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Dzień Świętości Życia  

O 
bchodzimy go każdego roku w liturgiczną uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego. Celem obchodów 

jest budzenie wrażliwości oraz zwrócenie uwagi na sens 
i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenie du-
chowej adopcji dziecka poczętego. 

Dzieło Duchowej Adopcji narodziło się po objawie-

niach w Fatimie jako odpowiedź na wezwanie Matki Bo-
żej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia 
za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. 
W roku 1987 ojcowie paulini rozpoczęli w kościele Świę-
tego Ducha w Warszawie Dzieło Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego, dzieło, które miało być jedną z form 
wypełnieania Jasnogórskich ślubów narodu polskiego. 

B 
oże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dzie-
wicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej 

cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich 
świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który 
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen. 

Panno najboleściwsza, módl się za nami!  

 

Cd. str. 2 

Modlitwa do Matki  Bożej B olesnej  

Na zakończenie odmawiamy: 7 x Zdrowaś Mario… 



  

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

Intencja ewangelizacyjna na marzec powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża: 

za katolików w Chinach.  
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk 

Duchową Adopcję, propagowaną w Polsce, pobłogosławił 
Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do ks. 
prałata Franciszka Kołacza, krajowego moderatora Domo-
wego Kościoła. 

Ten dzień jest okazją do corocznego spotkania obroń-
ców życia na 40 już Pielgrzymce Obrońców Życia Czło-
wieka na Jasną Górę. Tegoroczną pielgrzymkę zaplano-
wano na sobotę, 21 marca. 

W Polsce obrońcy życia skupiają się przede wszystkim 
na obronie życia poczętego, obronie rodziny, gdyż te war-
tości są coraz częściej i głośniej negowane czy wręcz wy-
śmiewane. Propaguje się konsumpcyjny styl życia, życie 
bez żadnych ograniczeń, z naciskiem na zaspokajanie wła-
snych przyjemności. Nie dyskutuje się jeszcze o koniecz-
ności wprowadzenia eutanazji, ale jeżeli aktywność społe-
czeństwa związana z obroną największych wartości i god-
ności człowieka nie wzrośnie, a katolicy nie zaczną bronić 
swoich praw i prawd wiary, to w najbliższej przyszłości 
będzie ona najprawdopodobniej procederem legalnym. 

Całą nadzieję należy pokładać w ludziach młodych, 
którzy przygotowują różnego rodzaju akcje propagujące 
m.in. obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

W naszym mieście rozpoczęły się już przygotowania 
do Marszu dla Życia, który w tym roku jest organizowany 
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji 
Poznańskiej. Stowarzyszenie jest otwarte i czeka na chęt-

nych, chcących się zaangażować i pomóc.  
Manifestacje pro-life są organizowane także poza gra-

nicami naszego kraju. Największy na świecie marsz 
w obronie życia odbywa się każdego roku w Waszyngto-
nie. W tym roku zwolennicy ruchu pro-life zebrali się 
w stolicy USA już po raz 47. W marszu uczestniczyli lu-
dzie z różnych stanów USA, z prezydentem Trumpem na 
czele, członkowie organizacji, uczniowie… Pierwszy taki 
marsz odbył się tam 22 stycznia 1974, czyli dokładnie 
w pierwszą rocznicę uchwalenia przez Sąd Najwyższy 
Stanów Zjednoczonych (na podstawie sprawy sądowej 
Roe versus Wade) ustawy legalizującej w tym kraju abor-
cję. 

Kościół w Polsce ustanowił Dzień Świętości Życia 
w odpowiedzi na apel Jana Pawła II, apel zawarty w ency-
klice Evangelium vitae z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. 

Przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek 
i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych 
cudów stworzenia…” (EV, 84), biskupi proszą wszystkich 
stanowiących prawo, aby dbali o to, by stało ono na straży 
wyjątkowej wartości każdego ludzkiego istnienia od po-
częcia do naturalnej śmierci. Zachęcają też wszystkich 
ludzi dobrej woli do propagowania wartości życia i budo-
wania w swoim środowisku „cywilizacji życia”, czytamy 
w komunikacie z zebrania plenarnego Konferencji Epi-
skopatu Polski. 

Andrzej Karczmarczyk 

P 
ierwszego marca obchodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Trudno w tym 

dniu nie wspomnieć o heroicznej postawie rodaków, któ-
rzy przeciwstawiali się wyeliminowaniu w naszej ojczyź-
nie największych wartości, jakimi były i są: „Bóg. Honor. 
Ojczyzna”. 

