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U r o cz y s toś c i p og r ze b ow e k a r d . Gr o c h o lew sk ie g o

W

sobotę, 25 lipca, odbyła się uroczysta Eucharystia z liturgią godzin oraz obrzędy ostatniego pożegnania śp. kard. Zenona Grocholewskiego. Uroczystości przewodniczył delegat Ojca Świętego, jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski. Homilię w czasie uroczystości pogrzebowej wygłosił abp Marek Jędraszewski,
metropolita krakowski.
W Eucharystii żałobnej uczestniczyli przedstawiciele
polskiego Episkopatu, władz państwowych i samorządowych z terenu Wielkopolski oraz z Ciechocinka, którego
honorowym obywatelem był Zmarły, oraz liczna rodzina
Kardynała.
Arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii przedstawił
życie zmarłego Kardynała i zauważył, że wszyscy, którzy
mieli możność spotkać się z księdzem doktorem Zenonem
Grocholewskim, później zaś profesorem, biskupem, arcybiskupem, a na koniec kardynałem, musieli być pod wrażeniem jego jednoznaczności i bezkompromisowości.
Z całą pewnością można o nim powiedzieć: był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie – niezależnie od areopagu, na którym przychodziło mu występować i dawać
o niej świadectwo: czy były to zacisza Sygnatury Apostolskiej, gdzie rozstrzygał wiele skomplikowanych spraw
sądowych, przesyłanych do tego urzędu z całego świata;
czy były to aule Uniwersytetów Gregoriańskiego i Laterańskiego, których był niezwykle cenionym profesorem
prawa kanonicznego; czy były to biura Kongregacji Wychowania Katolickiego, której urząd prefekta pełnił przez
szesnaście lat.
Podczas wygłaszania homilii przez abpa Marka Jędraszewskiego wyczuwało się wzruszenie, gdy przytaczał
swoje wspomnienia o kard. Zenonie Grocholewskim.
Wspomniał także, że Zmarły był orędownikiem procesów beatyfikacyjnych dwóch wybitnych Wielkopolan –
bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. s. Sancji Szymkowiak,
znacząco przyczyniając się do zakończenia starań o ich
beatyfikację.
Przed zakończeniem liturgii odczytane zostały listy pożegnalne, m.in. od papieża Franciszka. Papież dziękował Bogu za życie i apostolską posługę wiernego świadka Ewangelii, z wdzięcznością pisał o zaangażowaniu akademickim tego wybitnego znawcy prawa kanonicznego oraz autora
licznych publikacji naukowych. Na koniec prosił: niech Chrystus miłosierny, któremu kardynał Zenon poświęcił swoje
życie, przyjmie Go w swoje ramiona oraz udzielił błogosławieństwa.
Andrzej Karczmarczyk

Fragment testamentu kard. Zenona Grocholewskiego
w Trójcy Przenajświętszej pragnę wyrazić wdzięczność i uwielbienie za dar życia i kapłaństwa oraz
„B ogu
wszystkie otrzymane łaski. Niech Bóg będzie uwielbiony. Głęboko przekonany, że jedyną słuszną drogą życia

na ziemi i jedyną prawdziwą wielkością człowieka jest świętość, ale jednocześnie świadom moich małości, słabości
i grzechów uniżam się wobec Bożego majestatu, ufając w Jego nieskończone miłosierdzie. Panie, zmiłuj się nade mną
grzesznikiem. Wszystkich proszę o modlitwę w mojej intencji. Do zobaczenia w Domu Ojca”.

Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto
o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach.
Intencja powszechna na wrzesień, powierzona Apostolstwu Modlitwy przez papieża:
szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy
i z poszanowaniem.

Chrystus z Hawany – Gigantyczny posąg odporny na zamachy stanu
Kolos o wadze 320 ton i wysokości 20 metrów... Figura Chrystusa w Hawanie
na Kubie od chwili wzniesienia w 1957 roku przetrwała i zamieszki, i trzykrotne
uderzenie pioruna.
o nie jest Odkupiciel z góry Corcovado w Rio de Janeiro ani Jezus z Lizbony. Ale wielki posąg Chrystusa w Hawanie na Kubie – dla mieszkańców
wyspy niezwykle ważny. Jego początki wiążą się z aktem wiary i oddania: oto
w środku rebelii przeciwko dyktaturze Fulgencio Batisty w 1957 r. żona przywódcy, bojąc się o życie męża, obiecała ufundować posąg Najświętszego Serca Jezusa, jeśli Batista nie zostanie zamordowany przez przeciwników reżimu.
W niecałe dwa lata kubańska architekt Jilma Madera wzniosła posąg o wysokości 20 metrów. Figura składa się z 67 elementów wyrzeźbionych we Włoszech,
w słynnych kamieniołomach Carrara w Toskanii. Ukończenie tej kolosalnej pracy
wymagało aż 320 ton białego marmuru!

T

Chrystus z Hawany
Odsłonięty 24 grudnia 1958 r. przez arcybiskupa Hawany, kardynała Manuela
Arteagę, wspaniały posąg bardzo szybko zaznał burzliwych meandrów historii.
Dojście do władzy Fidela Castro w styczniu 1959 r. oznaczało początek długiego prześladowania chrześcijan. Castro, zaprzysięgły ateista, wprowadził na Kubie
surowy reżim komunistyczny, wrogi religii. Pomnik Chrystusa w Hawanie został
opuszczony. Usytuowany na wzgórzu, skąd widać go prawie z każdego zakątka
miasta, pozostał całkowicie schowany wśród bujnej roślinności. Kolejno w 1961,
1962 i 1986 r. posąg został nawet trafiony piorunem podczas gwałtownych burz.
Ale nadal stoi na miejscu, nietknięty i nieustraszony…
Dopiero po upadku ZSRR w 1991 r. Kuba zaczęła otwierać się na swobodę religijną. Figura, do której nie można było podejść, ponieważ znajdowała się w strefie wojskowej, została ponownie udostępniona. Po tym otwarciu wiele osób –
w akcie zadośćuczynienia – odprawiło nawet drogę krzyżową u stóp posągu.
Wierni nadal modlą się przy figurze Chrystusa, którego od 62 lat uważają za
Opiekuna miasta. Dla nich otaczająca go tradycja i duchowe dziedzictwo, które za
sobą niesie, są zakotwiczone w duszy miasta.
Timothée Dhellemmes
https://pl.aleteia.org/author/timothee-dhellemmes/

Nawiedzenie Maryi w znaku Ikony Jasnogórskiej

1

września 2020 roku w archidiecezji poznańskiej zostanie wznowiona peregrynacja
Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Terminarz peregrynacji w dekanacie
Poznań-Stare Miasto (kwiecień 2021) i w innych dekanatach – zob.:
http://archpoznan.pl/pl/nawiedzenie .
13.04, wtorek – Poznań, św. Wojciecha
14.04, środa – Poznań, Karmelici
15.04, czwartek – Poznań, Najświętszego Zbawiciela
16.04, piątek – Poznań, Dominikanie
17.04, sobota – Poznań, Maryi Królowej….

Jan Paweł II do Polaków!

W

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.
40. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała
Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To
imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.
Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem
historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje.
Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej
Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości.
Częstochowa, 18 czerwca 1983,
Apel Jasnogórski.
Rozważanie wygłoszone do młodzieży

N

K r zy ż s y m bo l e m m ę k i Z b aw i c ie l a

a krzyżu Jezus Chrystus dokonał ofiary z samego siebie, otwierając nam niebo. Głosząc za życia Dobrą Nowinę,
mówił: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mt 16,24). Krzyż jest więc symbolem męki Jezusa, ale jest przede wszystkim zachętą dla nas, byśmy sami pokutowali za grzechy własne i grzechy bliźnich. Krzyż jest najważniejszym symbolem naszej wiary. Męce Pańskiej
w sposób szczególny jest poświęcony czas Wielkiego Postu.

Piero della Francesca, Odnalezienie relikwii Krzyża Świętego

Ale jest jeszcze święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone co roku 14 września. Jaka jest geneza tego święta? Przenieśmy się do IV n.e. Władcą Rzymu był wówczas cesarz Konstantyn I Wielki. To pierwszy władca, który przyznał chrześcijanom wolność religijną i w końcu sam stał się wyznawcą Chrystusa. Jego matka, św. Helena, po przyjęciu
chrztu w 315 roku, zainicjowała wyprawę do Jerozolimy. Misja zakończyła się odnalezieniem krzyża Jezusa Chrystusa
wraz z gwoździami i tablicą INRI.
Cenne relikwie podzielono na części, z których duży fragment pozostawiono w Jerozolimie. Na Golgocie wzniesiono
dwie świątynie: jedną poświęconą Chrystusowi (upamiętniającą Jego zmartwychwstanie), drugą – Męczennikom. Tę
ostatnią nazywano także bazyliką Krzyża Świętego. Uroczyste poświęcenie obu świątyń miało miejsce 13 września 335
roku i początkowo wtedy właśnie obchodzono święto Podwyższenia Krzyża. Ostatecznie jednak przeniesiono je na
dzień 14 września, kiedy to relikwie wystawiono na widok publiczny.
Bolesław Psuja
P.S. Drodzy Czytelnicy! W jednym z kolejnych numerów pisma „Święty Wojciech” pozwolę sobie opisać historię pewnej pamiątki rodzinnej nawiązującej do cesarza Konstantyna...

S i e r p n io w e w sp om n ie n ie M atk i B o ż e j D o br e j W o l i

14

sierpnia 1637 r., w wigilię święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny dwaj dziesięcioletni chłopcy
z miejscowości Duffel (prowincja Antwerpia, Holandia) w pobliżu drogi łączącej Mechelen i Lier, na rosnącej tam dwuramiennej
wierzbie zauważyli niewielki posążek Maryi. Miał on wysokość zaledwie 12 cm i był umieszczony w niszy. Przytrzymały go dwa kute gwoździe (jeden
stary i jeden nowy), takie
jak w kołach rydwanu. Wiadomość
szybko rozeszła się po okolicy – przy figurze modlono się,
składano prośby oraz ofiary
pieniężne; te ostatnie z myślą, aby
zbudować dla Matki Bożej
kaplicę. Postanowiono, że będzie
miała 7-8 m długości.
Ołtarz główny ukończono 28 czerwca 1641 r., a 30 czerwca 1641 r. – w towarzystwie wielu wiernych – wprowaZdjęcia Autora
dzono posążek do kościoła
i umieszczono w przygotowanej
kaplicy. W 1642 r. został zawieszony pierwszy dzwon.
Szczególnie tłoczno było w święta maryjne. Czasami tysiące pielgrzymów przybywało do Duffel: pieszo, konno lub
powozem, aby czcić, wzywać i błagać Matkę Bożą Dobrej Woli. Wielu pielgrzymowało do kaplicy na kolanach.
Nowa kaplica została poświęcona po pięciu latach. Odbyło się to z wielkim rozmachem 21 listopada 1646 r. Kaplicę
poświęcili: biskup Gaspar Nemius i prałat Augustyn Wichmans w obecności licznych norbertanek, miejscowego duchowieństwa, przedstawicieli lokalnych urzędów, mieszkańców Duffel i przybyłych gości. Po poświęceniu odprawiono
uroczystą Mszę Świętą.
O posążku tym dowiedziałem się już dobrych kilka lat temu… I właśnie w sierpniu przypomniała mi się Matka Boża
Dobrej Woli. Przez Internet próbowałem znaleźć informację, jak świętowano w Duffel tegoroczne Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.
Jak sądzicie? Znalazłem? Niestety, nie! A jeszcze w 1983 r. wybito medal upamiętniający to wydarzenie z roku 1637!
Bolesław Psuja

8 IX Narodzenie Najświętszej Maryi Panny,
święto
12 IX Najświętszego Imienia Maryi, wspomnienie
14 IX Podwyższenia Krzyża Świętego, święto
15 IX NMP Bolesnej, wspomnienie

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.

18 IX św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona
Polski, święto
21 IX św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty,
święto
29 IX św. św. archaniołów, Michała, Gabriela
i Rafała, święto

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”.

