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Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu
W niedzielę, 12 maja o godz. 11.00 podczas uroczystej Mszy Świętej jedenaścioro dzieci po raz pierwszy „skosztowało, jak dobry jest
Bóg”. Bohaterami tego dnia byli: Natalka, Ismena, Monika, Wiktorka, Ulka, Julka, Weronika, Jędrzej, Julek, Gabryś i Szymek. Dzieci
przeżyły uroczystość w ogromnym skupieniu i radości, a towarzyszyli im ich najbliżsi. Choć na dworze było ponuro i jesiennie, w świątyni
panowała prawdziwa wiosna. Biały Tydzień zakończył się w sobotę minipielgrzymką na Wzgórze Przemysła.
Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili: Kaczmarek Natalia, Musielak Ismena, Pawłowska Monika, Rüdiger Wiktoria, Wierszycka
Ula, Woszczek Julia, Woszczek Weronika, Andrzejewski Jędrzej, Lulkiewicz Juliusz, Nowak Gabriel i Ratajczak Szymon.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach, które otworzyły swoje serca dla Chrystusa, módlmy się, aby Zbawiciel mógł odtąd
zawsze w nich przebywać… A Wam, Drogie Dzieci, życzymy pięknej przyjaźni z Jezusem, który bardzo nas umiłował, jest z nami
w naszej codzienności, pomaga i prowadzi do Ojca; niech Ten, który śmierć zwyciężył, będzie całym Waszym życiem.
Zespół redakcyjny pisma parafialnego
,,Święty Wojciech"

Jasnogórskie śluby narodu polskiego
300 lat po ślubach lwowskich Jana Kazimierza, 26 sierpnia 1956 roku, nasza Królowa
ponownie odebrała hołd od narodu polskiego. Tym razem królewskie śluby zostały odnowione
przez prymasa Polski, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za
Królową narodu polskiego uznajemy. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość,
całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Te słowa powtarzała milionowa rzesza Polaków, zgromadzona wokół jasnogórskiego
sanktuarium, wraz z ks. bp. Michałem Klepaczem, który składał śluby w zastępstwie Księdza
Prymasa, internowanego przez komunistów w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy.

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 czerwiec 2019 roku, powierzona Apostolatowi Modlitwy
przez papieża:
za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się
w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Z dumą przyznaję się do wieku, bo wiek świadczy o człowieku…
Majcherkiewiczowie mieszkali wtedy przy ul. Święty Marcin,
a mały Tadziu już od wczesnych lat służył jako ministrant.
Świętowojciechowymi parafianami rodzina Majcherkiewiczów
została w roku 1956; zamieszkali wówczas w nowo powstałym
budynku przy ul. 23 Lutego. Od tego czasu (to już 63 lata!) Tadeusz
wiernie posługuje w kościele św. Wojciecha, na rzecz parafii,
dla Bożej chwały.
W 1964 roku poślubił Czesławę. Ma cztery córki. Doczekał się
ośmioro wnucząt oraz czterech prawnuków.
Tadek jest przy ołtarzu, można powiedzieć, od zawsze i trudno
sobie wyobrazić kościół bez Jego posługi, bez Jego
wyprostowanej (teraz już lekko przygarbionej) sylwetki i twarzy
z charakterystycznym uśmiechem.

Nasz Drogi Jubilat, Tadeusz Majcherkiewicz, urodził się
9 0 . l a t t e m u , 11 c z e r w c a , w P o z n a n i u . P a ń s t w o

Tadziu, Drogi Jubilacie!
Z okazji 90. urodzin składam Tobie, wraz z zespołem
redakcyjnym „Świętego Wojciecha” i parafialną
społecznością, najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych.
Niech Dobry Bóg umacnia Cię w drodze do świętości
i nieustannie wspiera, a Matka Boża ma Cię w swojej opiece.
Bolesław Psuja

Z pielgrzymką do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego…
24 kwietnia na os. Jana IIII Sobieskiego, do Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego.
Świętowojciechowym pielgrzymom przewodził ks. prof.
Mieczysław Mikołajczak. Przed godziną 11 grupa zameldowała
się w sanktuarium. W kościele bardzo serdecznie powitał nas
proboszcz, ks. kan. Henryk Ogrodnik i „przedstawił swój kościół”.
Historia powstania świątyni zamyka się w 36 latach: 1 lipca 1982 r.
zlecono ks. Marianowi Nowakowi budowę kościoła, 20 czerwca
1983 r. ojciec święty Jan Paweł II, podczas pobytu w Poznaniu,
poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła, kamień z

„Duszom, które uciekać się będą do mojego
miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym
o moim wielkim miłosierdziu,
w godzinę śmierci postąpię z nimi według
nieskończonego miłosierdzia mojego" (Dz 379).

28 kwietnia 2019 roku w Kościele powszechnym
przeżywaliśmy święto Bożego Miłosierdzia. Grupka parafian
(w większości byli to uczestnicy środowych spotkań Parafialnego
Klubu Seniora), przygotowując się do obchodów święta, udała się

poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, a 19 grudnia 1991 r. miała miejsce konsekracja kościoła.
22 kwietnia 2001r. świątynia została podniesiona do godności
Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
7 kwietnia 2002 r. ks. abp Stanisław Gądecki zawierzył
archidiecezję poznańską miłosierdziu Bożemu, natomiast 3 marca
2004 r. – pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka –
parafia uroczyście przyjęła kopię Całunu Turyńskiego.

Po wysłuchaniu historii kościoła i zwiedzaniu, pielgrzymi
oddali cześć miłosierdziu Bożemu, uczestnicząc w Eucharystii
celebrowanej przez ks. prof. Mieczysława, a odprawionej
w intencji seniorów ze Wzgórza św. Wojciecha.
Księże
Mieczysławie,
dziękujemy
za
opiekę
duszpasterską i wygłoszone słowo Boże!
Bolesław Psuja

Przed Całunem Turyńskim
W bocznej nawie
pod ikoną
w oszklonej gablocie –
kopia całunu,
ręką polskiego papieża poświęcona,
przybliża cierpienie Chrystusa.
– O, tu rany od cierni,
te od gwoździ na krzyżu,
a te od biczowania –
mówi babcia do wnuka.
W takie płótno
owinięto martwego Pana,
zanim trzeciego dnia
zostawił je nam, Tomaszom,
byśmy uwierzyli.

Teresa Januchta

25 maja w poznańskiej katedrze, z rąk
bpa Jerzego Balcerka, święcenia diakonatu
przyjęło 11 kleryków, wśród nich kleryk
z naszej parafii, Szymon Antczak.
Ufni w moc Pana, życzymy Ci wielu Bożych łask;
niech dobry Bóg prowadzi, a Niepokalana oręduje za
Tobą...
Świętowojciechowi parafianie

W czerwcu swoją uroczystość obchodzi także Ksiądz Proboszcz… Imieniny są dobrą okazją, by wyrazić ogromną wdzięczność
za głoszone nam słowo Boże i sprawowane sakramenty, za pasterską opiekę i trud związany z codzienną posługą. Za wielkie serce niech
Pan wynagrodzi obfitością potrzebnych łask, a Matka Boża i św. Wojciech wstawiają się za Księdzem u Boga.

Parafianie

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.
31. Tego trudu się nie lękajcie

„Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła. »Od was
zależy jutrzejszy dzień«. Przyjmijcie w duchu odpowiedzialności
prostą prawdę, jaką zawierają w sobie słowa tej młodzieżowej

piosenki. I nieraz proście Chrystusa przez Jego Matkę, abyście
sprostali.
Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie
doświadczenie dziejów, któremu na imię »Polska«. Jest to
doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniejszych w
świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie.
Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Z tego
trudnego doświadczenia, które nosi nazwę »Polska«, można
wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości,
trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. Bądźcie
konsekwentni w swojej wierze!
Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości. Zaufajcie Jej,
kształtując waszą własną miłość, tworząc wasze młode rodziny.
Niech Chrystus pozostanie dla was »drogą, prawdą
i życiem«” (Przemówienie do młodzieży, niewygłoszone,
Kraków, 8 czerwca 1979).

Solidarni z prześladowanymi chrześcijanami
Maronicki arcybiskup Damaszku, Samir Nassar napisał do
organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie słowo
o nieustannym cierpieniu ludzi w Syrii. On sam, żyjąc wśród
bomb, jest świadkiem tych wydarzeń.

symbolicznie ułożonym ze zniczy – krzyżu na znak solidarności
z naszymi braćmi w wierze, którzy cierpią za wierność Bogu
i Kościołowi.
Prowadzący zgromadzenie, Wojciech Gulczyński z
organizacji Poznań dla Życia, oznajmił, że chrześcijaństwo jest
najbardziej prześladowaną religią; ataki na wyznawców Chrystusa
zdarzają się kilka razy w miesiącu w różnych częściach świata.
Dyskryminacja, pogarda i nienawiść wobec naszych braci
w wierze są w wielu krajach na porządku dziennym, lecz
informacje o tym nie przebijają się do mediów ani
światowych, ani polskich...
W dalszej części przytoczono przykłady napaści
terrorystycznych na chrześcijan, które miały miejsce w tym roku.
Na zakończenie zebrani odmówili Koronkę do miłosierdzia
Bożego.
Organizatorem zgromadzenia były Poznań dla Życia
i Chrześcijański Kongres Społeczny. Wśród uczestników dało się
zauważyć liczną grupę z AKO i Poznańskiego Klubu Gazety
Polskiej.
Andrzej Karczmarczyk
(zob. http://www.klubygp.pl/poznan-solidarni-z-przesladowanymi-chrzescijanami/)

Od odczytania listu rozpoczęło się wieczorne zgromadzenie
publiczne na placu Wolności w Poznaniu. Zebrano się przy –
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Julia Maria Dykiert
Karolina Maria Gruszka
Kinga Kula
Naira Michalina Sieczkarek

Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość
Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość
parafialny odpust ku czci bł. Narcyza Putza
Trójcy Przenajświętszej, uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało,
uroczystość
Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
NMP Nieustającej Pomocy
Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

Halina Zofia Klejniak
Anna Marszałkiewicz
Ryszard Mikołajewski
Aleksandra Werema
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”.

