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Zmarłemu już nic nie mogę dać, jedynie jego duszy,
która jest tam, gdzie on sam chciał...

Potocznie mówi się o modlitwie za zmarłych. Tak naprawdę jednak
modlimy się za ich dusze, które – zgodnie z nauką Kościoła – mogą być
potępione (wtedy żadna modlitwa tu na ziemi już im nie pomoże) lub
znajdować się w czyśćcu (wtedy nasza modlitwa skraca oczekiwanie na
niebo, na zbawienie).
Szczególną wartość ma modlitwa wraz z uzyskaniem dla zmarłych
odpustu zupełnego, czyli całkowitego darowania kar. Możemy go
otrzymać pod zwykłymi warunkami, nawiedzając w uroczystość
Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym modlitewnie kościół lub kaplicę
publiczną. Odpust możemy ponadto darować zmarłym, po wypełnieniu
określonych warunków, za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie
cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada. Odpust zupełny możemy uzyskać
raz dziennie.
Stawiamy pomniki, by uczcić pamięć zmarłych, dbamy o ich miejsce
pochówku, szukamy zaginionych lub – niekiedy celowo – ukrytych
szczątków naszych bliskich. To godne pochwały. Często jednak
zapominamy, że są jeszcze ich dusze, które oczekują pomocy od
żyjących. Może warto pomyśleć o tym, udając się na cmentarz.
Dusze potrzebują modlitwy, więc poprośmy o nią kapłana, poprośmy,
by wypraszał życie wieczne dla naszej matki, ojca, babci, dziadka czy
innej bliskiej nam osoby. Godne uwagi są, prowadzone w listopadzie,
tak zwane wymienianki. Wypełnić kartkę z imieniem, nazwiskiem
zmarłego – jakże to niewiele. Pomódl się i Ty o życie wieczne dla
zmarłych: bliskich Twemu sercu i tych, w intencji których proszą inni.
Święta Faustyna w Dzienniczku pisała: 2 listopada [1936]. Wieczorem
po nieszporach poszłam na cmentarz, modliłam się chwilę; wtem ujrzałam
jedną z naszych sióstr, która mi rzekła: W kaplicy jesteśmy. Rozumiałam,
że mam iść do kaplicy i tam się modlić przez zyskiwanie odpustów. Na
drugi dzień w czasie mszy św. widziałam, jak trzy białe gołąbki uniosły się
z ołtarza do nieba; miałam zrozumienie, że nie tylko te trzy duszyczki, które
widziałam, przeszły do nieba, ale wiele innych, które pomarły nie w
obrębie naszego zakładu. O, jak dobry i miłosierny jest Pan (Dzienniczek,
748).
Jestem zdrowy i pełny życia. Ale co to jest zdrowie? To stan
przejściowy, który zawsze kończy się źle – według żartobliwej definicji
pewnego francuskiego lekarza. Tak, kończy się źle, bo nieodmiennie
prowadzi nas wszystkich na cmentarz.
Ale tu – pod znakiem krzyża – cała nasza nadzieja. To tu czekamy na
Boży osąd. To przez krzyż Boski Zbawiciel odkupił ludzkość i otworzył jej
bramy Nieba, gdzie sprawiedliwych czeka ostateczna nagroda. A jednak

nasze przywiązanie do ziemskiej egzystencji jest tak silne, że nie chcemy
pamiętać o śmierci, traktując ją jak coś, co się nigdy nie stanie. Ale śmierć
bez wątpienia nadejdzie, jak noc po najpiękniejszym choćby dniu.
Tylko człowiek wielkiej wiary i nieprzywiązany do ziemskich marności
jest w stanie ze spokojem stawić czoło przerażającej chwili spotkania
z nią. Przepiękny tego przykład dała nam święta Teresa od Dzieciątka
Jezus słowami wypowiedzianymi w ostatnich chwilach życia: Ja nie
umieram, ale wkraczam w życie. Tak napisał Leonard Przybysz, opisując
obraz „Na cmentarzu” Jakuba Bratlanda.
Jednym z najstarszych cmentarzy w Poznaniu, który istnieje do
dnia dzisiejszego, jest dziewiętnastowieczny cmentarz parafii pw. św.
Wojciecha, usytuowany na południowo-zachodnim stoku Cytadeli.
Założony on został po roku 1863. Jak wynika z przeprowadzonej
współcześnie inwentaryzacji, znajduje się tam około 300 grobów oraz
425 pochówków.
Najstarszym grobem jest
zbiorowa mogiła sióstr urszulanek,
zmarłych w latach 1863-1875.
Pochowani są tam również rodzice
bł. Narcyza Putza.
Uroczystość Wszystkich
Świętych (1 listopada) została
wprowadzona do kalendarza
liturgicznego przez papieża Jana XI
w 935 roku. Jest to uroczystość
zarówno
zmarłych
świętych,
wyniesionych na ołtarze,
jak
i zmarłych zupełnie nieznanych.
O tych, co odeszli, pamiętamy w
Dzień Zaduszny. Wspomnienie to
jest obchodzone 2 listopada. Zostało
ono ustanowione w Kościele
katolickim w roku 998 za sprawą
opata benedyktynów z Cluny,
św. Odylona. 2 listopada modlimy
się za wszystkich zmarłych,
szczególnie za dusze, które nadal
odbywają pokutę czyśćcową.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk

Bogurodzica
Pierwszy zapis Bogurodzicy pochodzi z 1407 roku, jednak sama
pieśń jest o wiele starsza. Nasz pierwszy hymn narodowy przez całe
stulecia rozbrzmiewał w ważnych chwilach życia religijnego,
społeczno-politycznego i rodzinnego Polaków, począwszy od
koronacji królewskich, a skończywszy na chrzcinach, weselach czy
pogrzebach. Bogurodzicy wzywano także w obliczu wroga –
podczas bitew pod Grunwaldem i Wiedniem.

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 powszechna Apostolstwa Modlitwy na listopad:

za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń
życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy
Spotkanie modlitewne miało miejsce we wtorkowy wieczór, 1 października…
W kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu spotkała się grupa wiernych, by – wraz
ze Wspólnotą Sant’Egidio i pod przewodnictwem ks. bpa Damiana Bryla –
modlić się w intencji uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy i za tych,
którzy już są tutaj.
„Zainteresować się obcokrajowcami w parafii, którzy potrzebują pomocy,
podjąć współpracę z Caritas i organizacjami pozarządowymi wspierającymi
uchodźców, modlić się w ich intencji” – do takich konkretnych działań zachęca
komunikat Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, komunikat
wydany z okazji – przypadającego 29 września – 105. Światowego Dnia
Migrantów i Uchodźców.
Tym, co charakteryzuje Wspólnotę Sant’Egidio, są: modlitwa, ewangelizacja,
solidarność z ubogimi oraz troska o sprawy pokoju, ekumenizmu i dialogu.
Tekst i zdjęcie: Andrzej Karczmarczyk

Modlitwa za zmarłego
w rodzinie
Najświętszy Panie,
wszechmogący Ojcze
i wieczny Boże, w Jezusie
Chrystusie, Synu Twoim,
jaśnieje nam nadzieja
zbawiennego
zmartwychwstania.
Wprawdzie przygniata nas
silnie konieczność śmierci,
jednak podnosi nas na
duchu obietnica przyszłej
nieśmiertelności.
Wierzącym w Ciebie, Panie,
życie nie może już być
odebrane, będzie ono tylko
inaczej ukształtowane, gdy
rozpadnie się w proch dom
ziemskiego
pielgrzymowania – będzie
dla nas przygotowana
w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną
nadzieję w naszych sercach
i dozwól, by ona pocieszyła
nas w cierpieniu, którym
jesteśmy nawiedzeni.
Przygotuj i nas przez Ducha
Świętego na ten wielki dzień
chwały, gdy wskrzesisz
wszystkich zmarłych, oraz
dopomóż nam stanąć przed
Twoim obliczem wraz ze
wszystkimi miłującymi Cię,
którzy nas wyprzedzili. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Sanktuarium św. o. Stanisława
Papczyńskiego, Modlitewnik

Z Parafialnym Klubem Seniora
w Biedrusku!
23 października br. grupa parafian udała się miejskim autobusem nr 911 do Biedruska. Mając
jeszcze w pamięci obchody 100. rocznicy powstania wielkopolskiego, nasze seniorki (głównie one
regularnie uczestniczą w spotkaniach Klubu!) postanowiły zobaczyć pierwszy, odsłonięty w 2018 r.,
Panteon Powstania Wielkopolskiego, usytuowany na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Biedrusku.
Obiekt, upamiętniający powstańczy wysiłek Wielkopolan, przedstawia orła zrywającego
pętający go łańcuch. Na pierwszym planie umieszczono płaskorzeźbę powstańca z biało-czerwoną
rozetką na piersi oraz twarze innych uczestników zrywu. Niżej znajdują się herby powiatów i gmin,
których mieszkańcy brali udział w powstaniu, oraz podobizny przywódców: kpt. Stanisława
Taczaka i gen. Dowbora-Muśnickiego na tle profilów: Ignacego Paderewskiego i Józefa
Piłsudskiego. Całość pomnika wpisana jest w krzyż, symbolizujący Kościół katolicki.
Wokół monumentu usytuowano ścieżkę historyczną prowadzącą do tunelu metalowych pergoli,
obrośniętych zielonym bluszczem; między nim – tablice z historią powstańczą powiatów.
Spacer wokół Panteonu i po parku zakończył się wspólną południową kawą… w restauracji
Pałacowej. Pogoda i humory dopisywały wszystkim. To był bardzo dobrze spędzony czas.
Klubowiczka

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.
33. Próba wiary i próba charakteru
„Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w
życiu (podobnie jak chrzest) – a całe życie, które otwiera się
w perspektywie tego sakramentu, nabiera charakteru wielkiej

Nasi parafianie…

i zasadniczej próby. Jest to próba wiary i próba charakteru. Święty
Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków patronem
owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy
go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem
ład moralny tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc
do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest
próbą wiary i próbą charakteru. Od każdej zwycięskiej próby
w ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana
przynosi nieład.
Wiemy też Doskonale z całych naszych dziejów, że
absolutnie, za żadną cenę, nie możemy sobie pozwolić na ów
nieład. Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy w historii
(Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach,
Kraków, 9 czerwca 1979).

.
Mamy
ambasadora!

W Archiwum Państwowym w Poznaniu 30 września br. świętowano Dzień Archiwisty.
Spotkanie otworzył dyrektor placówki, Henryk Krystek oraz kustosz Beata Karwalska. Archiwum
było inicjatorem projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, projektu mającego na celu zwrócenie
uwagi społeczeństwa na unikalną wartość pamiątek rodzinnych, a przy okazji na aktywne
zaangażowanie w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród osób
nagrodzonych w projekcie „Archiwa Rodzinne Niepodległej” znalazła się nasza parafianka – Pani
Małgorzata Hoffmann. Zgłosiła ona pracę zatytułowaną: „Najstarszy dokument w moim
archiwum rodzinnym”, która zawierała trzy fotografie uchodzące w zbiorach rodzinnych za
najstarsze. Były to: zdjęcie z 1870 r. przedstawiające prapradziadka pani Małgorzaty oraz zdjęcia
rodzinne z roku 1875 i z roku 1893, a wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem.
Prezentowane zdjęcia pochodzą z albumu ojca pani Małgorzaty – Macieja Hoffmanna, syna
Wacława, prawnika. Dodam tylko, że nikt ze zgłoszonych do konkursu nie miał materiałów z
lat 70. XIX wieku.
Poniżej jedna z fotografii prezentowanych w projekcie i zdjęcie z uroczystości wręczenia
.
dyplomu Pani Małgorzacie Hoffmann.

`

Bolesław Psuja

Do Maryi Niepokalanej
o dobrą śmierć

Katolik może się bronić!
Rozmowa Wojciecha Wybranowskiego, dziennikarza Do ,,Rzeczy”, z Jerzym Kwaśniewskim,
prawnikiem, prezesem Instytutu Ordo Iuris.
W.W.: Mamy w Polsce falę antykatolickich akcji lewicowych działaczy, którzy znieważają
przedmioty i miejsca ważne dla chrześcijan…
J.K.: I mamy instrumenty, które pozwalają się w takich przypadkach bronić. (…). Wskażę tu
na art. 196 Kodeksu karnego, zakazujący obrażania uczuć religijnych poprzez znieważanie
przedmiotów czci bądź miejsc kultu religijnego. Postępowania z tego tytułu muszą być i są
prowadzone z urzędu. Co więcej, trzy lata temu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ta norma
prawa karnego jest zgodna z ustawą zasadniczą.
W.W.: Co może zrobić człowiek, który czuje, że doszło do naruszenia jego uczuć religijnych i chce
zareagować, chce, by państwo stanęło w jego obranie?
J.K.: Wystarczy wykorzystać publicznoskargowy tryb, (…) z urzędu policja i prokuratura mają
obowiązek działać i złożyć zawiadomienie o (…) popełnieniu przestępstwa, wskazując
okoliczności takiego zdarzenia. Organa ścigania mają obowiązek wszcząć dochodzenie i
doprowadzić do jego skutecznego zakończenia. (…).
(Zob. „Do Rzeczy”, nr 20/322, 13-19 maja 2019)

Maryjo Niepokalana, Tobie
polecam siebie w godzinie
mojej śmierci. Chwila ta
rozstrzygnie o mojej
wieczności. Niech z Twego
Serca spłynie na mnie
strumień Twojej miłości;
wyjednaj mi tęsknotę za
Bogiem. Uproś mi łaskę
oczyszczenia przez
wyznanie grzechów,
przyjęcie sakramentu
chorych, jednoczącym ze
zbawczą męką Zbawiciela,
oraz zjednoczenia z Twym
Synem w Komunii Świętej.
Królowo Aniołów, razem
z aniołami wprowadź moją
duszę do wiekuistego domu
Ojca w niebie. Amen.
Sanktuarium św. o. Stanisława
Papczyńskiego, Modlitewnik

KOMUNIKATY!
16 listopada 2019 w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu odbędzie się VI Forum
Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej. Forum skierowane jest do wszystkich osób świeckich
oraz duchownych zaangażowanych we wspólnotach parafialnych, ewangelizacyjnych, ruchach,
stowarzyszeniach i fundacjach.
WARSZTATY
30 inspirujących warsztatów, w tym m.in.:
* parafialna droga formowania dojrzałych chrześcijan
* parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji
* parafia w służbie ubogim
* przygotowanie parafian do osobistego oddania się Matce Bożej
* spotkania dla dzieci „Kredkami do nieba”.
KONTAKT
Fundacja Pro Publico; ul. Fredry 11, 61-701 Poznań; tel. 604 447 929, 668 234 979
e-mail: fundacja@propublico.org , koszt: 15 zł.
Szczegóły na stronie internetowej VI Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej
(forumarchpoznan.pl).

27 listopada 2019 Parafialny Klub Seniora organizuje świąteczne
warsztaty, na których będziemy przygotowywać kartki bożonarodzeniowe.
Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia, a gotowe prace
uczestnicy zabiorą ze sobą do domów. Zapraszamy, wyjątkowo, o godz.
11.00. Spotkanie ma charakter wielopokoleniowy. Mile widziani więc
starsi i młodzi!

Adam Michał Kupsik i Sandra Maria Kaiser
1 XI Wszystkich Świętych, uroczystość
2 XI Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
Dzień Zaduszny
9 XI Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto
10 XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
11 XI św. Marcina z Tours, biskupa, wspomnienie;
Narodowe Święto Niepodległości
16 XI NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
21 XI Ofiarowanie NMP, Światowy Dzień Życia
Kontemplacyjnego
24 XI Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
uroczystość
30 XI św. Andrzeja Apostoła, święto

Ksavier Janicki, Antonina Jaroszewska
Aleks Kubiak, Kacper Loba
Maria Angela Milich, Jerzy Jan Milich
Stanisław Jerzy Milich

Maria Ludwiczak, Irena Matuszak
Tadeusz Ludwik Stawski

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”.

