniorów, nie tylko z parafii, by razem, w interesujący,
przyjemny i pożyteczny sposób spędzać czas.
Basia

1 I Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość;
Nowy Rok; Światowy Dzień Modlitw o Pokój
6 I Objawienie Pańskie, uroczystość
13 I Chrzest Pański, święto
25 I Nawrócenie św. Pawła, Apostoła, święto

23.01.2019
13.02.2019
27.02.2019
13.03.2019
27.03.2019
10.04.2019
24.04.2019
15.05.2019
29.05.2019
12.06.2019

Przerwa

wakacyjna!

25.09.2019
09.10.2019
23.10.2019
13.11.2019
27.11.2019
11.12.2019

ZAPRASZAM!
Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu
ks. Trojan Marchwiak

Jan, Józef Paluch i Martyna, Małgorzata Ziemska
Maciej Pieszała i Ewa, Aleksandra Semeniuk

Irena, Janina Hofman
Roman, Stanisław Jabłoński
Adam, Krzysztof Kaczmarek

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
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