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Matka Boża – nasza Matka
Historia świata rozpoczyna się największym grzechem –
buntem aniołów. W tej samej chwili zostaje określona rola
Dziewicy Maryi – Tej, która zmiażdży głowę węża i pokona
zbuntowane anioły. Grzech potomków Adama zepsuł ludzkość,
a ta ulegała degeneracji aż do potopu, po którym Bóg zawarł
przymierze z narodem wybranym. Lud wybrany splamił się
grzechem bogobójstwa, ale męka Chrystusa odkupiła rodzaj
ludzki: przebicie boku Zbawiciela dało początek Kościołowi, a
Kościół – wielkiej chrześcijańskiej cywilizacji średniowiecza.
Grzech rewolucji, hamującej w ciągu wieków rozwój cywilizacji
chrześcijańskiej, doprowadził nas dzisiaj do duchowej i moralnej
ruiny. Ten sam grzech jednak, wskutek działania Bożej łaski, może
sprowokować reakcję prowadzącą do realizacji wielkiego projektu
Bożej Opatrzności. Tym projektem jest społeczne panowanie
Jezusa i Maryi.
Jak w encyklice „Quas primas” tłumaczył Pius XI, Jezus
Chrystus jest Królem wskutek łaski i podboju, albowiem jego
królowanie nie jest z tego świata; choć świat nie uznaje Jego
władzy, Jego władza rozciąga się nad światem, w którym żyjemy.

Chrystus ma wyłączne prawo do władania naszymi instytucjami,
prawami i zwyczajami społecznymi, nie chce jednak z niego
korzystać. Dzieje się tak z wielu powodów, także i dlatego, że
Chrystus pragnie, aby królowała z Nim Jego Matka.
W chwili wcielenia Maryja żyła w ukryciu przed światem,
teraz jednak ma być znana, chwalona i ogłoszona Królową świata.
Triumf Niepokalanego Serca Maryi wynika z woli Chrystusa,
woli, którą Maryja przyjmuje i ogłasza w Fatimie, składając nam
obietnicę i prosząc, abyśmy zgodnie z tą wolą postępowali.
Dlatego społeczne panowanie Chrystusa będzie także
panowaniem Maryi.
Roberto de Mattei
(Źródło: https://www.pch24.pl)
Autor – wykładowca historii chrześcijaństwa i Kościoła na Uniwersytecie
Europejskim w Rzymie, prezes Fundacji Lepanto, redaktor naczelny
miesięcznika „Radici Cristiane”; kieruje agencją informacyjną
Corrispondenza Romana.

Jasna Góra – siedziba Królowej Polski
Jasna Góra to duchowa stolica Polski i siedziba Maryi, Królowej Polski. O ogromie łask
otrzymywanych za przyczyną Czarnej Madonny świadczą liczne wota. Historia tego miejsca
sięga roku 1382, kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził z Węgier ojców paulinów,
fundując im klasztor. Książę umieścił tu cudowną ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą –
według tradycji – namalował św. Łukasz Ewangelista. Jasnogórska Pani ma na twarzy dwie
blizny, to efekt cięcia, którym zbezczeszczono wizerunek w czasie napadu husytów na klasztor
w 1430 roku. Dwa wieki później, w roku 1655 Jasna Góra została cudownie ocalona przed
nawałnicą Szwedów, co wiązano ze wstawiennictwem Maryi. We wrześniu 1717 roku obraz
Częstochowskiej Pani otrzymał korony papieskie.

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 maj 2019 roku, powierzona Apostolatowi Modlitwy przez
papieża:
aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem
jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei
dla tego kontynentu.