Przykładem takiej postawy niech będą kapłani, przed-
stawieni poniżej, którzy poświęcili swoje życie w obronie 
tych wartości: 

ks. Michał Pilipiec, pierwszy duchowny zamordowa-
ny przez komunistów w PRL poza działaniami wojennymi 
(8 grudnia 1944 r.), żołnierz AK; 

ks. Michał Rapacz, zamordowany w nocy z 11 na 12 
maja 1946 r. przez bojówkę działaczy komunistycznych; 

ks. Roman Kotlarz, przeszedł tzw. „ścieżki zdrowia”, 
kilkakrotnie pobity, zasłabł podczas prowadzonego nabo-
żeństwa, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 
w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach; 

ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany 19 października 
1984 r.; funkcjonariusze PRL: kpt. Grzegorz Piotrowski, 
por. Leszek Pękala i por. Waldemar Chmielewski – po 
porwaniu i torturach – wrzucili go związanego do Zalewu 
Wiślanego przy zaporze wodnej we Włocławku; 

ks. Stanisław Suchowolec, zamordowany na plebanii 
30 stycznia 1989 r. przez sprawców, którzy nie zostali 
wykryci; 

ks. Stefan Niedzielak, zamordowany w niewyjaśnio-
nych okolicznościach w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 r.; 

ks. Leon Błaszczak, uduszony w nocy z 26 na 27 
grudnia 1982 r. na plebanii; 

ks. Stanisław Palimąka, zginął w niewyjaśnionych 
okolicznościach 27 lutego 1985 r. 

Komuniści walkę z Kościołem uczynili priorytetem. 
„Religia i komunizm nie mogą istnieć obok siebie ani 
w teorii, ani w praktyce” – pisali sowieccy ideolodzy. Ko-
ściół jako ostoja wolności, własności, obrońca człowieka 
oraz depozytariusz kultury i tradycji narodowej był naj-
większym przeciwnikiem władzy, którą w 1944 r. objęli 
Sowieci w Polsce. Aparat represji „polował” szczególnie 
na księży odważnie ewangelizujących w tych trudnych 
czasach.  

Odważni, konsekwentni i świadomi ceny, jaką płacą za 
swoją postawę pozostali niezłomni do końca, często do 
męczeńskiej śmierci. Warto o nich pamiętać i warto 
o nich mówić, bo oddali swoje życie za prawdę, wolność 
i życie według Bożych zasad. 

Niezłomni Żołnierze Kościoła  



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. 

38. Program miłości 
„Jest rzeczą niesłychanie doniosłą, aby w młodości – w tym wieku, w którym budzą się nowe uczucia miłości, uczu-

cia decydujące nieraz o całym życiu – chodzić z takim dojrzałym wewnętrznym programem miłości, właśnie takim, 
o jakim mówi Apel Jasnogórski. 

Odpowiadając na miłość, którą jesteśmy odwiecznie umiłowani przez Ojca w Chrystusie, odpowiadając na nią zara-
zem jako na miłość macierzyńską Bogarodzicy – sami uczymy się miłości. 

Pani Jasnogórska jest nauczycielką pięknej miłości dla wszystkich. Jest to zaś szczególnie ważne dla was, młodych. 
W was bowiem rozstrzyga się ów kształt miłości, jaką będzie miało całe wasze życie. A przez was – życie ludzkie na 
ziemi polskiej. Życie małżeńskie, rodzinne, społeczne, patriotyczne – ale także: życie kapłańskie, zakonne, misyjne. 
Każde życie określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość – a po-
wiem ci, kim jesteś”. 

Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży, Częstochowa, 18 czerwca 1983 

Za: http://www.opiodom.pl/
dokumenty/dielo_milosci.pdf 

ks. Marian Polak CSMA 

Dzieło Miłości 
„D usze, które dobro-

wolnie przyjmą 
z rąk Moich to, co im zgo-
towałem i wydadzą się za 
braci z miłości – ominą 
ogień czyśćcowy i Moi 
aniołowie wprowadzą ich 
do domu Ojca w chwa-
le” (22.03.1984). 
     *** 

„Dzieło miłości to odnowa 
mego Kościoła przez ukry-

te, ciche ofiarowanie się moich dzieci” (20.11.1987). 
             *** 

„Chrystus, umierając za nas na krzyżu, okazał nam 
szczyt swojej miłości. Wielu jednak nie odpowiada miło-
ścią na Jego miłość. Miłować Boga to zdecydować się na 
wypełnianie Jego woli aż do śmierci. Książka ta jest Bo-
żym wołaniem do dusz ofiarnych całego świata, aby 
uczestnicząc w męce i śmierci Chrystusa, swoją ofiarą 
oraz modlitwą pomagały innym kochać Boga i w ten spo-
sób iść przez życie, i przyjmować to, co ono niesie”. 

             *** 

Książka Dzieło Miłości wydana została z inicjatywy ks. 
Mariana Polaka CSMA w 2010 roku. Zawiera ona tekst 
mistyczny anonimowej Autorki, pochodzący z lat 80. mi-

nionego stulecia. Wraz z upływem blisko 40 lat od pierw-
szych, zapisanych przez nią tekstów widać, że są one co-
raz bardziej aktualne, coraz bardziej „dojrzałe” w czasie, 
świadczą o Bożym prowadzeniu i działaniu Ducha Święte-
go w Kościele, ale przede wszystkim o niepojętej, przeo-
gromnej miłości Pana Jezusa, miłości pragnącej zbawienia 
wszystkich ludzi. 

Kiedy ks. Marian Polak oddawał w tamtym czasie tekst 
Dzieła Miłości do druku, napisał we wprowadzeniu: „(…) 
by w ten sposób wielu mogło zapoznać się z planem PA-
NA i otworzyć się na Jego boski zamiar”. 

W grudniu 2019 roku Fundacja DOM ULGI W CIER-
PIENIU z siedzibą w Poznaniu zwróciła się z prośbą do 
Wydawnictwa PETRUS i uzyskała zgodę na nieodpłatne 
upublicznienie w całości tekstu z tej książki w wersji elek-
tronicznej.  

Mamy na celu przybliżenie szerokim kręgom odbior-
ców Miłości Ofiarnej Jezusa – miłości największej – uka-
zując przy tym radykalne naśladowanie tej postawy 
w życiu na wzór Świętych, takich jak: św. Ojciec Pio, 
św. siostra Faustyna Kowalska, św. Jan Paweł II i wielu 
innych (…). 

Na okładce zamieściliśmy słynące łaskami, cudowne – 
„ożywające” Oblicze Jezusa w Agonii z Limpias w Hisz-
panii. Wraz z ks. Marianem pragniemy przekazać pozdro-
wienia dla Aniołów Stróżów wszystkich Czytelników tej 
książki (…).  

Książkę Dzieło Miłości w pliku PDF można pobrać ze 
strony: www.opiodom.p l . 

 

Polecamy naszym parafianom!  

Wacław Oszajca 

Aniele Stróżu musimy się umówić 

jutro na matematyce dopilnuj pana żeby mnie nie pytał 
sam wiesz przecież że tego meczu nie można było nie oglądać 

na czwartek odrobię wszystko na piątkę zobaczysz 

ale dzisiaj porozmawiaj z Aniołem Stróżem od pana 

i obydwaj dopilnujcie żeby mnie jutro pan nie pytał 
za to pójdę teraz spać 

żebyś mnie już nie pilnował i się nie męczył 
(…Ty za blisko, my za daleko…,  
Lublin 1985, s. 78) 

Aniele Stróżu 



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 . 

  4 III  św. Kazimierza, królewicza 

19 III  św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość 

25 III  Zwiastowanie Pańskie, uroczystość; Dzień   
    Świętości Życia 

Rafał Chudziński 

Przemysław Piotr Hojan 

Magdalena Paulina Orwat 

Krystyna Teresa Stelmaszczyk 

Nasi parafianie…  

26 
 marca westchnijmy do Miłosiernego o życie wieczne dla Pani Krysi, bo tak się do 
niej zwracaliśmy! Nieubłagany czas… To już 7 lat, jak nie ma jej wśród nas. Pani 

Krysia była drugą osobą w naszej parafii (oczywiście zaraz po Proboszczu!). Widoczna 
zawsze i wszędzie: w kościele, biurze parafialnym, na probostwie; wszystkiego dopilnowa-
ła, „wszystko musiało przejść przez jej ręce”. Wiele lat była zelatorką świętowojciechowej 
Róży Różańcowej, organizując życie modlitewne wśród wiernych.   

 Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!  

„To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie”. 

Maria Krystyna Mańczak  

Matka Boża do bł. Alana de Rupe 

Archidiecezja Poznańska jako pierwsza w Polsce uruchomiła aplikację mobilną dla wiernych – 
„DROGOWSKAZ”. Aplikację mogą pobrać za darmo posiadacze telefonów z systemami Android 
i IOS. Zawiera ona dane o lokalnym Kościele oraz jego inicjatywach. Dzięki aplikacji wykorzystującej 
geolokalizację łatwo znajdziemy informacje na temat Mszy Świętych, spowiedzi, sprawdzimy podsta-

wowe wiadomości o interesującej nas parafii. Ważną częścią aplikacji jest zakładka CARITAS. Potrzebne informacje 
uzyskają tu osoby szukające pomocy i te, które chcą ją ofiarować. 

Bolesław Psuja 

Bolesław Psuja 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl

