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M 
imo że Boże 
Narodzenie 

liturgicznie trwa tyl-
ko do Niedzieli Chrztu Pańskie-

go, to i tak w polskich kościołach duch bożo-
narodzeniowy panuje i śpiewa się kolędy najczęściej 

do 2  lutego, do święta Matki Boskiej Gromnicznej. 
Niektórzy liturgiści zaraz po Niedzieli Chrztu Pańskie-
go kazaliby choinki rozbierać i zakazywać śpiewu ko-
lęd. Niedziela ta to pierwsza niedziela po uroczystości 
Trzech Króli, którą możemy świętować między 7 a 13 
stycznia. Na Soborze Watykańskim II przyjęto taki wła-
śnie sposób przeżywania roku liturgicznego, trochę 
w duchu protestantyzmu, bo ruch soborowy mocno sta-
wiał na ekumenizm. Na szczęście pewne sprawy litur-
giczne pozostawiono do rozstrzygnięcia krajowym epi-
skopatom, co sprawia, że w Polsce nie trzymamy się tak 
surowo nowego ustalenia. 

W polskiej tradycji punkt ciężkości w przeżywaniu 
Bożego Narodzenia spoczywa na Wigilii, którą niejako 
przedłużamy poprzez rodzinne uczestnictw we Mszy 
Świętej pasterskiej. Istnieje także przepiękny zwyczaj 
dzielenia się opłatkiem oraz śpiewania kolęd i pastora-
łek, których mamy wielkie bogactwo. W kręgach ro-
dzinnych i towarzyskich, we wspólnotach parafialnych 
powraca zwyczaj, aby w okresie Bożego Narodzenia 
spotkać się na wspólnym kolędowaniu. „I to jest praw-
dziwa modlitwa, kiedy z rodziną, z przyjaciółmi i zna-

jomymi śpiewamy kolędy, tym bardziej jeśli ktoś z ta-
kiej grupy potrafi zagrać na jakimś instrumencie. Wtedy 
robi się prawdziwe święto”. 

Wiele kolęd ma charakter nauczania o życiu 
i narodzinach Pana Jezusa, co wyraża się wspaniałą pol-
szczyzną, chwytającą za serce muzyką; chce się wtedy 
być razem i wspólnie z bliskimi przeżywać Boże Naro-
dzenie. 

Polskie kolędy tchną duchem patriotyzmu. Za każ-
dym razem np. z wielkim wzruszeniem śpiewamy: Pod-
nieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. 
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę 
swą siłą… Kolęda ta niosła i nadal niesie pocieszenie, 
Dzieciątko wspierało i wspiera nas swoją siłą! Tworzy 
się niepowtarzalny klimat Bożego Narodzenia, pełen 
elementów religijnych, rodzinnych i patriotycznych. 

„Mamy kolędy wyrażające tęsknotę za wolnością, 
pokrzepiające (…). To jest właśnie polskość Bożego 
Narodzenia; czegoś takiego nie odnajdzie się w innych 
krajach”. 

 

Artykuł powstał na podstawie wywiadu, jaki udzielił ks. abp 
Marek Jędraszewski wydawnictwu „Biały Kruk”, wywiadu 
zamieszczonego w miesięczniku WPiS. 

 

Oprac. Andrzej Karczmarczyk 

W Święto Chrztu Pańskiego, 12 stycznia… 

„K iedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo 
i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój 

Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3,21-22). 
Ile lat miał Jezus, kiedy przyjął chrzest? Według najbardziej 

prawdopodobnej hipotezy Jezus umarł, mając 33 lata. Jego pu-
bliczna działalność, co wynika z przekazów ewangelicznych, 
trwała 3 lata. Jezus w chwili chrztu nad Jordanem mógł więc mieć 
30 lat. 

Chrzest Janowy nie jest chrztem sakramentalnym, który gładzi 
grzech pierworodny i nasze grzechy. Jezus nie potrzebował takie-
go chrztu; poczęty z Ducha Świętego był Święty. Chrzest sakra-
mentalny został ustanowiony przez Jezusa dopiero po Jego zmar-
twychwstaniu (Mk 16,16; Mt 28,19), natomiast chrzest udzielany 
przez św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych, rozpo-
wszechnionych wśród Żydów, miał jednak swoją specyfikę: był 
dostępny dla wszystkich, którzy gromadzili się wokół św. Jana; 
łączył się z wezwaniem do pokuty i nawrócenia (Mt 3,6-12; 21,25; 
Łk 7,29; J 1,25-33). Dlaczego Jezus przyjął chrzest Janowy? Jezus Chrystus przyszedł na świat, by zbawić   

