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Bóg chciał, by został kapłanem, a on Go posłuchał...

uż od soboty, 23 maja możemy powiedzieć: nasz Ksiądz Szymon Antczak, bo przecież jest naszym kapłanem, tym,
którego obserwowaliśmy jako kleryka, diakona – początkowo z niedowierzaniem, a potem z coraz większym podziwem. W sobotę z rąk metropolity poznańskiego, abpa Stanisława Gądeckiego otrzymało święcenia prezbiteratu dziewięciu diakonów, wśród nich dk. Szymon Antczak. W swoim kazaniu, poprzedzającym moment święceń, abp – powołując
się m.in. na „List do kapłanów na Wielki Czwartek” (1979) św. Jana Pawła II – mówił, że kapłan jest znakiem i drogowskazem dla innych, spośród ludu wzięty i dla ludu ustanowiony powinien głęboko wierzyć, żarliwie się modlić, żyć
prawdą ośmiu błogosławieństw i nade wszystko miłować, oddając swoje życie za owce – jak Dobry Pasterz.
Ksiądz Szymon Antczak, dekretem abpa Stanisława Gądeckiego, od 1 lipca rozpocznie posługę w parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie.
Mszę Świętą prymicyjną (prima missa) odprawił ks. Szymon w naszym kościele parafialnym. W słowie skierowanym do wiernych, w swojej pierwszej homilii podkreślił
m.in., że możliwe staje się, aby będąc ochrzczonym, to
jest „zanurzonym” w Bogu, innych nauczać – czynić
uczniami i w Bogu „zanurzać”, i… brać do nieba, czyli
tam gdzie zwycięża miłość nad obojętnością, a miłosierdzie nad sądem. Wzorem jest Chrystus i Jego relacja z
Ojcem; Bóg zawsze o nas pamięta. Mówią o tym: „Ikona
Przyjaźni” i słowa: „Ja nie zapomnę o Tobie” (Iz 49,15b),
które ks. Szymon zamieścił jako motto na swoim obrazku
prymicyjnym. Doświadczenie obecności drugiego człowieka zanurzonego w Bogu, to jest pełnego Bożej miłości, pozostawia w życiu niezatarty ślad, uczy kochać, dając poczucie bliskości i ciepła, bo taki jest nasz Bóg…

Drogi Księże Szymonie,

życzymy Ci, abyś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i ludźmi, których spotkasz, a Twoje serce niech przepełnia miłość – dziel ją z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie trać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On
pokaże Ci prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
Z najlepszymi życzeniami
Parafianie
i redakcja pisma parafialnego „Święty Wojciech”

B

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia przesunięta!
eatyfikacja Stefana kard. Wyszyńskiego, wielkiego Prymasa Tysiąclecia, jest szczególnym darem Bożej miłości. Uroczyste obchody miały odbyć się w 10 rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Wspomniany polski
męczennik, duszpasterz świata pracy – zarówno w swoim nauczaniu, jak i w duchowym życiu – opierał się na autorytecie milenijnego Prymasa.
W 2020 roku Polska obchodzi 100-lecic Bitwy Warszawskiej – cudu nad Wisłą. Młody Stefan Wyszyński osobiście i boleśnie przeżył tamten czas, czas wojny bolszewicko-polskiej. Jako 19-letni młodzieniec, razem z rodakami, doświadczył nadzwyczajnej
opieki Maryi nad naszym krajem. Zalew bezbożnej propagandy oraz program zdobycia Zachodu po „trupie Polski” na trwałe odcisnął swoje ślady na całym życiu prymasa
Polski. Poznał wroga i jego niespełnione do końca cele. Tym bardziej cieszy więc
fakt, że ten wielki czciciel Maryi właśnie w tak znaczącą rocznicę uratowania – młodej wówczas – suwerenności Polski miał dostąpić wyniesienia na ołtarze.
Jednak z powodu zaistniałej sytuacji i braku możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu religijnym szerszej rzeszy wiernych, beatyfikacja czcigodnego Kardynała została przesunięta do bliżej nieokreślonej daty. Przesunięcie beatyfikacji, przy aprobacie Stolicy Apostolskiej, ogłosił 28 kwietnia kard. Kazimierz Nycz.
Andrzej Karczmarczyk

Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach.
Intencja ewangelizacyjna na maj, powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża:

droga serca.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią, odnaleźli drogi życia,
pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

J

M od l it wa d o Ś w i ę tej R i ty w c za sa ch k or o naw i r us a

est w Krakowie takie miejsce na Kazimierzu, przy ulicy Skałecznej, gdzie mieści się klasztor sióstr augustianek i kościół pw. św. Katarzyny, w którym 22 każdego
miesiąca kapłan odprawia Mszę Świętą w intencjach polecanych przez wstawiennictwo św. Rity. Mszę Świętą poprzedza modlitwa z odczytaniem próśb i podziękowań, a po
niej święci się róże.
To centrum kultu św. Rity w Polsce. Relikwie Świętej
znajdują się w bazylice w
Cascia we Włoszech.
W czasie trwającej obecnie pandemii odmawiana
jest modlitwa ułożona przez
Renato Boccardo, arcybiskupa Spoleto-Norcia:
Podczas gdy doświadczamy kruchości i słabości
w obliczu choroby, która w dzisiejszych czasach
dotyka tak wielu naszych
braci i sióstr w człowie-

czeństwie, po raz kolejny uciekamy się do twojego wstawiennictwa, umiłowana Święta Rito.
Strach uniemożliwia nam spoglądanie na ten czas
z pogodą ducha i ufnością, a niepewność i troska
o przyszłość grozi nam utratą zaufania i osłabieniem nadziei.
Ty, która w lazarecie w Roccaporena przyjęłaś i leczyłaś
chorych na dżumę, która zraniła twój czas; Ty, która jesteś
świetlistym odbiciem Bożej czułości i opatrzności, zdobądź
dla nas odwagę, by przejść tę próbę z pewnością,
że kochająca ręka Ojca nie opuści swoich dzieci.
Niech Twoja modlitwa oddali epidemię, która rozprzestrzenia się na świecie; pocieszy tych, którzy zostali tym dotknięci i ich rodziny; pocieszy osoby starsze, bardziej niż inne narażone na samotność; wesprze pracowników służby zdrowia w ich wielkodusznej służbie; zainspiruje mądre decyzje tym, którzy mają odpowiedzialność
naukową i polityczną; obroni wszystkich przed chorobami
ciała i ducha i pomoże im spokojnie powrócić do swoich
zwykłych zajęć, aby chwalić i dziękować Bogu z odnowionym sercem. Amen.

Roccaporena di Cascia, 6 marca 2020 r.
+Renato Boccardo arcybiskup Spoleto-Norcia
(Za: https://ogrod.augustianki.pl/2020/05/modlitwa-w-czasach-koronawirusa/)
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Pat r o nk a s p r aw n ie m oż liw y ch

óg dał nam do pomocy
potężną armię tysięcy
świętych. Pomagają nam
oni w różnych trudnych
sytuacjach, a także rozwiązywaniu spraw niemożliwych. Ołtarze najbardziej
popularnych świętych są
obsypywane
kwiatami
i dekorowane wotami.
Największą liczbą świętych szczeci się Europa i
kraje Bliskiego Wschodu,
gdzie chrześcijaństwo miało swój początek. Spośród
wszystkich krajów i narodów wyróżniają się Włochy.
Rzym od czasów św. Piotra był (i jest) stolicą chrześcijaństwa. Tutaj „rodziły się” edykty prześladowcze Kościoła;
tutaj, od czasów Nerona, najwięcej było męczeńskich ofiar.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz akademicki mówił: Każdy kraj, pokolenie, potrzebują przykładu ludzi, którzy dążyli do doskonałości i ją osiągnęli. Święci są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem, bo, z jednej strony,
są już blisko Niego [Boga], z drugiej: są naszymi braćmi
i siostrami w człowieczeństwie. Często byli to wielcy
grzesznicy, którzy jednak w sytuacji kryzysowej potrafili w
pokorze pozwolić podnieść się Bogu. I to właśnie za to są

czczeni. Umiejętność ciągłego podnoszenia się po porażkach wymaga pierwiastków świętości. A (…) kult [świętych] uzmysławia nam, że świętość jest dostępna dla każdego z nas: (zob. Czym święci są zajęci?, http://
www.fronda.pl/a/czym-swieci-sa-zajeci,13554112.html ).
Jedną z najbardziej znanych świętych jest św. Rita,
czczona jako patronka spraw beznadziejnych. We Włoszech i Europie popularnością przewyższa św. Antoniego.
Urodziła się w roku 1381 w małej wiosce Roccaporena,
oddalonej 5 km od miejscowości Cascia. Chciała poświęcić się służbie Bożej, ale, zgodnie z wolą rodziców, wyszła
za mąż. Niestety, młodzieniec okazał się brutalem. Święta
znosiła swój los z wielką cierpliwością. Po 15 latach małżeństwa mąż padł ofiarą rodowej zemsty. Panujący ówcześnie zwyczaj zobowiązywał synów do pomszczenia śmierci ojca. Rita zdobyła się wówczas na bohaterski czyn: błagała Boga, aby zabrał synów z tego świata, by nie splamili
się zbrodnią zabójstwa. Bóg wysłuchał prośby: bracia bliźniacy zmarli z powodu szalejącej epidemii.
Po tych wydarzeniach św. Rita wstąpiła do zakonu augustianek w miejscowości Cascia. Ponieważ była analfabetką, wykonywała w klasztorze proste posługi. Miała szczególne nabożeństwo do męki Bożej. Podczas jednego z kazań o męce Pańskiej poprosiła Boga, by dał jej
„zakosztować” jednego ciernia, który ranił Jego głowę.
Została wysłuchana; na jej głowie pojawiła się bolesna racd. str. 3

na, z powodu której strasznie cierpiała przez 15 lat, aż do śmierci. W klasztorze augustianek klauzurowych święta spędziła ok. 40 lat. Zmarła 22 maja 1447 r. w 66 roku życia.
Sława świętości zaczęła przyciągać do grobu św. Rity wielu pielgrzymów, którzy również obecnie tłumnie odwiedzają
to miejsce. Ciało św. Rity po dziś dzień jest nienaruszone. Gdy spoczęło w cyprysowej trumnie, ta, pomimo gwałtownego pożaru kościoła, została nietknięta.
W roku 1628 papież Urban VIII zatwierdził kult Świętej, kanonizował natomiast w roku 1900 papież Leon XIII, nazywając św. Ritę drogocenną perłą Umbrii.
Dzisiaj kult św. Rity znany jest nie tylko we Włoszech, ale także w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Łacińskiej i na Filipinach. Kościół w Cascii, należący do zakonu augustianów, został wybudowany w latach 1937-1947. W osobnej kaplicy, w kryształowym mauzoleum spoczywa św. Rita w stroju zakonnym. Świętą Kościół katolicki wspomina 22 maja.
Wtedy to pielgrzymi przynoszą do kościoła róże, którym po poświęceniu przypisuje się właściwości lecznicze. Jest to
związane z legendą. Święta bowiem, gdy zabrakło kwiatów, miała przynieść zimą na ołtarz Chrystusa róże z ogrodu
klasztornego.
W kościele pw. św. Katarzyny Sieneńskiej w Krakowie znajduje się rzeźba św. Rity i przechowywane są jej relikwie.
Por. M. Skok, Święta Rita z Cascii, https://www.slonecznystok.pl/historia/dwudziestolecie/swieta-rita-z-cascii.html

Krystyna Ludwiczak

Rocznica poświęcenia własnego kościoła
Czy wszystko już wiemy o rocznicy poświęcenia kościoła pw. św. Wojciecha?

O

statnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia
własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania naszej parafialnej świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Tego dnia, tradycyjnie
już, dziękowaliśmy za nasz kościół świętowojciechowy – parafialny
wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą
wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi.
Z dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie: byśmy jako wspólnota dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga, byśmy troszczyli się o to, by nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od
strony materialnej był godnym miejscem obecności Boga.
Poświęcenie kościoła i ołtarza zalicza się do najbardziej uroczystych
aktów liturgicznych, a obchody rocznicy tego wydarzenia są podniesione do rangi uroczystości (Dekret Świętej Kongregacji Sakramentów
i Kultu Bożego z 29 maja 1977 r.).
Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia porównywalny
z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest;
budynek – przez poświęcenie i namaszczenie. Gdy dziecko przychodzi
na świat, jest nowym istnieniem ludzkim, nowym człowiekiem. Od
chwili chrztu staje się dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania
na ziemi, Jego świątynią. Tego październikowego dnia, jako dopełnienie rocznicy poświęcenia kościoła św. Wojciecha, miało miejsce
ochrzczenie aż sześciorga dzieci! Dziękujmy Bogu za naszą świątynię,
w której możemy się modlić, przyjmować sakramenty święte i składać
Bogu Najświętszą Ofiarę. W modlitwie pamiętajmy także o wszystkich
dobrodziejach, fundatorach i budowniczych naszej świątyni na przestrzeni ponad dziewięciu wieków.
Uczestnicząc wtedy
(w październiku
ubiegłego
roku)
Uroczystości
na dworcu w Krakowie,
1938
rok we Mszy
Świętej, przypomniałem sobie, że kiedyś – czytając jakieś opracowanie
o naszym kościele – natrafiłem na informację o konkretnej dacie jego
poświęcenia. Zabrałem się do wertowania posiadanej literatury dotyczącej naszego kościoła. Odnalazłem dysertację pt. Wizytacja parafii św.
Wojciecha w Poznaniu z 1781 r. w tłumaczeniu z łaciny i opracowaniu
o. Piotra Franciszka Neumanna OCD. W części dotyczącej opisu kościoła i jego wyposażenia widnieje taki zapis: „Że był konsekrowany,
dowodzą zarówno dawniejsze wizytacje [przed 1781 r.], jak i znaki widoczne na ścianach oraz dzień rocznicy poświęcenia, który jest obchodzony w pierwszą niedzielę po oktawie Bożego Ciała”. W związku z tym, czy nie należałoby dokonać analizy informacji zawartych w dokumentach powizytacyjnych z 1781 r. pod kątem ewentualnej korekty daty obchodów rocznicy poświęcenia naszego kościoła? W bieżącym roku byłaby obchodzona 21 czerwca.
Księga akt wizytacji znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (sygnatura AV 30, str. 1049-1121).
Bolesław Psuja

Historia drugiego patrona naszej parafii, bł. ks. Narcyza Putza – z okazji odpustu

życie zaczyna się zupełnie zwyczajnie: urodzony w Wielkopolsce, wyedu„J ego
kowany w Poznaniu, wyświęcony na kapłana w Gnieźnie w 1902 roku. I od

tego momentu wszystko jakby zaczyna nabierać rozpędu. Ten młody kapłan posługuje bowiem kolejno w Boruszynie, Obrzycku, Szamotułach i Wronkach. Wszędzie
udziela się w polskich stowarzyszeniach działających w zaborze pruskim. Uczestniczy w ruchu spółdzielczym. Pracuje społecznie w bankach ludowych. Wygłasza
odczyty. Występuje przeciwko wywłaszczaniu polskiej ziemi. Pomaga zakładać
organizacje skupiające polskich rolników. Gdy przed końcem I wojny światowej
trafia do parafii pw. św. Mikołaja w Ludzisku, organizuje powstańców, z którymi
śpieszy na pomoc w oswobodzeniu Inowrocławia. Tworzy od podstaw bydgoską
parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, stając się jej pierwszym proboszczem.
Współorganizuje Komitet Kolonii Feryjnych, dla którego specjalnie kupuje gospodarstwa pod Bydgoszczą. Dzięki temu setki dzieci mogą wyjeżdżać z domu na wakacje. Od 1920 roku zasiada także w radzie miejskiej, wchodząc w skład kilku deputacji: bibliotecznej, teatralnej, szkolnej oraz komisji gospodarczej. Przeniesiony
w roku 1925 do dużej parafii św. Wojciecha w Poznaniu, ani na moment nie zwalnia tempa swojego życia i skali społecznego zaangażowania. (…) zostaje obarczony
wyjątkowym zadaniem: ma budować nowe kościoły i tworzyć wokół nich sprawnie
działające parafie. I tak powstaje kościół i parafia św. Stanisława Kostki na Winiarach, św. Jana Vianneya na Sołaczu, Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach. Jest jednak nie tylko sprawnym administratorem. Ma opinię dobrego kaznodziei i spowiednika. Do tego tworzy
lub sam redaguje wiele poznańskich pism parafialnych i katolickich czasopism religijnych. Zatrzymuje go dopiero wybuch II wojny światowej i błyskawiczne aresztowanie przez gestapo. Trafia na Pawiak, potem do poznańskiego Fortu
VII, Dachau, Mauthausen i znowu do Dachau. Ma 63 lata, dławicę piersiową i tylko jedną sprawną nerkę, a pracuje w
kamieniołomie, na plantacjach i w pończoszarni. I wciąż żyje. I to jak żyje. Ma jeszcze bowiem siłę wspierać duchowo
innych i organizować dla współwięźniów, słynne na cały obóz, godzinki czy gorzkie żale. Nic dziwnego, że dostaje
przydomek „hetman duchowy”. Umiera z wycieńczenia (…) 5 grudnia 1942 roku. Kto? Błogosławiony Narcyz Putz,
kapłan i męczennik, który – wbrew swojemu imieniu – bardziej niż siebie ukochał Boga i bliźnich”.
Fragment audycji z 5 grudnia 2018 r., zarejestrowany w katowickim radiu EM

Pa r a f ia l ny K l ub Se ni or a
Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszego Klubu!
W związku z dalej panującym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem, trudno jest przewidzieć, kiedy będzie
można wrócić do normalnych spotkań. Podjąłem trudną, ale odpowiedzialną decyzję o ich odwołaniu do 30 czerwca
2020 roku. O wznowieniu zajęć poinformuję Szanownych Parafian.
Życzę dużo zdrowia :) Bolesław Psuja

1 VI NMP, Matki Kościoła, święto
4 VI Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto
7 VI Trójcy Przenajświętszej, uroczystość
11 VI Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało,
uroczystość
12 VI Parafialny odpust ku czci bł. Narcyza Putza
19 VI Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość
20 VI Niepokalanego Serca NMP, wspomnienie
24 VI Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
29 VI Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

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.
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.
N r konta : 85 10901362 000000003602 2318.
Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl .
E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl .
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