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J e zu s C h ry s t us w m o j e j d z ie l n ic y

o byś zrobił, gdybyś ujrzał Jezusa Chrystusa idącego ulicą w twojej miejscowości? Czy stanąłbyś jak wyryty
z powodu tak jawnego pogwałcenia twego „racjonalnego” światopoglądu? Czy padłbyś Mu do nóg, „żeby choć
frędzli u Jego płaszcza się dotknąć” (Mk 6,56)? A może po prostu skwitowałbyś fakt obojętnym: „O, idzie Jezus!” i poszedł dalej swoją drogą? Albo natychmiast wyjął iPhone’a i zaczął zajadle filmować, żeby nareszcie zdobyć upragnione
pięć minut w Internecie?
Co roku mamy okazję spotkać się z Jezusem na ulicach naszych miejscowości, gdy podczas specjalnie na ten cel
ustanowionej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, już od siedmiu długich stuleci „zagrody nasze widzieć
przychodzi, i jak się jego dzieciom powodzi”.
– Ale to nie to samo – zawoła sceptyk. – Gdyby tak żywy Jezus stanął nagle pośród nas, o, to z całą pewnością poruszyłoby wiele serc, dając im nieodparty impuls do rozpalenia gasnącej wiary, do moralnej odnowy, do radykalnego nawrócenia. Taki znak przekonałby nawet najzacieklejszych ateistów.
„Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku” (Mt 12,39), ale nie otrzyma żadnego więcej prócz tych znaków, które
Pan nasz już uczynił, gdy przebywał między nami, po czym oddał wraz z całym swym dziedzictwem w depozyt świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła powszechnego. W nim zaś wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus jest
prawdziwie obecny – Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem – w sakramencie Najświętszej Eucharystii. W Hostii Przenajświętszej „zawarte są – prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie – Ciało i Krew wraz z Duszą i Bóstwem Pana naszego
Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus" – uczy Sobór Trydencki. Wiecznie żywy Bóg-Człowiek – „wczoraj i dziś, ten
sam także na wieki” (Hbr 13,8).
Jak zatem postąpisz, ujrzawszy żywego Chrystusa na ulicy twojej miejscowości? Miniesz Go obojętnie czy oddasz
Mu hołd, włączając się w procesję tych, „którzy zostali zaproszeni na ucztę Baranka”? Pamiętaj, że zaproszenie – mimo
iż wysłane dwa tysiące lat temu – wciąż pozostaje aktualne i otwarte dla wszystkich. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt
11,28), „aby mój dom był zapełniony” (Łk 14,23).
Warto już dzisiaj zacząć ćwiczyć spotkanie z Panem, aby – kiedy „przyjdzie sądzić żywych i umarłych” – sytuacja
nas nie zaskoczyła ani nie przerosła. Bo że On przyjdzie i każdego z nas wezwie przed swoje oblicze, gdy „Bóg sądzić
będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według Ewangelii” (Rz 2, 16), to największy pewnik, jaki kiedykolwiek znał ten (i tamten) świat.
I cóż wtedy zrobimy? Przybrawszy maskę fałszywej radości, zakrzykniemy obłudnie:
– Panie, jak dobrze Cię widzieć! Tyle czasu Cię nie było. Gdzie się podziewałeś?
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szystkim Parafianom życzymy wspaniałych, pogodnych, roześmianych, a przede wszystkim bezpiecznych
wakacji. Niech ten letni czas będzie wypełniony niezapomnianymi chwilami i wrażeniami, ale niech też będzie czasem pogłębiania relacji z naszym Ojcem.
Jezus, jako Dobry Pasterz, przypomina nam o potrzebie wypoczynku: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Wypoczywajmy więc, używając rozumu, w poczuciu własnej godności, pamiętając
że jesteśmy chrześcijanami.
Redakcja pisma parafialnego „Święty Wojciech”

Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto
o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach.
Intencja powszechna na lipiec, powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża:
nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
Intencja powszechna na sierpień, powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża:
świat morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją na morzu,
łącznie z marynarzami i rybakami, oraz za ich rodziny.
A On nam wtedy odpowie:
– Cały czas byłem między wami, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, a nawet się do mnie nie zbliżyliście. Moje Ciało i Krew dla waszej wygody ukryłem w chlebie i winie, a nigdy ich nie skosztowaliście. „Powiadam
wam, nie wiem, skąd jesteście” (Łk 13,27). „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie” (Mt 7,23).
Oj, przykro by było jak diabli (nomen omen) usłyszeć taki wyrok z ust Najwyższego Sędziego.
Nie znamy terminu naszego ostatecznego spotkania z Panem, albowiem „o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32), jedno wszakże jest pewne: nieuchronnie i nieubłaganie z każdą
sekundą się on przybliża. To może być już jutro. Nawet dzisiaj. Za pół godziny…

Jerzy Wolak
Za: https://www.pch24.pl/jerzy-wolak--jezus-chrystus-w-mojej-dzielni,60631,i.html

Ś w i ę ty A ug u st y n z H ip p o ny
Kto kocha siebie a nie Boga, nie kocha siebie.
Kto natomiast kocha Boga a nie siebie, siebie kocha.
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św. Augustyn

iewiele jest tak wybitnych postaci w historii Kościoła jak święty Augustyn. Wszystko, co wiemy o życiu Świętego, zawdzięczamy jego najsłynniejszemu dziełu, jakim są Wyznania, które napisał w wieku 43 lat. Ta autobiografia należy do arcydzieł literatury religijnej. Dokumentem drugim, niemniej cennym, zwłaszcza dla poznania życia i działalności św. Augustyna, jest żywot zapisany przez Posydiusza, który w 391 r. znalazł się razem ze Świętym
w Hipponie.
Święty Augustyn przyszedł na świat w 354 r. Pochodził z Tagasty (dzisiejsza Afryka Północna). Zgodnie z ówczesnym zwyczajem Augustyn w dzieciństwie nie został ochrzczony; zaliczono go do grona tzw. katechumenów, którzy mieli przyjąć chrzest jako dorośli. Będąc młodzieńcem, żył bardzo swobodnie. Lubił zabawy, picie,
jadło. Podczas studiów w Kartaginie poznał dziewczynę, która dała mu
syna. W tym czasie ulubionym żywiołem Augustyna były igrzyska, walki
gladiatorów, cyrk i teatr. Mimo moralnych rozterek Augustyn zawsze odczuwał głód prawdy. Cały swój wolny czas poświęcał więc na filozoficzne
lektury, czytając klasyków rzymskich. Biblia wydawała się Augustynowi
prostacka. Bał się przyłączyć do Kościoła i nie miał żadnej ochoty porzucać swoich grzesznych przyzwyczajeń.
Podczas pobytu w Mediolanie, gdzie wykładał retorykę, poznał biskupa
Ambrożego, wybitnego kaznodzieję i pedagoga. Pod wpływem jego kazań
Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawła Apostoła. Przypadkowo otworzył
fragment Listu do Rzymian, w którym przeczytał: „(…) żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przeobleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. Wtedy
zrozumiał sens swojego życia i poczuł żal z powodu zmarnowanej przeszłości.
Na początku Wielkiego Postu Augustyn zgłosił się do św. Ambrożego jako katechumen i w Wielką Sobotę, 24
kwietnia 387 r. z jego rąk przyjął chrzest święty. Miał wówczas 33 lata. Matka Augustyna, św. Monika nie posiadała
się ze szczęścia. Po 20 latach modlitw o nawrócenie syna została wysłuchana.
Rok później św. Augustyn powrócił do swojego miejsca urodzenia, sprzedał posiadłość i rozdał pieniądze ubogim.
Niebawem wokół niego zawiązała się wspólnota mężczyzn, pragnących – tak jak on – spędzać czas na kontemplacji
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Jan Paweł II do Polaków!

czytując 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.
39. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali
Moi drodzy przyjaciele! Do was, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji – zaporę tym wadom
społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że
ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie!

