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Matka Elżbieta Róża Czacka  
Beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 roku  

W 
e wrześniu cieszyliśmy się z ogłoszenia błogosła-
wionymi nie tylko Stefana Kardynała Wyszyńskie-

go (pisaliśmy o nim w numerze wrześniowym naszej ga-
zety!), ale także Matkę Elżbietę Różę Czacką. Opatrzność 
Boża połączyła losy tych dwojga błogosławionych. Mat-
ka Elżbieta miała wielki wpływ na świętość Prymasa, 
mimo że wiele ich dzieliło: wiek, pochodzenie, droga 
powołania… 

 Róża Czacka urodziła się w 1876 roku w Białej Cerkwi 
na Ukrainie. Hrabianka, od dziecka miała problemy ze 
wzrokiem i mimo licznych operacji straciła go w wieku 
22 lat. Podjęła pracę na rzecz niewidomych; w 1911 roku 
założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. 1 grud-
nia 1918 roku, już jako s. Elżbieta od Krzyża, założyła 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 
 Celem zgromadzenia było niesienie pomocy osobom 
niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę. Od 
1922 roku w podwarszawskich Laskach istnieje zakład 
dla niewidomych.  

W 1942 roku skrzyżowały się drogi Matki Elżbiety i Księdza Stefana: ks. Wyszyński został kapelanem sióstr niewido-
mych, AK i duszpasterzem okolicznej ludności. On uczył się w Laskach duchowości, ona nosiła swój krzyż ślepoty. Za-
wiązana między nimi wielka przyjaźń trwała aż do śmierci. W czasie ostatniej choroby modliła się: „Wszystko w pełni 
dla Boga. Od świtu do nocy – wszystko dla Boga. Od urodzenia do śmierci – wszystko dla Boga”. Niewidoma Matka 
Niewidomych zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. 

Jak ważną osobą była dla Kardynała, świadczą m.in. jego słowa : „Ja się nigdy nie modlę za Matkę Czacką, ja się tylko 
modlę do Niej”. Kardynał nie krył, że do końca życia modlił się do niej, wierząc że dostąpiła chwały nieba. 

Bolesław Psuja 

Bolesław Psuja 

„M odlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą 
ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie 

ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modli-
twą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia 
wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Oj-
ca” (Jan Paweł II). 

Matka Boża Fatimska zapewniała, że każdy problem możemy rozwiązać za pomocą 
tej modlitwy – wspaniałej, choć czasem niedocenianej. Często słyszy się: ciągłe po-
wtarzanie Modlitwy Pańskiej i Zdrowaś Mario jest takie monotonne! My, odmawiają-
cy różaniec, wiemy jednak, że w każdej dziesiątce myślami jesteśmy przy Zbawicielu, 
że nie jest to jedynie modlitwa ustna, ale – przede wszystkim – kontemplacja: myślimy 
o Betlejem, Nazarecie, Jerozolimie, Golgocie, Górze Oliwnej… 

Żywy Różaniec istnieje także w naszej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różań-
ca spotyka się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 8.30. Paź-
dziernik jest miesiącem Różańca Świętego. W tym miesiącu jesteśmy szczególnie 
przysposabiani: nasze palce, nasze usta oraz serce do modlitwy różańcowej. Zaprasza-
my i Ciebie. Przyjdź w każdą pierwszą sobotę miesiąca do parafii św. Wojciecha. 

Piękno różańca  



SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W POMPEJACH 

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację,  
gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. 

 

Intencja ewangelizacyjna na październik: 

uczniowie misjonarze. 

W 
 Pompejach, niedaleko ruin starożytnego miasta, odbyła się w roku 1887 koronacja cudownego obrazu Matki 
Bożej Różańcowej; umieszczono go w wiel-

kim ołtarzu. Już w 1890 roku nastąpiło uroczyste uzna-
nie przez papieża Leona XIII cudów, które działy się 
za przyczyną Matki Bożej Pompejańskiej, a rok póź-
niej uroczyste poświęcenie świątyni. 

Trudne dzieło budowy świątyni Matki Bożej Różań-
cowej powierzono adwokatowi, Bartolo Longo. 
W przeszłości życie Longo dalekie było od chrześci-
jańskich wartości. Już będąc w średnim wieku, ożenił 
się z wdową – hrabiną Marianną de Fusco, która stała 
się wierną współpracownicą w dziele budowy świąty-
ni. Z upływem czasu Bartolo Longo odrzucił dotych-
czasowy materialistyczny światopogląd i antychrześci-
jańskie praktyki. Nawrócenie przyniosło głęboki nie-
pokój i potrzebę zadośćuczynienia za grzechy. 

W październiku 1872 roku w drodze do posiadłości 
żony usłyszał w głębi serca głos, który mówił: „Jeżeli 
pragniesz spokoju duszy i kiedyś jej zbawienia, rozsze-
rzaj nabożeństwo różańca świętego, bo ten kto to czy-
ni, nigdy nie zginie. Tak obiecała Matka Boża św. Do-
minikowi”. To wydarzenie całkowicie odmieniło życie 
Bartolo Longo. Zrezygnował z kariery prawniczej, po-
święcił się dziełom miłosierdzia i studiowaniu religii. 
Poprzez organizowanie festynów starał się upowszech-
nić odmawianie różańca wśród miejscowej ludności. 
W roku 1875 biskup diecezjalny – na prośbę Bartolo 
Longo – przysłał do starego kościółka trzech kapłanów 
misjonarzy, którzy głosili nauki przez dwanaście dni. 
Wszyscy mieszkańcy odbyli spowiedź, pojednali się 
z Bogiem i ze sobą. W planach znalazły się powołanie 
Bractwa Różańcowego oraz znalezienie obrazu, przed 
którym odmawiany byłby codziennie różaniec. Po ob-
raz wybrał się Bartolo Longo do Neapolu. Od siostry 
Marii Conetty de Litalla dostał stary, podniszczony 
wizerunek Matki Bożej Różańcowej. Transport obrazu 
odbył się w niezwykły sposób. Ponieważ nie można go 
było przewieźć w przedziale kolejowym, dostarczył go 
na swoim wozie rolnik wiozący nawóz do Pompei. Jak 
podaje o. Stanisław Maria Kałdon OP, dla obrazu 
wzniesiono tron z białego marmuru i brązu, ozdobiono 
cennymi ramami i blisko tysiącem diamentów. Obraz 
przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na ręku. 
U Jej stóp klęczą św. Dominik i św. Katarzyna ze Sie-
ny. Przed obrazem w dzień i nocy płonie 15 lamp, by 
ze czcią wspominać 15 tajemnic różańcowych. 

Bartolo Longo przystąpił do realizacji budowy świą-
tyni Matki Bożej Różańcowej. W trakcie budowy wie-
le wycierpiał w związku z niesłusznymi podejrzeniami 
o czerpanie korzyści majątkowych. Za radą biskupa 
każdy z mieszkańców ofiarował na budowę jeden sold 
miesięcznie, sam Bartolo Longo przekazał na ten cel 



Góra Świętej Anny, 21 czerwca 1983, 
Homilia w czasie nieszporów maryjnych 

48. Przekazujcie duchowe dziedzictwo 

Jan Paweł II do Polaków! 

W 
czytując się w homilie, przemówienia i wystąpienia św. Jana Pawła II, odnajdujemy odpowiedzi na pytania: Cze-
go 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 uniwer-
salnym i ponadczasowym programem. 

Zadania dla Polaków – cd. 

„Postać św. Anny Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn Boży stał się człowiekiem z Ducha Świętego, a równocze-
śnie poprzez genealogię ludzkich pokoleń. Niech ta postać będzie dla was, drodzy bracia i siostry, stałym źródłem na-
tchnienia w życiu codziennym, w życiu rodzinnym i społecznym. Przekazujcie sobie wzajemnie, z pokolenia na pokole-
nie, wraz z modlitwą, całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego. 

Jako dzisiejszy pielgrzym na Górę Świętej Anny, a zarazem pierwszy papież, którego wydała ziemia polska, pragnę 
potwierdzić to dziedzictwo i umocnić je. Przetrwało ono tutaj przez tyle pokoleń. Niech trwa nadal. Niech w zasięgu 
promieniowania Góry Świętej Anny rozwija się to wszystko, co ma swój początek w Odkupieniu dokonanym przez Je-
zusa Chrystusa, Syna Maryi. To, co w duszach naszych zaszczepia sakrament chrztu, a umacnia bierzmowanie. To, co 
się stale odnawia przez pokutę, a sakramentalną pełnię znajduje w Eucharystii”.  

Małgorzata Helak 

500 lirów. Budowę świątyni ukończono w 1894 roku i ofiarowano ją jako dar jubileuszowy papieżowi Leonowi XIII. 
Kościół wyniesiono do godności bazyliki, a papież został jej proboszczem.  

 To właśnie z sanktuarium Matki Bożej Ró-
żańcowej jest związana „nowenna nie do od-
parcia”. Jak podaje o. Stanisław Maria Kałdon 
OP, chorej nieuleczalnie dziewczynce z Neapo-
lu, Fortunie Agrelli, objawiła się Matka Boża 
Pompejańska i powiedziała: „Zwracałaś się do 
Mnie różnymi tytułami i zawsze otrzymywałaś 
Moje łaski. Teraz wzywasz Mnie tytułem, któ-
ry jest Mi najmilszy: «Królowa Różańca Świę-
tego». Dlatego nie mogę odmówić twojej proś-
bie. Odpraw trzy nowenny, a otrzymasz 
wszystko”. Kiedy ponownie ukazała się jej 
Matka Boża, powiedziała: „Ktokolwiek pragnie 
uzyskać u mnie względy powinien odprawić 
3 nowenny różańcowe z prośbą i 3 nowenny 
z podziękowaniem”. Nabożeństwo polega na 
odmawianiu cząstki różańca przez 54 dni.  
 Bartolo Longo zbudował – obok bazyliki – 
zakład wychowawczy dla sierot i dzieci skazań-
ców. Na zorganizowanych przez niego warszta-
tach dzieci mogły nauczyć się zawodów. Ziem-
skie życie zakończył Bartolo Longo 5 paździer-
nika 1926 roku. Proces beatyfikacyjny rozpo-
czął się 7 maja 1934 roku. Papież Jan Paweł II 
beatyfikował go w Rzymie 26 października 
1980 roku. Doczesne jego szczątki spoczęły 
w – specjalnie przygotowanej i poświęconej – 
kaplicy pod tronem Matki Bożej.  
 Do sanktuarium maryjnego w Pompejach 
przybywają pielgrzymi z całego świata. W lip-
cu 2015 roku, razem z uczestnikami pielgrzym-
ki, sama odwiedziłam to miejsce. Ogromne 
wrażenie wywarły na mnie sale z wotami – 
świadectwo otrzymanych łask za przyczyną 
Matki Bożej Pompejańskiej. Jeszcze przed II 
wojną światową sanktuarium nawiedził 

św. Maksymilian Kolbe; jego pomnik znajduje się tuż przy bazylice. 

Wykorzystano: Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompei, Kraków 2010. 



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. 
Porządek Mszy Świętych: 
– w niedziele i święta: 9.00; 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.: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.30-18.30 (we wt.: 17.30-18.00) 
– w pierwszy piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.30.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.00-18.30 (we wt.: 17.00-18.00) 
– w soboty od 18.00 do 18.30. 
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30  
 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15. 

Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30. 
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, 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. 16.00-17.00; 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 . 

 1 X  św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy,      

     wspomnienie 

 2 X  św. św. Aniołów Stróżów, wspomnienie 

 4 X  św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie 

 5 X  św. Faustyny Kowalskiej, wspomnienie 

 7 X  NMP Różańcowej, wspomnienie 

15 X  św. Teresy z Ávili, dziewicy i doktora Kościoła,  
     wspomnienie 

16 X  Rocznica wyboru Jana Pawła II 
18 X  św. Łukasza Ewangelisty, święto 

22 X  św. Jana Pawła II, patrona rodzin, wspomnienie 

28 X  św. św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza,    

     święto 

31 X  Rocznica poświęcenia kościoła własnego,      

     uroczystość 

Bolesław Psuja 

Zdjęcie feretronu z kościoła św. Woj-
ciecha (przy wejściu, po prawej stro-
nie) 

Z życia parafii św. Wojciecha:  
125 rocznica urodzin Tadeusza Szeligowskiego  

 13 
 września gościliśmy grupę poznańskich filharmoni-
ków z panem Wojciechem Nentwigiem, dyrektorem 

Filharmonii Poznańskiej na czele. W Krypcie Zasłużonych 
Wielkopolan złożyli oni wiązankę kwiatów przy trumnie Ta-
deusza Szeligowskiego – kompozytora, pedagoga, animatora 
życia muzycznego, muzykologa. To właśnie jego Stanisław 
Wisłocki (w 1947 roku zorganizował orkiestrę symfoniczną w 
Poznaniu) zaproponował na dyrektora tworzonej filharmonii. 
Tadeusz Szeligowski był pierwszym dyrektorem Filharmonii 
Poznańskiej w latach 1947–1949. Dziś jest jej patronem. 
 Tadeusz Szeligowski urodził się we Lwowie; 13 września 
2021 roku minęło 125 lat od jego urodzin. W latach 1910–
1914 uczęszczał do Konserwatorium Polskiego Towarzystwa 
Muzycznego we Lwowie. Ukończył studia prawnicze na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Ale to muzyka stała się pasją jego 
życia. Podjął studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, w 1929 roku wyjechał na stypendium kompozytor-
skie do Paryża, a w roku 1931 rozpoczął pracę w Konserwato-
rium Poznańskim. Zmarł w 1963 roku w Poznaniu. Z naszym 
miastem był związany od 1947 roku. 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie  sprawy  

Rozdział XX 

 

Piraci 

Od październikowego numeru (9/170, 2020) zamieszczamy w gazecie parafialnej „Święty Wojciech” powieść o przy-
godach kota Figlarza, tekst autorstwa jedenastoletniej Ani (obecnie studentki Politechniki Poznańskiej). Ania zaprasza 
Czytelników, by – trochę z przymrużeniem oka – spojrzeć na otaczający nas świat. A jeśli są to oczy przesympatycznego 
kota, to tym bardziej! Figlarz całkowicie zadomowił się już w nowym miejscu. Jest nieco starszy, więcej widzi, choć na-
dal uwielbia zabawy. Tym razem czas spędza w towarzystwie swojego brata Mrukota i sąsiadki Saby. 

Anastazja dostała na imieniny strój pirata: kapelusz, przepaskę na oko, buty, spodnie i kurtkę. Dostała też skrzynię peł-
ną czekoladowych monet i cukrowych rubinów. 

Bardzo podobają się nam te zabawki. Marcie też. Anastazja zaprosiła do siebie Martę i razem przez całe przedpołudnie 
szukały skrzyni ze skarbem, którą tata Anastazji zakopał w ogrodzie. Świetna zabawa! „Zapytam Mrukota i Sabę, czy 
pobawią się razem ze mną w poszukiwanie skarbów – pomyślałem. Dla mnie (może pamiętacie) nie była to rzecz no-
wa”. 

– Co w na to? – spytałem moich drogich sąsiadów. 
– Może być – zgodziła się natychmiast Saba. 
– A nie będzie ciekawiej, gdy pobawimy się w piratów zamiast szukać skarbu? – zaproponował mój brat Mrukot. – 

Figlarzu, będziesz piratem, Saba – księżniczką, a ja… tym, kim będzie trzeba. 
– Dobrze!!! – odparliśmy zaciekawieni. 
Anastazja skończyła właśnie zabawę, więc strój chwilowo był do wykorzystania. Pożyczyliśmy również przepaskę na 

oko i kapelusz. W wielkim kufrze z ubraniami, który należał do Anastazji, znaleźliśmy także koronę dla Saby. 
– Teraz musimy postanowić, gdzie będzie nasz statek – powiedziałem. 
– Może stół będzie statkiem? – zaproponowała Saba. 
Mieliśmy więc już stroje i statek. Teraz należało znaleźć zamek dla księżniczki Saby. Dobrym miejscem okazał się 

domek na drzewie. Saba jednak nie chciała wejść do środka, tylko stała na ziemi, dokładnie pod drzewem. Rozpoczęli-
śmy naszą zabawę. 

– Ahoj, księżniczko Sabo! Mogę Cię porwać? – zamiauczałem głośno i przeciągle. 
– Tak! – usłyszałem cichą odpowiedź. 
– A związać? 

– Tak! 
– A wrzucić pod pokład? 

– Niech będzie! 
Więc zrobiłem to!!! 
– Już idę ci na pomoc, już biegnę – odezwał się Mrukot, który grał rolę kogoś, kto ratuje księżniczki. I naprawdę mu 

się udało! Niepostrzeżenie wszedł na statek, potem pod pokład, to znaczy pod stół, i uratował Sabę. 
A teraz kapitan Figlarz, czyli ja, wraz z Sabą rabujemy, jak najprawdziwsi piraci, statek kapitana Mrukota. (Mój brat 

jest przebrany za kapitana statku). 
– Do abordażu! – wydałem komendę. 
– Do abordażu!! – odpowiedziała jak echo Saba. 
Na nic zdały się pojękiwania kapitana Mrukota, statek został zdobyty, a całe złoto wpadło w nasze ręce. Kapitan Mru-

kot (wraz z załogą!?), uwięziony, siedział pod stołem. Statek był nasz!!! 
– Ahoj, Sabo! – zawołałem. 
– Ahoj, kapitanie Figlarzu – zawtórowała Saba. 
Potem Saba zaproponowała zabawę, o której sam wcześniej wspomniałem: poszukiwanie skarbu piratów. Przypomnia-

łem sobie moją dawną przygodę (z czasu gdy mieszkałem jeszcze w starym domu). Nie dając niczego po sobie poznać 
(tym bardziej, że ani Saba, ani Mrukot o niczym nie wiedzieli), czekałem na to, co się wydarzy. 

– Zobacz, mamy mapę – powiedziała, pokazując jakiś kawałek papieru. – Skręć w prawo, potem w lewo i znowu w 
prawo – odczytała niedawna księżniczka.  

Poszliśmy więc zgodnie ze wskazówkami. 
– Nie ma żadnego krzyżyka ani niczego podobnego – zauważył Mrukot. 



– Bo prawdziwi piraci z pewnością nie chcieli, żeby ktoś znalazł ich skarb – odparła szybko Saba. – Trzeba kopać – 
zarządziła. 

– Kopać?! Kopać… raczej nie – wyraziłem swój sprzeciw, pamiętając o rozkopanej rabatce kwiatowej, uśmiechach 
Hotdoga, Fistaszka i myszy oraz o karze, którą dostałem od mamy Marty. 

– Dlaczego nie? Tchórzysz? – śmiał się mój braciszek. 
– Nie tchórzę, ale wiesz, ludzie nie pozwalają zawsze i wszędzie kopać, bo można coś zniszczyć albo ktoś może wpaść 

do dziury. 
– Aha – usłyszałem. – To my też nie kopiemy, prawda Sabo. 
– Prawda – powiedziała z żalem Saba. 
– Nie??? – zdziwiłem się. – To kto znajdzie skarb? 

– Nikt! Może kiedyś spróbujemy albo znajdzie go ktoś inny – odpowiedziała Saba. – Skarb poczeka! 
– Właśnie – zgodził się Mrukot. 
I tak zakończyło się nasze poszukiwanie skarbów i zabawa w piratów. 


