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Z 
 radością mogę powiedzieć, że od początku występowałem przeciw jednemu 
wielkiemu złu. Od trzydziestu, czterdziestu, pięćdziesięciu lat ze wszystkich 

swych sił walczę z duchem liberalizmu w religii. Nigdy wcześniej Kościół Święty 
nie potrzebował tak bardzo bojowników w tej walce jak obecnie, kiedy, niestety, 
błąd ów, niczym sidła, rozpostarł się po całym świecie. 
(...) Liberalizm w religii to pogląd, według którego religia nie zawiera żadnej pozy-
tywnej prawdy oraz że jedno wyznanie jest tak samo dobre jak każde inne – a prze-
konanie to nabiera znaczenia i siły z każdym dniem”. 

Kard. John Henry Newman (1801-1890),  
Konwertyta – ogłoszony świętym 13 października 2019 r. 

 

Cyt. za: „Polonia Christiana” nr 71 (listopad – grudzień) 2019, www.epch24.pl 

Kard. John Henry Newman 

S 
łowo katedra rozumiemy dziś głównie jako budynek sakralny o szczególnie istotnym 
znaczeniu, jako kościół biskupa diecezjalnego.  

Katedra to jednak przede wszystkim krzesło, na którym zasiada biskup – dziś powiedzieli-
byśmy raczej tron. To od nazwy tego krzesła wywodzi się nazwa kościoła katedralnego. 
22 lutego obchodzimy więc święto tronu św. Piotra – pierwszego papieża. 
Święto katedry św. Piotra jest obchodzone od III wieku. Papież Paweł VI w swoim przemówie-
niu podczas audiencji generalnej 22 lutego 1964 r. tak mówił o tym święcie: „(…) chodzi tu 
o bardzo dawną, wywodzącą się z III wieku uroczystość, różniącą się od święta obchodzone-
go w rocznicę męczeństwa Apostoła (29 czerwca). Od IV wieku święto dzisiejsze nosi nazwę 
„Natale Petri de cathedra”. Benedykt XVI podczas audiencji generalnej 22 lutego 2006 r. 
podkreślił z kolei, że święto to jest „wyrazem wdzięczności Bogu za misję powierzoną Pio-
trowi i jego następcom”. Do czasów reformy liturgii święto to obchodzono w dwóch miej-
scach: w katedrach w Antiochii i Rzymie, ponieważ Piotr był biskupem tych dwóch miast. 
Początkowo oba święta wiązano z katedrami świętego Piotra, później jednak pa-
pież Paweł IV zdecydował o rozszerzeniu obowiązkowego wspomnienia na cały 
Kościół. 
Święto przestało być więc wyłącznie aktem wdzięczności Rzymian za to, że Apo-
stoł wyróżnił ich miasto, ale stało się okazją dla wiernych z całego świata do 
okazywania czci następcom świętego Piotra.  
W dniu, w którym Kościół uroczyście wspomina katedrę św. Piotra, można uzy-
skać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami – wystarczy nawiedzić jakikol-
wiek kościół katedralny, a także pobożnie odmówić w nim Modlitwę Pańską 
oraz Credo. 
Ze Wzgórza św. Wojciecha roztacza się wspaniały widok na dwie wieże, dumnie 
wznoszące się na Ostrowie Tumskim, nalężące do najstarszej katedry w Polsce – 
katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła, miejsca pochówku pierwszych 
władców Polski, staraniem których wkroczyło do naszej ojczyzny chrześcijań-
stwo. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to cudowna świątynia;  to tutaj każda modli-
twa jest wysłuchiwana przez naszego Stwórcę ze szczególną uwagą.  
Dlatego 22 lutego warto udać się tam z pragnieniem szczerej modlitwy i nadzie-
ją na jej wysłuchanie. 
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Święto Katedry Świętego Piotra – 22 lutego   

„ 



  

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

Intencja powszechna na luty powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża:  

o usłyszenie wołania migrantów. 
 

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce – pozbawionych skrupułów – przemyt-
ników, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę. 

W 
 ramach tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu w naszym mieście miało miejsce wiele ciekawych 
wydarzeń kulturalnych i religijnych. Towarzyszyły im słowa: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należy-

cie go świętować” (Wj 20,8). 
 Jednym z ważniejszych wydarzeń było nabożeństwo 
biblijne w kościele św. Wojciecha, modlitwa z udziałem 
przedstawicieli gminy żydowskiej, pod przewodnictwem 
abpa Stanisława Gądeckiego i przy współudziale berliń-
skiego rabina Waltera Homolki. Oprawę muzyczną za-
pewniła schola „Cantamus”. 
 W klimat modlitewnego spotkania wprowadził nas 
ks. Trojan Marchwiak. Następnie zapalono Menorę Dia-
logu. Uczynił to rabin Homolka z udziałem przedstawi-
cielki poznańskiej gminy żydowskiej. 
 Komentarz do Ewangelii, którą uroczyście odczytał 
pastor Marcin Kotas, wygłosił rabin Walter Homolka. 
Wyjaśnił on m.in., czym jest szabat. To „znak przymie-

rza między Bogiem a ludem Izraela”. 
Szabat, żydowską sobotę, świętowano od zachodu słońca w piątek do sobotniej nocy. Po hebrajsku 

„szabat” oznacza „odpoczynek”. Jak jest napisane w Księdze Rodzaju, Bóg stwarzał świat przez sześć dni, 
siódmego dnia odpoczął. Adam i Ewa uroczyście 
obchodzili pierwszy szabat w ogrodzie Eden. 