Wspólne kolędowanie 
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Z 
achęcony rekomendacją ks. Proboszcza wybra-
łem się na koncert rockowy grupy Pinokio 

Brothers, zorganizowany w naszym kościele. Idąc ze 
zmiennymi uczuciami, zastanawiałem się, jak w tak sza-
cownych murach, sięgających pamięcią prawie czasów 
św. Wojciecha, zabrzmi współczesna muzyka z gatunku, 
w którym dominują ostre dźwięki i „mocny” tekst.  

Po wejściu do 
świątyni zaskoczyło 
mnie profesjonalne 
przygotowanie: miej-
sce, oświetlenie i na-
głośnienie wnętrza. 
Mój niepokój trwał 
jednak nadal, aż do 
momentu, gdy usły-
szałem pierwsze 
dźwięki instrumentów 
i wokalistkę w, otwie-
rającym koncert, 
utworze. Teraz można 
już było ze spokojem 
przeżywać to wspania-
łe wydarzenie arty-
styczne. Czysty i sil-
ny, o przyjemnym 
brzmieniu głos wokalistki, pani Julii Stoper, doskonale 
harmonizował z głosami pozostałych artystów występu-
jących na muzycznej scenie. 

Akompaniowali na gitarach klasycznych: ks. Konrad 
Rapior i ks. Jacek Zjawin. Wydaje się, że to właśnie te 
dźwięki wprowadziły odrobinę ciepła i spokoju do 
„ostrej” muzyki, jaką zespół uprawia. Do brzmień instru-
mentów klasycznych dołączyły dźwięki instrumentu kla-

wiszowego, na którym grał ks. Andrzej Kmieciak, per-
kusji, przy której zasiadał Sławomir Tokłowicz oraz gi-
tary basowej, na której przygrywał Bartłomiej Gumny.  

Wykonywane utwory pochodziły głównie z płyty pt. 
„Trwać”. Jest to krążek godny polecenia. 

Zerkając na stronę zespołu, możemy dowiedzieć się 
o jego historii: „(…) początki Pinokio Brothers sięgają 

końca lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku.    
Wówczas w Poznańskim 
Seminarium Duchow-
nym kilka osób zbliżyła 
muzyczna pasja, realizo-
wana już wcześniej w 
różnych stylistycznie, 
choć głównie rocko-
wych, zespołach. Tak 
powstał zespół, który 
animował muzycznie 
seminaryjne nabożeń-
stwa, uroczystości, 
a  także zaczął wyjeż-
dżać na spotkania powo-
łaniowe, modlitewne 
i ewangelizacyjne. W 
1998 roku do zespołu 

dołączyli klerycy z seminarium kaliskiego i ten moment 
uważa się za oficjalny początek Pinokio Brothers”. 

 

Z dyskografią zespołu Pinokio Brothers możemy za-
poznać się, zaglądając na: www.pinokiobrothers.pl . 

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk 

KONCERT MIKOŁAJKOWY NA WZGÓRZU ŚW. WOJCIECHA 

K 
siądz kanonik Hieronim Lewandowski urodził się 7 lipca 1909 roku w Błotni-
cy (pow. wolsztyński). Naukę rozpoczął w Wolsztynie, a kontynuował 

w gimnazjum w Lesznie. Święcenia kapłańskie uzyskał 15 czerwca 1935 roku. Był 
w kariuszem parafii w Kaźmierzu (pow. szamotulski) i Zaniemyślu (pow. średzki). 
W roku 1938 został przeniesiony do Poznania, do parafii pw. św. Wojciecha, gdzie 
pracował do 1941 roku. Ścigany przez Gestapo ukrywał się w Poznaniu. Po zakończe-
niu wojny został proboszczem parafii pw. św. Wojciecha; funkcję tę pełnił do roku 
1981. Zmarł w Poznaniu 12 stycznia 1998 roku.  

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 

  

Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto 
o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach. 

Intencja ewangelizacyjna na styczeń powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża:  
o promocję pokoju na świecie. 

 

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali  
pokój i sprawiedliwość na świecie. 

grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, pokazał, że solidaryzuje się z grzesznikami; choć jest Święty, nie gardzi 
nimi. Jezus jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy 
od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią naszego chrztu, który 
przyjęliśmy w wierze Kościoła i naszych rodziców. 

