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„Z Maryją w nowe czasy” 

Z 
 Maryją w nowe czasy nasza wspólnota parafialna mogła wkroczyć 7 grudnia 2021 roku, gdyż w tym dniu zawita-
ła do nas Matka Boża w ikonie jasnogórskiej. 

Czas poprzedzający przybycie Maryi w kopii cudownego obrazu wypełniły nauki rekolekcyjne, które poprowadził 
o. Janusz Chwast, dominikanin z Warszawy, przybyły na zaproszenie naszego proboszcza. Nauki te o głębokiej treści – 
przedstawione językiem prostym i zrozumiałym – pozostawiły duży niedosyt z powodu krótkiego czasu ich trwania. 
Dobrze byłoby powtórzyć je w okresie Wielkiego Postu… 

Ikona jasnogórska do świątyni została wniesiona w procesji przez kapłanów, na czele z biskupem Zdzisławem Fortu-
niakiem, naszym proboszczem i proboszczem parafii pw. Jana Jerozolimskiego – ks. prałatem Pawłem Deskurem. 
Wcześniej na krótko zawitała do klasztoru karmelitanek bosych, przywieziona z parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego. 
Po postawieniu ikony jasnogórskiej na specjalnym podwyższeniu, ks. Paweł Deskur ofiarował Matce Bożej białe róże. 

Nasz proboszcz, ks. Trojan Marchwiak przywitał pielgrzymującą Matkę Bożą w ikonie jasnogórskiej modlitwą 
św. Bernarda – najpiękniejszą, jaką mógł stwo-
rzyć człowiek. Natomiast w imieniu wiernych 
słowa powitania wypowiedzieli Kinga i Tomek, 
którzy na uroczystość przybyli z całą rodziną. 
 Następnie rozpoczęła się koncelebrowana 
Msza Święta pod przewodnictwem Jego Eksce-
lencji bpa Zdzisława Fortuniaka, który wygłosił 
także homilię. Na zakończenie uroczystości po-
witalnych opiekun obrazu, ojciec paulin z Jasnej 
Góry przypomniał o zobowiązaniach, które 
wspólnota parafii św. Wojciecha w Poznaniu 
złożyła pięćdziesiąt sześć lat temu, zapisując je 
w księdze zobowiązań i zawierzając parafię 
Matce Bożej. Tę dokumentację z oddania parafii 
położono obok obrazu, co umożliwiło wiernym 
zapoznanie się z treścią księgi. 
 Mimo późnej pory po powitalnej Eucharystii 
świątynia nie opustoszała, gdyż wierni – wsłu-



 Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, 
znalazły w społeczeństwach, w którym żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia 
braćmi. 

 

Intencja na styczeń: 

o wychowanie do braterstwa. 

CHRZEST PANA JEZUSA 

M 
aria z Agredy tak napisała o chrzcie Pana Jezusa: „Zbawiciel nasz, pozostawiwszy swoją najmiłościwszą Matkę 
w ubogim domku w Nazarecie, udał się nad Jordan, gdzie nauczał i chrzcił Jego poprzednik, Jan. Było to w po-

bliżu Betanii, która leżała po tamtej stronie i nazywana była także Behabara. Czyniąc pierwsze kroki poza domem, Zba-
wiciel wzniósł oczy ku Ojcu odwiecznemu i z gorącą miłością ofiarował Mu to wszystko, (…) [co] zamierzał uczynić 
dla ludzi: i swoje trudy, i ból, swoją mękę i śmierć na krzyżu. Ofiarował także swoje cierpienia, jakie sprawiło Mu roz-
stanie z Matką i wyrzeczenie się Jej słodkiego towarzystwa. Kiedy Syn Boży przyszedł nad Jordan, prosił św. Jana, aby 
Go ochrzcił. Chrzciciel, oświecony nadprzyrodzonym światłem, poznał Pana, upadł Mu do nóg i mówił – jak pisze św. 
Mateusz: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?». Boski Zbawiciel odpowiedział: «Pozwól 
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe»” (s. 195). 

Pielgrzymujący do Ziemi Świętej z wielką czcią odwiedzają rzekę Jordan, nad którą miał miejsce chrzest Pana Jezusa. 
Przez wiele lat pielgrzymi, udający się do Izraela, aby wspomnieć chrzest Jezusa Chrystusa, wyruszali do Yardenit leżą-
cego na Jordanem. W roku 2013 – w ramach Poznańskiej Pielgrzymki Archidiecezjalnej – dotarłam właśnie do Yardenit, 
gdzie nasza grupa odnowiła chrzest. Warto wspomnieć, że nie jest to autentyczne miejsce chrztu Pańskiego. Następnego 
dnia wyruszyliśmy w kierunku Pustyni Judzkiej i tam odwiedziliśmy Qasr al-Yahud. To tutaj rzeczywiście miał miejsce 
chrzest Pana Jezusa. To właśnie tę osadę, która w starożytności nazywana była Betanią za Jordanem, Jan Ewangelista 
wskazał jako miejsce chrztu Jezusa. Mówią o tym także: długa tradycja oraz najnowsze badania historyczne i archeolo-
giczne. 

*** 

„Spraw Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego 
Syna i Twoim”. Tymi słowami kończył się wpis w księdze dokumentującej oddanie naszej parafii pod opiekę Matce Bo-
żej. Poniżej widniały jeszcze: podpis ówczesnego proboszcza – ks. Hieronima Lewandowskiego i data – Poznań 
29.11.1965 oraz podpisy parafian wraz z podjętymi zobowiązaniami. 

W księdze można było znaleźć prośby i postanowienia  zarówno pojedynczych osób, jak i całych rodzin. Doskonale 
wiemy, że ze zobowiązań, które złożyli parafianie świętowojciechowi w 1965 roku, nikt nas nie zwolnił. Są one następu-
jące: „Dnia 5 grudnia 1965r. parafia św. Wojciecha w Poznaniu wraz ze swoją filią – kaplicą pw. Niepokalanego Serca 
Maryi na Winogradach oddajemy się w słodką, macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i w całym 
świecie. 

Z tej okazji postanawiamy: 
1) Ewangelia w ręce każdego. Każde dziecko przystępujące do Komunii św. uroczystej otrzyma Ewangelię.  
2) Krzyż w każdej rodzinie. Każda para nowożeńców otrzyma krzyż św. 
3) Praktyka pierwszopiątkowej Komunii św., odwiedzanie chorych i starców z Komunią św. w każdy pierwszy piątek.  
4) Różaniec codziennie w kościele po wieczornej Mszy św. 
5) Budowa nowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi na Winogradach za łaską Bożą”. 
Patrząc z perspektywy czasu, można powiedzieć, że niektóre zobowiązania zostały podjęte i  zrealizowane. Wybudo-

wano m.in. kościół (z dolną częścią pw. Niepokalanego Serca Maryi), którego gospodarzem są dzisiaj salezjanie. 

chując się w utwory wykonane przez naszego organistę, Dominika Kaczmarka – mogli trwać przed Maryją, a następnie 
w cichej modlitwie czuwać aż do dnia następnego, uczestnicząc w zaplanowanych na ten czas wydarzeniach. 

Odwiedziłem nasz kościół bardzo wcześnie rano, o piątej i – o dziwo – mimo tak wczesnej pory w kościele byli wierni, 
a i kolejni przybywali na modlitwę… 

8 grudnia o godzinie 16, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, została odprawiona osta-
nia Msza Święta – Eucharystia w intencji chorych naszej parafii z sakramentem namaszczenia olejami świętymi. Nawie-
dzenie Maryi w kopii ikony jasnogórskiej zakończyło się o 17:30 przekazaniem obrazu Ojcom Karmelitom. W tym dniu 
procesji przewodniczył bp Szymon Stułkowski. 

Przed wejściem do sanktuarium św. Józefa nastąpiło przekazanie przez naszego proboszcza ikony przeorowi, o. Kami-
lowi Strójwąsowi, a po umieszczeniu kopii obrazu Matki Bożej na honorowym miejscu w bazylice, rozpoczęła się litur-
gia powitalna. 

Andrzej Karczmarczyk 



cd. str. 4 

51. Chrystus nieustannym wyzwaniem 

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. 

Każdy z nas jest nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Jako osoba. Jako wspólnota ludzka. Jesteśmy przecież 
jako Kościół również Ciałem Chrystusa. 

Ta „nowość życia” jest rzeczywistością. 
I jest też wyzwaniem. 
Tak. Chrystus jest nieustannym wyzwaniem. Takim wyzwaniem stał się dla apostołów, dla Pawła z Tarsu. Dla tylu, 

tylu ludzi, którzy przeszli przez to miasto, przez tę ziemię. 
I dla nas. Dla nas jest On też wyzwaniem. Nie możemy poddawać się upadkowi ducha, depresjom. Nie może zdomino-

wać nas frustracja – duchowa czy społeczna. 
Przecież „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). I stale wyzwala. Na całej ziemi rozbrzmiewa orędzie tego 

wyzwolenia w Chrystusie. Żyją nim społeczeństwa niejednokrotnie bardzo doświadczone. 
Przemówienie powitalne na Błoniach, Kraków, 10 czerwca 1987 

Chrzest Pana Jezusa miał doniosłe znaczenie dla zbawienia ludzi. Zbawiciel dopełnił tego w tym niezwykłym akcie 
pokory i uniżenia, przyjmując chrzest z rąk Jana, przez wybór postawy grzesznika i przyjęcie chrztu razem z tymi, któ-
rzy rzeczywiści byli grzesznikami. 

Zbawiciel pragnął tym aktem ustanowić sakrament chrztu, który na mocy Jego zasług miał odpuszczać grzechy. Oj-
ciec Święty Jan Paweł II, wprowadzając do modlitwy różańcowej tajemnice światła, umieścił chrzest Pański jako I ta-
jemnicę. 

Święto Chrztu Pana Jezusa jest obchodzone w pierwszą niedzielę po 6 stycznia. 
Małgorzata Helak 

Wykorzystano: Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Marki, Wydawnictwo Michalineum, 2000 oraz ks. Mirosław 
Jasiński, Pielgrzymka do korzeni wiary, Tczew 2013. 

Warsztat kulinarny – świąteczne czekoladowe łakocie   

P 
rzed pandemią, w grudniu 2019 r., nasi seniorzy na jednym ze spotkań przygotowywali kartki świąteczne. Nato-
miast w tym roku udało nam się przyłączyć do konkursu w ramach projektu Akademia Aktywności Senioralnej 

2021, realizowanego przez Wielkopolską Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” i finansowanego ze środ-
ków budżetowych Poznania. W ramach konkursu grupa świętowojciechowych seniorów uczestniczyła w grudniowych 
warsztatach kulinarnych w manufakturze Muzeum Czekolady. 

Wizyta w manufakturze zaczęła się od założenia stroju czeladnika, czyli czapki i fartucha. Trzeba przyznać, że po 
chwili wszyscy – gotowi do pracy – wyglądaliśmy w nich dość stylowo. 

Jedna z pań opowiadała nam o ziarnach kakaowca: to najważniejszy składnik pysznej czekolady. Podczas opowieści, 
a potem w trakcie oglądania filmu dokumentalnego dowiedzieliśmy się, gdzie na świecie uprawia się kakaowce, jak 
zbiera się ziarna kakao, jak się je suszy, przechowuje, jak przebiega transport do różnych krajów świata. 

Następnie zostaliśmy zaproszeni do części warsztatowej… Samodzielnie wykonywaliśmy swoje tabliczki czekolady. 
To już nie była zabawa, lecz rywalizacja – jak na olimpiadzie: każdy starał się zrobić coś wyjątkowego i pysznego. 
Oprócz form, do której wlewana jest czekolada (najpierw biała, potem brązowa), mieliśmy do dyspozycji wiele dodat-
ków, którymi przyozdabialiśmy wyroby czekoladowe.  

Kiedy czekolada wystygła, każdy z seniorów otrzymał swoją deserową tabliczkę, z ozdobą o dowolnym kształcie, 
np. z białej czekolady, oraz dyplom. 



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 150 egz.  
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61 -748 Poznań.  
Redaguje zespół  (w porządku alfabetycznym):  Leszek Helak, Małgorzata Helak, 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 pn. 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 pn. 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 I  Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość 

   Nowy Rok; Światowy Dzień Modlitw o Pokój 
3 I  Najświętszego Imienia Jezus, wspomnienie 

6 I  Objawienie Pańskie, uroczystość 

 9 I  Chrzest Pański, święto 

18 I   Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność  
    Chrześcijan  
25 I  Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto 

Bolesław Psuja 

Kolejnym punktem programu było dekorowanie czekoladą i kolorową galanterią pierników świątecznych. Wszyscy 
zachwycaliśmy się swoimi produktami. Przy kawie i czekoladkach przechwałkom nie było końca. Poniżej kilka miga-
wek fotograficznych. 
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