Kwietniowe wydarzenia parafialne... w fotograficznym skrócie

Z wielkim zapałem i pod czujnym okiem naszego Proboszcza
najbardziej aktywna grupa parafian zaraz po drodze krzyżowej i
przez cały piątkowy wieczór 12 kwietnia przygotowywała palmy,
aby w Niedzielę Palmową godnie powitać Pana Jezusa
wkraczającego do Jerozolimy. Palmy te – po uprzednim
poświęceniu – można było zabrać do domów.
***
Nawet zablokowane (z powodu zorganizowanego w
mieście biegu) ulice nie przeszkodziły nam uczcić niedzieli
rozpoczynającej Wielki Tydzień. 14 kwietnia, w szóstą niedzielę
Wielkiego Postu, którą nazywamy Niedzielą Palmową, przed

Mszą Świętą o godzinie 12.15 proboszcz parafii, ks. Trojan
poświęcił przyniesione przez wiernych palmy; następnie wszyscy
ze śpiewem uczestniczyli w procesji.
.
***
Odpust parafialny ku czci św. Wojciecha odbył się w tym roku
w poniedziałek, 29 kwietnia. Koncelebrowanej sumie odpustowej
przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Kozica, prefekt i
ekonom Arcybiskupiego Seminarium Duchowego w Poznaniu.
Tradycyjnie już po sumie odpustowej ks. Proboszcz zaprosił
zgromadzonych do salki… na pączki!
Andrzej Karczmarczyk

Wspomnienie
Czas mija bezpowrotnie i nie da się go zatrzymać… Pięć lat temu, w niedzielę, 4 maja 2014
roku podczas porannej Mszy Świętej parafianie świętowojciechowi dowiedzieli się od
ks. Trojana Marchwiaka o śmierci swojego proboszcza, ks. Marka Kaisera. Smutna wiadomość
obiegła wówczas w godzinach przedpołudniowych całą parafię.
Ksiądz Marek był kapłanem o wielkim sercu. Jego liczne działania stanowiły dowód
ogromnego przywiązania do parafian, do świętowojciechowej świątyni, którą tak bardzo
umiłował. Pełen ufności do Pana Boga, powtarzał często refren znanej piosenki:
A ja mam pałac – tam, poza górami,
W tym jasnym kraju, gdzie miłość wciąż trwa.
Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą,
Tam mi mój Zbawca koronę da.
Podczas Mszy Świętej pogrzebowej przyjaciel śp. ks. Marka, ks. kanonik Piotr Bydałek,
powiedział w homilii: „Byłeś kapłanem wielkiego serca, bardzo skromnym i ogromnie
życzliwym, zawsze otwartym na drugiego człowieka (…). Rozpierała Cię Boża radość, uczyłeś
nas, jak kochać Boga i ludzi. Radością dzieliłeś się z młodym człowiekiem na katechezie
i podczas spotkań, gdy budowałeś jedność i braterstwo ludz i w poszczególnych grupach
duszpasterskich (…). Wszystkim niosłeś pogodę ducha i optymizm”.
Ksiądz Marek był kapłanem 35 lat; w naszej parafii posługiwał lat 17.
Wieczne odpoczywanie…
Redakcja

Brońmy się przed dyktaturą!

Dyktatura gender: dzieci jako eksperyment seksualny!
Znani badacze problemu ostrzegają, że seksualizacja w
szkołach stanowi pewną drogę do zniszczenia rodziny.
Dr Gabriele Kuby jest jedną z niewielu osób na Zachodzie,
które, badając problem, otwarcie mówią, że ideologia gender
to niczym nie poparta ściema, której ostatecznym celem jest
seksualizacja dzieci i zniszczenie rodziny. To zagrożenie coraz
większymi krokami wchodzi do Polski. Dr Gabriele Kuby
ostrzega przed tym w książce „Dyktatura gender” (wyd. Biały
Kruk). Poniżej wybrany fragment tej publikacji.
Polska bardzo wiele ucierpiała w przeszłości, a niszczące ją
reżimy zwalczała siłą wiary – i wygrywała. Obecnie obserwujemy,
że w katolickiej Polsce jej fundamenty zaczynają się kruszyć.
Jednak proces ten nie jest jeszcze tak bardzo zaawansowany jak
w krajach niemieckojęzycznych. Chciałabym pokazać, w jakim
kierunku zmierza dalszy rozwój sytuacji. Mam wielką nadzieję,
że wszyscy ludzie dobrej woli, czując odpowiedzialność za
następne pokolenie, nie dopuszczą do sytuacji, jaka obecnie ma
miejsce na Zachodzie.
Seksualizacja dzieci w szkołach, a nawet już w przedszkolach,
która trwa od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jest
częścią globalnej rewolucji seksualnej. Rozpoczęła się w krajach
zachodnich rozruchami studenckimi roku 68. Były to wówczas
nurty protestu o charakterze młodzieżowym. Dzisiaj rewolucja ta
prowadzona jest przez elity władzy naszego świata. Jej kierunek
przebiega od góry do dołu i narzucany jest narodom oraz kulturom
za pośrednictwem strategii manipulacyjnych.
Rewolucja ta toczy się dzisiaj pod kryptonimem gender
mainstreaming. Przyjrzyjmy się, co kryje się w postulatach polityki
genderowej. „Pakiet genderowy”:
– zrównanie” mężczyzny z kobietą (nie należy mylić: to nie
równouprawnienie, lecz uczynienie ich takimi samymi);