Świętowanie szabatu przez naród żydowski jest 
nakazane czterema z dziesięciu przykazań, a sam 
szabat, wyjątkowy odpoczynek, definiowany jako 
zakaz wykonywania 39 rodzajów twórczych czyn-
ności. Rabin Homolka podkreślił, że: „Ten odpo-
czynek czyni nas wolnymi – dla Boga i dla naszych 
bliźnich”. 

Arcybiskup Stanisław Gądecki skupił się na du-
chowym wymiarze szabatu. Stwierdził, że dzień ten 
„pozwala na uczestnictwo w świętości Boga”. W 
Kościele katolickim „miejsce szabatu, dnia siódme-
go, zajął dzień pierwszy, dzień spotkania ze Zmar-
twychwstałym. Chrześcijanie – dostrzegając wyjąt-
kowość i odmienność nowej i ostatecznej epoki roz-
poczętej przez Chrystusa – postanowili świętować pierwszy dzień po szabacie, to w nim bowiem dokonało się 
zmartwychwstanie Pana”. 

Na zakończenie abp Stanisław Gądecki zacytował wypowiedź św. Grzegorza Wielkiego, że dla chrześcijan 
„prawdziwym szabatem jest osoba naszego Odkupiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 

Uroczyste nabożeństwo zakończyło się modlitwą powszechną, którą poprowadzili przedstawiciele wspól-
noty chrześcijańskiej i żydowskiej, modlitwą o pokój, wygłoszoną w języku hebrajskim przez rabina oraz bło-
gosławieństwem abpa Gądeckiego. 

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk 

XIII Dzień Judaizmu  

Poznań 9 –  25 stycznia 2020 roku  



Zadania dla Polaków – cd. 

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. 

37.  Zło dobrem zwyciężaj. 
„Zgromadzeni w Niepokalanowie na wielkim narodowym dziękczynieniu za wyniesienie do chwały ołtarzy św. 

Maksymiliana Marii – naszego rodaka, świadka naszego trudnego wieku, męczennika, pierwszego świętego z rodu Po-
laków w drugim tysiącleciu – pragniemy wzbogacić chrześcijańskie dziedzictwo polskości o przejmującą wymowę 
jego czynu oświęcimskiego: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!». 

Drodzy Bracia i Siostry! Ewangeliczny program. Trudny program – ale możliwy. Program nieodzowny”. 
Homilia w czasie Mszy św., Niepokalanów, 18 czerwca 1983  

Szanowny Pan Rudolf Ege 

Ravensburg 

 

Drogi Rudi, 

 

 

Popielcowa brama do zmartwychwstania 

W 
 pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa Wielki Post trwał 

tylko 40 godzin, w Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę. W IV wieku zaczę-
to się odwoływać do 40 dni postu 
Jezusa oraz 40 lat wędrówki Izraeli-
tów z Egiptu do ziemi obiecanej. 
Podkreślano też 40 dni potopu oraz 
40 dni rozmowy Mojżesza z Bogiem 

na Synaju. Wzmianki o czterdziestodniowym poście 
znajdują się w tzw. Liście wielkanocnym z roku 334 
autorstwa biskupa egipskiej Aleksandrii. Potwierdzają 
to również zapiski pątniczki Egerii z IV wieku oraz św. 
Cyryla Jerozolimskiego. Posypanie głowy popiołem 
rozpoczyna szczególny okres nawrócenia, drogi do 
głębszego przeżycia świąt Wielkiej Nocy. 

W Wielkim Poście nie chodzi o umartwienie dla sa-
mego umartwienia, lecz o dyscyplinę, bez której nie 
jesteśmy w stanie kochać. Naszym celem jest rezygna-
cja z tego, co oddala nas od Boga, od miłości, od świę-
tości, od prawdziwej, trwałej radości. Wielki Post to 
czas duchowej, psychicznej i fizycznej detoksykacji, 
a nie okres cierpiętnictwa. Cierpiętnictwo jest groźną 
karykaturą chrześcijaństwa. Syn Boży nie przyszedł po 
to, by nasz krzyż stawał się cięższy, lecz po to, by nasza 
radość, którą daje On sam, była wielka! On pozwolił 
przybić się do krzyża po to, by potwierdzić, że kocha 
nas zawsze, często pomimo naszego łotrostwa. Także 
wtedy, gdy Go śmiertelnie krzywdzimy. Jako testament 

pozostawił nam swoje pragnienie, byśmy kochali sa-
mych siebie i naszych bliźnich tak mądrze, mocno, 
ofiarnie i wiernie, jak On pierwszy nas pokochał. Im 
bardziej naśladujemy Jego miłość, tym większa jest na-
sza radość i otwierają się bramy nieba. 

Właściwie rozumiany post to ważny przejaw miłości 
do samego siebie, gdyż oznacza powstrzymywanie się 
od zatruwania ciała, psychiki, ducha czy sumienia. 
Z kolei jałmużna rozumiana w pogłębiony sposób to 
przejaw miłości bliźniego. Chodzi też o wsparcie dru-
giego człowieka w obliczu jego głodu duchowego, 
zwłaszcza głodu miłości i prawdy. Nasi bliźni – zwykle 
bardziej niż pieniędzy – potrzebują naszej miłości, cier-
pliwości, nadziei, a czasem może upomnienia i powie-
dzenia im twardej prawdy o ich grzechach czy słabo-
ściach. Oczywiście, pod warunkiem, że najpierw twar-
do upomnimy samych siebie. Życie może przynieść 
nam radość tylko wtedy, gdy stawiamy czoła rzeczywi-
stości na wzór Jezusa, który na pustyni zmierzył się 
z Szatanem i wygrał. 

Czy jesteśmy razem z Jezusem poszczącym i zwy-
ciężającym pokusy, czy też może przenikają do naszego 
życia podszepty o konieczności „tolerancji” oraz dbało-
ści o własną wielkość, które podsuwa nam Szatan? 

Zob. o. Jan Pach OSPPE, „Niedziela”, nr 9/2019, 
https://www.niedziela.pl/artykul/141616/nd/Popielcowa-

brama-do-Zmartwychwstania 

z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci Twojej żony, Heidelore. 
Była on nie tylko najbliższą Tobie osobą, lecz również naszą, bardzo lubianą, przyjaciółką. 
Trudno uwierzyć, że Jej już nie ma wśród nas. 
O życie wieczne dla śp. Heidelore modliliśmy się 1 stycznia br. podczas Mszy Świętej sprawo-
wanej przez naszego proboszcza, ks. Trojana Marchwiaka. 
 

Rudi, przyjmij, proszę, najszczersze kondolencje! 
Przyjaciele z parafii św. Wojciecha w Poznaniu 



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”: miesięcznik, nakład 250 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, 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: Santander Bank Polska SA. 
Nr konta :  85 10901362 000000003602 2318.  

Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl . 
E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl . 

  2 II   Ofiarowanie Pańskie, święto; Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego 

11 II   NMP z Lourdes, wspomnienie; Światowy Dzień 
Chorego 

14 II   Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, 
święto 

22 II   Katedry św. Piotra Apostoła, święto 

26 II   Środa Popielcowa 

Dominik Paweł Ciaś 

Maria Kaleta 

Mikołaj Marian Koziczyński 

Andrzej Jan Duszyński 
Romuald Marceli Klauziński 
Helena Płóciennik 

Marek Rutkowski 

 Spotkania zespołu redakcyjnego 

pisma parafialnego  

„Święty Wojciech” 

 

W roku 2020 zaplanowano jedenaście 
spotkań zespołu redakcyjnego. Odbędą 
się one w podanych niżej terminach: 

16.01 .2020  

13.02 .2020   
19.03 .2020  

16.04 .2020  

21.05 .2020  

18.06 .2020  

17.09 .2020  

15.10 .2020  

19.11 .2020  

17.12 .2020  

Miejsce spotkań: probostwo, zawsze 
o godz.17.00. 

Redakcja naszego pisma jest zainteresowana 
szeroką i stałą  współpracą z parafianami.  Cze-
kamy na Wasze teksty, propozycje,  uwagi. 
Zapraszamy! 

Redaktor naczelny 

ks. dr Trojan Marchwiak, 
proboszcz parafii pw. św. Wojciecha  

Parafialny Klub Seniora w roku 2020 

15.01.2020 

29.01.2020 

12.02.2020 

26.02.2020 

11.03.2020 

25.03.2020 

22.04.2020 

27.05.2020 

10.06.2020 

24.06.2020 

  9.09.2020 

23.09.2020 

14.10.2020 

28.10.2020 

25.11.2020 

  9.12.2020 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! 

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, spotkania z cie-

 kawymi ludźmi, pielgrzymki do pobliskich parafii… 

Organizatorzy: ks. Trojan Marchwiak oraz Barbara i Bole-
sław Psujowie. 

 

W roku 2020 zaplanowano 16 spotkań w następujących ter-
minach: 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl