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

i studiach duchowych. Ułożył dla wspólnoty regułę, która później stała się podstawą reguł wielu wspólnot zakonnych.
Historia nawrócenia św. Augustyna z Tagasty wywarła wielkie wrażenie na tutejszych chrześcijanach. Zaczęli się oni
domagać, aby wyświęcono go na kapłana. Ponieważ Augustynowi nie odpowiadało takie życie, przeniósł się ze swoimi mnichami do Hippony (obecnie Annaba
w Algierii), gdzie postanowił założyć klasztor i tak spędzić resztę życia. Niebawem dał się poznać jako człowiek bardzo pobożny. Równocześnie okazało się, że
w diecezji brakuje kapłanów. Nie miał więc wyjścia i przyjął święcenia kapłańskie. Biskup Waleriusz mianował go swoim asystentem, a cztery lata później –
konsekrował na biskupa. Święty Augustyn ani przez chwilę nie wątpił, że takie są
plany Boże wobec niego. Głosił kazania, prowadził wykłady dla duchownych,
zakładał klasztory, zarządzał kościelnym majątkiem, jeździł do innych diecezji.
W 430 r. plemię Wandalów dotarło do Afryki. Rozpoczęło się oblężenie
Hippony. Augustyn, mając 75 lat, podtrzymywał wszystkich na duchu. W trzecim
miesiącu oblężenia padł ofiarą epidemii. Zmarł 28 sierpnia 430 r. w otoczeniu
swoich współbraci. Ciało Świętego złożono początkowo w katedrze w Hipponie,
ale w obawie przed profanacją Wandalów przeniesiono do Pavii, gdzie po dzień
dzisiejszy opiekę nad relikwiami sprawują synowie duchowi wielkiego biskupa,
augustianie.
Święty Augustyn był jednym z najbardziej twórczych pisarzy chrześcijańskiej
starożytności. Na jego dorobek składają się dzieła dogmatyczne, moralne, duszpasterskie, komentarze do Pisma Świętego. Zachowały się także 363 kazania i 217
listów.

Wspomnienie liturgiczne św. Augustyna przypada 28 sierpnia.

Krystyna Ludwiczak

Zapraszam do odmawiania Różańca!
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt!
Jacek – szafarz Najświętszego Sakramentu
tel. 61 852 13 17 lub 692 952 448

Królestwo Boże
Spacerkiem przez miasto wąziutką ulicą,
idę, gdzie światełka w noc się jeszcze świecą.
Widzę szyld na sklepie „Królestwa Bożego”
– małe drzwi otwarte są tu dla każdego.
Wchodzę więc do środka, zobaczyć, co mają,
i za jaką cenę towar tam sprzedają.
Widząc mnie przy wejściu, Anioł wręcza siatkę,
ogromną, z jedwabiu, ozdobioną w kratkę.
„Mamy tutaj wszystko, co w życiu potrzeba!
Skarby te przybyły wprost z samego nieba.
Nie przeocz niczego, co znajdziesz w tym sklepie,
im więcej nabierzesz, tym lepiej dla Ciebie”.
Biorę wpierw „Cierpliwość” – ją mieć w zapasie,
skoro mi przypadło żyć w tym trudnym czasie.
Na drugim regale są stosy „Miłości”.
Tego mi potrzeba na moje słabości –
w oczach czasem siedzi choroba zazdrości
i nienawiść także dręczy moje kości.
„Miłość” jest pomocna, ciepła i łagodna
i w codziennym życiu nigdy niezawodna.
Obok buteleczka niebiańskiej „Mądrości”
– ona mi pomoże rozwiązać trudności.
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św. Tomasza Apostoła, święto
św. Benedykta, patrona Europy, święto
NMP z Góry Karmel, wspomnienie
św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy,
patronki Europy, święto
św. Jakuba Apostoła, święto
Przemienienie Pańskie, święto
św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto

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
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.

W życiu już spotkałem góry naiwności,
niewiele widziałem prawdziwej mądrości.
W sklepie nie ma wagi, nie widzę też miary!
Obiema rękami biorę z kosza „Wiary”.
Ona jest konieczna w duchowej słabości,
pomaga pokonać wszystkie wątpliwości.
Moja siatka pełna, lśni jak pierścień złoty,
serce się otwiera, widząc te klejnoty!
Chcę teraz zapłacić, proszę o rachunek.
A Anioł: „Idź w drogę, to jest podarunek!”.
Tuż przed wyjściem widzę świetlaną „Nadzieję”,
obok „Pokój”, „Radość” – dusza mi się śmieje.
Wkładam te klejnoty do swojej kieszeni
– teraz moje życie na lepsze się zmieni!
„Może coś zapłacę, oddam Panu memu?”.
„Chrystus już zapłacił dawno, dawno temu.”
Dziękuję Ci, Boże, z głębi serca mego
za cudowny sklep ten – Królestwa Bożego.
O srebrze, o złocie już teraz nie marzę.
Nawet życie wieczne można dostać w darze!

Autor anonimowy!
„Sklep Królestwa Bożego”
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny, uroczystość
Najświętszej Maryi Panny, Królowej
św. Bartłomieja Apostoła, święto
NMP Częstochowskiej, uroczystość
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela,
wspomnienie

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

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.
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”.