Bolesław Psuja 

22 rocznica śmierci ks. Hieronima Lewandowskiego  



ogłoszony świętym 

„I dlatego pozwólcie, że – zanim odejdę – popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień 
i każda cegła jest mi droga – i popatrzę stąd na Polskę... 

I dlatego – zanim stąd odejdę – proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, 

– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 
Proszę was: 
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u które-

go tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, 
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On «wyzwala» człowieka, 
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest «największa», która się wyraziła przez Krzyż, a bez której ży-

cie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. 
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktua-

riów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stani-
sława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Proszę was o to. Amen” (Homilia w czasie Mszy św. odprawionej 
na Błoniach, Kraków, 9 czerwca 1979). 

Jan Paweł II do Polaków! 

W 
czytując się w homilie, przemówienia i wystąpienia św. Jana Pawła II, odnajdujemy odpo-
wiedzi na pytania: Czego od nas żądał? Czego pragnął? O co prosił? O co apelował? Wskazy-

wał nam, jak mamy żyć! Wypełniając ten swoisty duchowy testament, powinniśmy dobrze zrealizować po-
wierzone nam zadania. To winno być naszym uniwersalnym i ponadczasowym programem. 

Zadania dla Polaków – cd. 

P 
rzygotowując program spotkań Para-
fialnego Klubu Seniora, zaplanowałem 

na listopad warsztaty poświęcone przygoto-
waniu świątecznych kartek. Miałem pewne 
wątpliwości, zarówno co do samego pomy-
słu, jak i jego realizacji. Ale o pomoc po-
prosiłem nasze młode parafianki: Olgę 
i Małgosię. Pomysł poparły i pomogły. No 
i zrobiliśmy. Na początku panie opowie-
działy nam o technice wykonania kartek, 
pokazały materiały, przydatne narzędzia, 
ale najważniejsze – uruchomiły naszą wy-

obraźnię. W ruch poszły papiery, tekturki, wycinanki, naklejki, 
wstążeczki, sznureczki, nożyczki i klej, i… 

    Nasze seniorki stworzyły po kilka klimatycznych kartek 
świątecznych. 
W radosnym  
nastroju, przy 
słodkim poczę-
stunku, kawie 
i miłych rozmo-
wach, twórczo 
spędziliśmy to 
środowe przed-
południe. Wszy-
scy zgodnie stwierdzili, że to był świetny pomysł! Nie było 
osoby, która nie wyszłaby z salki parafialnej z uśmiechem 
na twarzy i nadzieją… na kolejne warsztaty. 

Warsztaty kartkowe seniorów  

Bolesław Psuja 

35. Przyjmijcie duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska” 



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”.  

 

Pismo parafialne  „Święty  Wojciech”:  mies ięcznik,  nak ład  250 egz.  
Wydawca:  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Wojc iecha ,  Wzgórze św.  Wojc iecha  1,  61 -748 Poznań.  
Redaguje zespół (w porządku alfabetycznym): Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Justyna Łopaczyk, ks. proboszcz: Trojan Marchwiak (opiekun redakcji),   
Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej). 
Druk: DRUKARNIA 365.PL, ul. 23 Lutego 16, 61-742 Poznań, tel. 500 208 533. 
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.  

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 podstawo-
wej); 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 
do 18.30; 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: I i III czwartek miesiąca, godz. 19.00. 
Spotkania AA: piątek, godz. 19.00. 
Spotkania Al –Anon: środa, godz. 19.00. 
Parafialny Klub Seniora: godz. 11.30 - 14.00; terminy spotkań na cały 2020 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 10901362 000000003602 2318. 
Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl . 
E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl . 

  1 I    Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość; 
Nowy Rok; Światowy Dzień Modlitw o Pokój 

  6 I    Objawienie Pańskie, uroczystość 

12 I    Chrzest Pański, święto 

25 I    Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto 

Edgar Kowalewski 
Hiacynta Sroczyński 

Wojciech Kazimierz Scholtz 

Andrzej Marcin Tabaczka 

„S 
erce dla Bliźniego” to już czwarta edycja akcji, w której uczestniczą nasi parafianie. Przybyli oni ca-
łymi rodzinami (wraz z surowcem do ozdabiania i niezbędnymi narzędziami), by w niedzielne popołu-

dnie, 15  grudnia, przygotować słodkie piernikowe co nieco na stół wigilijny dla samotnych i bezdomnych… 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl

