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Dzień Życia Konsekrowanego

N

a początku lutego w Kościele przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane inaczej świętem Matki Boskiej
Gromnicznej (2 lutego), które od 1997 roku – za sprawą św. Jana Pawła II – jest obchodzone również jako Dzień
Życia Konsekrowanego. Ofiarowanie Pańskie nawiązuje do tradycji starotestamentalnej, drugie ze świąt ustanowione
zostało pod koniec XX wieku. Co je łączy? Dlaczego właśnie w dniu Matki Boskiej Gromnicznej szczególnie mamy
myśleć o zakonnicach i zakonnikach?
Zacznijmy od początku... Święto Ofiarowania Pańskiego przypada dokładnie 40 dni po uroczystości Bożego Narodzenia i wiąże się z wypełnieniem Prawa Mojżeszowego. Zgodnie z nim każdy pierworodny chłopiec był własnością Boga
(upamiętniało to ocalenie pierworodnych podczas niewoli w Egipcie). Rodzice mieli za zadanie przynieść dziecko do
świątyni, aby przedstawić je Bogu. Z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego wiązała się też ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Zwyczajów tych przestrzegała również Święta Rodzina – Jezus został ofiarowany, czyli inaczej
poświęcony Bogu. W tym miejscu dotykamy istoty ofiarowania, poświęcenia… Tu wyjaśnia się także, dlaczego akurat
święto Ofiarowania Pańskiego wybrał św. Jan Paweł II na Dzień Życia Konsekrowanego. Osoby konsekrowane, czyli
w potocznym rozumieniu zakonnice i zakonnicy (choć nie tylko, ale o tym za chwilę), ofiarowują, poświęcają swoje życie Bogu. Czynią to na drodze trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, odpowiadając w ten sposób na łaskę
powołania. Po co? Po to, aby w pełni oddać się do dyspozycji Boga i tylko Jego wolę realizować, trwać w nierozerwalnej więzi z Oblubieńcem. Aby stawać się dla Kościoła i całego świata znakiem żywej relacji z Chrystusem i świadkiem
wiary w Boga.
W tym roku obchody Dnia Życia Konsekrowanego wyraźniej zapiszą się zapewne w pamięci tych wszystkich, którzy
należą do wspólnot Żywego Różańca. Bowiem intencją papieską, która towarzyszy w lutym modlitwie różańcowej we
wspólnotach, jest prośba o wstawiennictwo za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, by wytrwale poszukiwały odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nimi współczesność. W tej modlitwie wyraża się także wdzięczność za ich misję
i odwagę w odpowiadaniu na Boże wezwanie.
Tu rodzą się jednak pytania: Kogo tak naprawdę wszyscy (nie tylko wspólnoty Żywego Różańca, które z założenia
modlą się w intencjach wyznaczonych przez papieża) mamy polecać Bogu? Czy siostry zakonne i kobiety konsekrowane
to nie to samo? Nie do końca. Konsekracja, czyli poświęcenie swojego życia na służbę Bogu, przybiera różne formy...
Najbardziej rozpowszechnioną stanowią zgromadzenia zakonne, chociaż już tutaj pojawia się podział na wspólnoty kontemplacyjne (potocznie klauzurowe), których członkinie oddają się wyłącznie modlitwie i uwielbieniu Boga, a kontakty
ze światem zewnętrznym ograniczają do absolutnego minimum, oraz na wspólnoty czynne, których członkinie – obok
modlitwy – podejmują działania apostolskie w świecie. Na uwagę zasługują instytuty świeckie życia konsekrowanego.
Ich członkinie również poświęcają swoje życie Bogu. Składają potrójny ślub: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale
realizują go, żyjąc w świecie, same nie będąc ze świata. Wypełniają swoje codzienne obowiązki, łącząc modlitwę z pracą zawodową, całkowicie świecki charakter życia z autentycznym oddaniem się Bogu. Zwykle nie mieszkają we wspólnym domu, nie mają habitów, a o ich konsekracji wiedzą nieliczni. Nie możemy również zapominać o stanie dziewic
konsekrowanych czy konsekrowanych wdów. Wszystkie te osoby przez pozornie zwyczajne, codzienne życie stają się
żywym świadectwem i ukazują działanie Boga w świecie.
Na koniec drobna uwaga. Gdy w lutym będziemy modlić się za osoby konsekrowane i wspomagać materialnie wspólnoty zakonne, przypomnijmy sobie jeszcze jedną prawdę. Konsekracja zakonna stanowi rozwinięcie konsekracji
chrzcielnej. Każdy chrześcijanin od dnia swojego chrztu jest poświęcony Bogu. Każdy z nas ma za zadanie być świadkiem wiary i dawać innym, tym, którzy żyją wokół nas, świadectwo przynależności do Chrystusa.
Zofia Kaczmarek

Intencja na luty:
za zakonnice i inne kobiety konsekrowane.
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za misję i odwagę – aby nadal
odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

M

Skończył się adwent… dla pana Tadzia

oi Drodzy, dzisiaj rano (19 grudnia 2021) odszedł do Pana nasz kochany Pan Tadziu, kościelny ze św. Wojciecha… Za chwilę, w południe, w 4. Niedzielę Adwentu, będziemy sprawowali Eucharystię, dziękując Dobremu Bogu za Pana Tadzia!
Wielu z Was Go znało: kochany, dobry, wrażliwy, uczynny Człowiek. Historia Wzgórza św. Wojciecha, pl. Wielkopolskiego i kolektury Toto-lotka.
Panie Tadziu, teraz jesteście razem z naszym ks. Markiem i panią Krysią… Możecie planować, dyskutować przy
dobrym niebiańskim obiadku już na innym Wzgórzu.
Pan Tadziu nie przyniesie już w poniedziałek losu toto-lotka, bo ten kupon nie jest mu potrzebny. Tam mają
z ks. Markiem WSZYSTKO i o nic nie muszą się już martwić…

Litania o pięknym życiu
Kyrie eleison…
Christus resurrexit.
Tadeuszu, wierzący Ewangelii
Tadeuszu, kochający Pana Jezusa, Eucharystię i Jego Dom
Świętowojciechowy
Tadeuszu, kochany Tato, Dziadku i Pradziadku
Tadeuszu, wrażliwy na innych
Tadeuszu, mający swoje zdanie
Tadeuszu, posłuszny
Tadeuszu, zaangażowany
Tadeuszu, zawsze z ks. Markiem Kaiserem
Tadeuszu, witający nas zawsze z radością
Tadeuszu, kochający ludzi
Tadeuszu, kochający księży
Tadeuszu, dyskutujący z Marysią i jej posłuszny
Tadeuszu, cierpliwy dla Neo
Tadeuszu, zostawiający klucze dla harcerzy ZHR i młodzieży Taizè
Tadeuszu, którego słuchali ministranci
Tadeuszu, przyjacielu Przyjaciół z Ravensburga

Tadeuszu, ekumeniczny i międzyreligijny
Tadeuszu, broniący Menory Pojednania
Tadeuszu, walczący ze swoimi chorobami
Tadeuszu, łączący swój ból z Jezusem
Tadeuszu, chodząca historio
Tadeuszu, znający się na fbuku i grach komputerowych
Tadeuszu, otwarty na innych
Tadeuszu, wchodzący całe życie na Wzgórze
Tadeuszu, dla wielu kojarzący się z wygraną
Tadeuszu, obdarowany przez Pana…
… pamiętaj o nas TAM. Amen.

ks. Marek

K o r ze ń
Przechodząc kiedyś górską ścieżką, spojrzałem na korzeń…
Czasami przelotne spojrzenie może być przygnębiające, smutne,
zwyczajnie negatywne.
Ale przecież!
Wystarczy zatrzymać się, poprosić o wsparcie „z góry”
i spojrzeć głębiej, a wtedy dzięki łasce pojawia się nadzieja,
zauważa się rozwiązania i wszystko widzi się w cieplejszych barwach.

Skończył się trudny rok, dla niektórych najtrudniejszy w ich życiu,
dla niektórych nie do pomyślenia, że mógłby się powtórzyć…
Niektórzy czują się jak ścięte drzewa, samotni, niepotrzebni,
jakby byli przeszkodą…
Niektórzy czują się jak zamrożeni, zastygli w bezruchu
i pozostawieni sobie, bez nadziei na jutro...
Niektórzy uważają, że o korzeń można się tylko potknąć, zasypany
śniegiem jest mokry, śliski i może doprowadzić do upadku…
Ale przecież...
Dzięki modlitwie pojawia się pozytywne, słoneczne spojrzenie
przynoszące nadzieję i przywracające do życia…
Przecież słońce rozgrzewa to, co zalodzone i skostniałe, sucha
powierzchnia daje dobre wsparcie, kora staje się elastyczna...
Topniejący śnieg nawadnia ziemię, a korzenie, sięgające znacznie
głębiej niż się wydaje, są jakby źródłem nowego życia…
Ze zdrewniałych pęknięć zaczyna kiełkować, rosnąć i rozwijać się
nowe życie wspierane tym, co pozornie przeminęło…
A jednak trwa...

Staszko

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.
52. Adorujcie i strzeżcie wawelski krzyż

Wiele skarbów kryje w sobie katedra wawelska. Dane mi było przez szereg lat być jej gospodarzem i pierwszym sługą. Wśród tych skarbów krzyż królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego świadectwa.
Strzeżcie tego skarbu w sposób szczególny, tak jak strzegły pokolenia. Zwracam się do wszystkich krakowian, przede wszystkim do mego następcy na stolicy św. Stanisława oraz do czcigodnej kapituły metropolitalnej. Na ręce dziekana i prepozyta tej katedralnej kapituły, drogiego biskupa Juliana, składam to moje dzisiejsze wyznanie przy krzyżu wawelskim i przy sercu Błogosławionej.
Kraków, 10 czerwca 1987,
Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w katedrze wawelskiej

Zdjęcie feretronu z kościoła św. Wojciecha (przy wejściu, po prawej stronie)

Parafialny Klub Seniora 2022

Uprzejmie informuję, że – ze względów organizacyjnych – od miesiąca lutego br.
zmianie ulegną terminy naszych spotkań:
zamiast w czwartki, będziemy spotykać się w środy.

Miejsce spotkań, czas, program – jak dotychczas.
Terminarz najbliższych spotkań:
9.02.2022
23.02.2022
9.03.2022

23.03.2022
27.04.2022
25.05.2022

8.06.2022
22.06.2022
Zapraszam wszystkich chętnych.

Do zobaczenia na spotkaniu Parafialnego Klubu Seniora!
Bolesław Psuja

2 II Ofiarowanie Pańskie, święto; Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego
11 II NMP z Lourdes, wspomnienie; Światowy Dzień
Chorego

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.

14 II Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy,
święto
22 II Katedry św. Piotra Apostoła, święto

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.
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 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).
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”.