– likwidacja tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety;
– likwidacja „przymusowej heteroseksualności”, tzn. całkowite
prawne i społeczne równouprawnienie, a wręcz
uprzywilejowanie wszelkich związków pozaheteroseksualnych;
– aborcja jako „prawo człowieka”, formułowana jako prawo
reprodukcyjne;
– seksualizacja dzieci i młodzieży w formie zajęć
obowiązkowych.
Seksualizacja ta przejawia się poprzez:
– uczenie akceptacji dla homoseksualizmu, poczynając od
książeczek z obrazkami dla dzieci;
– likwidację pojęcia rodziny, która pojawia się tylko w formach
Rozpadu: jako patchwork; z elementów różnych
rozsypanych
związków sklejane są nowe rodziny – takie połatańce nazwane
zostały rodzinami patchworkowymi;
– „zabawy w doktora” w przedszkolach;
– przygotowanie na „pierwszy raz” w dowolnym wieku;
– kształcenie dzieci na ekspertów od antykoncepcji;
– wprowadzanie w techniki seksualne;
– przyzwyczajanie do pornografii;
– przedstawianie aborcji jako zabiegu niestanowiącego żadnego
problemu i zapewnianie o dyskrecji wobec rodziców.
Wszystko to jest przekazywane słowem i obrazem, atrakcyjnie,
kolorowo (…). Nie wszystko jest praktykowane w każdej szkole
i przedszkolu z takim samym radykalizmem, ale jest to powszechny
kierunek pedagogiki seksualnej.
Pod szyldem „odpowiedzialnego” obchodzenia się z własną
seksualnością ma obowiązywać jeszcze tylko jedna norma: możesz
robić to, na co zgadza się twój partner seksualny. To jest właśnie
kwadratura koła, gdyż ta granica może być uznawana tylko przez
tych, którzy sami nauczyli się opanowywania siebie. Miliony
przedstawicieli młodzieży i dorosłych, którzy dopuszczają się
nadużyć seksualnych, nie są jak widać do tego zdolni. Potwornym
następstwem takiej sytuacji są nadużycia seksualne wśród samej
młodzieży i dzieci, nadużycia, których liczba rośnie na masową
skalę.
Gabriele Kuby
(Źródło: Prawy.pl)

Autorka – niemiecka socjolog, katolicka publicystka, autorka m.in.
książek: „Rewolucja genderowa”, „Globalna rewolucja seksualna.
Likwidacja wolności w imię wolności” czy „Dyktatura gender”.
Więcej o książce zobacz:

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.
30. Poznajcie Chrystusa i dajcie się Jemu poznać
„Poznajcie Chrystusa i dajcie się Jemu poznać. On ma
szczególne pokrycie dla tej swojej wiedzy o każdym z nas. Nie jest
to wiedza, która budzi opór, sprzeciw, przed którą trzeba się
wzdragać, chroniąc swoją wewnętrzną tajemnicę. Nie jest to
wiedza pełna hipotez, wiedza, która redukuje człowieka do
wymiarów socjologicznej użyteczności. Jest to wiedza pełna

prostej prawdy o człowieku, a nade wszystko pełna miłości.
Poddajcie się tej prostej miłującej wiedzy Dobrego Pasterza.
Przyjmijcie, że On zna każdego z was lepiej, niż każdy z was
zna sam siebie. Zna dlatego, ponieważ duszę swoją położył
(por. J 15,13).
Pozwólcie Mu się odnaleźć. Nieraz człowiek, młody
człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym
świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie
się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was
prowadzi. To prawda, że – aby za Nim iść, podążać – trzeba
równocześnie od siebie samego wymagać, ale takie jest prawo
przyjaźni. Jeśli mamy iść razem, musimy pilnować drogi, po której
idziemy. Jeśli poruszamy się w górach, trzeba przestrzegać
znaków. Jeśli jesteśmy na wspinaczce, nie wolno popuścić liny.
Podobnie trzeba też zachowywać łączność z tym Boskim
Przyjacielem, któremu na imię Jezus Chrystus. I trzeba z Nim
współpracować” (Przemówienie do młodzieży, niewygłoszone,
Kraków, 8 czerwca 1979).

Z Maryją jesteśmy umocnieni Duchem Świętym
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
i głosili odważnie słowo Boże (Dz 4,31).

„Z Maryją” – słowa te oddają charakter rekolekcji, które są
prowadzone od 1997 roku w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris
Mater” w Licheniu. Inspiracja osobą Maryi w życiu chrześcijańskim
jest motywem przewodnim wszystkich spotkań, natomiast ich
różnorodna tematyka wpisuje się w aktualny program duszpasterski
Kościoła w Polsce. W tym roku skupia się on wokół tematu: „W mocy
Bożego Ducha”. Rekolekcje w 2019 roku zapraszają nas na spotkanie
z Maryją, Oblubienicą Ducha Świętego i pierwszą Zwiastunką Dobrej
Nowiny. Oto kilka wybranych propozycji tematycznych w sezonie
letnim:

* 24-26 maja

Piękno życia z Maryją. Rekolekcje dla poszukujących maryjnych
inspiracji życia
* 31 maja – 2 czerwca
Maryja – Uczennica i Misjonarka. Rekolekcje maryjne dla
Poszukujących Jezusa
* 7-9 czerwca
„Duch Święty zstąpi na Ciebie…” (Łk 1,35). Z Maryją
przyjmujemy dary Ducha Świętego

1V
3V
6V
8V
13 V
14 V
16 V
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31 V

* 14-16 czerwca

Modlitwa z Maryją. Z Maryją uczymy się modlić

* 28-30 czerwca
*
*
*

*

„Jakże się to stanie?” (Łk 1,34). Rekolekcje maryjne
o kształtowaniu sumienia i rozpoznawaniu woli Bożej
5-7 lipca
5 kroków do dobrej spowiedzi. Rekolekcje z Maryją, Ucieczką
grzeszników
19-21 lipca
Być dla innych jak Maryja. Rekolekcje o budowaniu relacji z
ludźmi
2-4 sierpnia
Wierność imieniem miłości. Rekolekcje maryjne dla małżeństw
sakramentalnych i osób żyjących w związkach
niesakramentalnych
9-11 sierpnia
Obdarowani Duchem Pokoju. Rekolekcje maryjne o pojednaniu
i pokoju w rodzinie i świecie.
Centrum Formacji Maryjnej
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń tel. 63 270 77 20
(w godz. 7.00 – 15.00,. od poniedziałku do piątku)
e-mail: rekolekcje@maryja.pl

św. Józefa, Rzemieślnika; Święto Pracy
NMP Królowej Polski, uroczystość;
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Świętych Filipa i Jakuba, święto
św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, patrona Polski,
uroczystość
NMP Fatimskiej, wspomnienie
św. Macieja Apostoła, święto
św. Andrzeja Boboli, Kapłana i Męczennika, patrona
Polski, święto
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
święto; NMP Wspomożycielki Wiernych, wspomnienie
Nawiedzenie NMP, święto

Ismena Weronika Musielak
Wojciech Ratajczak,
Bernard Jan Werstak

Danuta Audersch
Zbigniew Adam Burkietowicz
Bogusław Kazimierz Krawczak
Włodzimierz Aleksander Pietrzak
Daniela Teresa Piotrowska
Natalia Anna Żuchowska
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”.

