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Bolesław Psuja 

Czy dam radę swoim słabościom?  

J ak co roku przychodzi Wielki Post. Jak co roku chcemy, chociaż w tym czasie, 
zmieniać siebie. Chcemy być lepsi, chcemy, by nasz kontakt z Bogiem był lepszy, 

bliższy, częstszy… Bo przecież czas Wielkiego Postu oznacza, że w piątkowe popo-
łudnia będziemy przychodzić do kościoła na drogę krzyżową, a w niedzielę – na 
gorzkie żale. No, i konieczne trzeba zrobić jakieś postanowienie, w jakiś sposób się 
umartwić, wyrzec się czegoś. Dużo rzeczy zawsze chcemy u siebie poprawić. Gdy 
byłem młody, najprostszym umartwieniem było wyrzeczenie się słodyczy (ale tylko 
na ten czas!). Wyrosło się ze słodyczy, to pojawiły się papierosy – zawsze jest coś w 
naszym życiu, myślę o słabości, którą chciałoby się wyeliminować ze swojego życia. 
Aby zwyciężyć w walce ze słabością, gotów byłem wyrzec się wielu rzeczy. Teraz 

patrzę na to trochę inaczej… Widzę, że – pomimo wszystko – był to sposób na poprawę relacji z Bogiem: zmieniałem 
siebie, bo chciałem lepszej z Nim relacji. Czy zawsze się udawało? Niestety, nie! Mimo corocznych prób tylko czasami 
przez czterdzieści dni Wielkiego Postu udawało mi się wytrwać w przyjętych postanowieniach. 

Teraz też chcę się dobrze przygotować na moment śmierci Jezusa. Przeżyłem Jezusa ponaddwukrotnie, wielokrotnie 
też stykałem się ze śmiercią najbliższych, przyjaciół, znajomych… Stąd moja większa potrzeba bycia bliżej Jezusa i 
uczestnictwa z Nim w Jego drodze krzyżowej. Chciałbym też spełnić to, co Kościół podaje w zaleceniach na czas Wiel-
kiego Postu; ważne są: post, jałmużna i modlitwa. Staram się o tym pamiętać i wypełniać, bo wiem, że – jak co roku – 
po Wielkim Piątku przyjdzie radosna Niedziela Zmartwychwstania Jezusa – triumf życia nad śmiercią. I na to czekam. 

„Świętowanie Wielkanocy w gruncie rzeczy nie jest uczczeniem czegoś wspaniałego i cu-
downego, co dokonało się dwa tysiące lat temu, ale czegoś aktualnego. Co może być bardziej aktu-
alne niż życie? I czy na co dzień, będąc chrześcijanami, złączonymi na mocy chrztu świętego z Je-
zusem, dokonując wyboru i czyniąc dobro, nie przechodzimy od śmierci do Życia? W jednym z orę-
dzi wielkanocnych papież Franciszek przypomniał, że ostatnim słowem nie jest śmierć, ale 

Zmartwychwstanie”. (Za: K. Wolski, „Wiara”, kwiecień 2019) 

Święci – orędownicy chorych  

30  lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego. Jako datę obchodów wyznaczył dzień wspo-

mnienia Matki Bożej z Lourdes. Tego dnia (11 lutego), na wieczornej Mszy Świętej w parafii św. Wojciecha, 

tak jak w każdym polskim kościele, modliliśmy się przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji chorych i cierpiących. 

Ale obok Matki Bożej z Lourdes jest także cała rzesza świętych, przez wstawiennictwo których można zwracać się 

o pomoc w czasie choroby. Wystarczy, że wspomnę tylko niektórych. Święta Agata jest patronką chorych na raka piersi. 

Kościół wspomina ją 5 lutego. Modlitwa do św. Błażeja przynosi ulgę chorym na gardło. Wspomnienie liturgiczne tego 

Świętego przypada 3 lutego. Przy męczącym kaszlu i chorobach dróg oddechowych pomódlmy się do średniowiecznego 

męczennika, św. Kwintyna. A na ból uszu, oczu, głowy pomaga św. Otylia. 

Sprawdzonym orędownikiem ludzi chorych jest św. Józef Kaliski, opiekun rodzin chrześcijańskich, małżonków, ojców 

i sierot. Święty Roch pomaga cierpiącym na bóle nóg i kolan, jest także tym, który chroni od wścieklizny. Święta Łucja 

oręduje za chorymi dziećmi, a jej wstawiennictwa przyzywa się 13 grudnia. Dobrze nam znany św. Jan Apostoł przynosi 

ulgę, gdy zwracamy się do niego o pomoc w chorobach nóg, w przypadku oparzeń, padaczki i zatruć, a św. Walenty – 

patron zakochanych skutecznie pomaga w chorobach psychicznych i padaczce. I tak można by wymieniać jeszcze wielu 

innych świętych, których dał nam Kościół. W ostatnim czasie wzbogaciliśmy się o kolejnych, chociażby św. Jana Paw-

ła II, często wzywanego przez chorych na chorobę Parkinsona. 

Modlitwa do świętych jest dla nas duchowym lekarstwem. Kiedyś spotkałem się ze stwierdzeniem, że Pan Bóg uzdra-

wia w różny sposób: jednym odbiera cierpienie fizyczne, a innym pomaga zrozumieć sens cierpienia. 

Bolesław Psuja 



 Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze 
ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi. 

 

Intencja na marzec: 

o chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne. 

„Dzień Ojca na nowo”. 

Chcę obchodzić Dzień Ojca 19 marca… 

„Rozpoczęła się ogólnopolska kampania Dzień Ojca na nowo”. Celem inicjatywy jest ustanowienie nowej kalendarzo-

wej daty święta. Zamiast 23 czerwca, ma to być 19 marca, czyli w – obchodzoną w Kościele katolickim – uroczystość 

Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. „Chcemy przypominać o roli ojca w rodzinie, wskazując na 

przykład opiekuna Jezusa – mówił Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Proponuję ideę być może nowego 

święta – Dnia Ojca, które winno być obchodzone właśnie tego dnia”. (https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul…) 

Ponad 50 lat temu Sejm przyjął, że 23 czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. Okazuje się, że wielu nie wie nawet 

o takim święcie. Data ta nie jest związana z żadnym szczególnym dla nas wydarzeniem czy postacią, która mogłaby być 

wzorem ojcostwa. Poza Polską tego dnia Dzień Ojca obchodzony jest jeszcze w… Nikaragui. 

Warto to zmienić i nadać świętu kontekst, który napełni je dobrą i poważną treścią. Dlatego – wzorem Hiszpanii, 

Włoch, Portugalii czy Chorwacji – Centrum Życia i Rodziny chce, aby w Polsce Dzień Ojca był obchodzony w uroczy-

stość Świętego Józefa – 19 marca. Aby tak się stało, potrzebna jest decyzja Sejmu. 

Powyższą inicjatywę z radością przyjął abp Stanisław Gądecki i zachęca do jej poparcia. Święty Józef, choć nie był 

ojcem na sposób fizyczny, podjął Boże powołanie do duchowego ojcostwa nad Synem Bożym. Jak pisał św. Paweł VI: 

„[Święty Józef] uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej 

misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w Świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego 

życia, ze swojej pracy; przekształcił swoje ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze 

swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego 

domu”. Bolesław Psuja 

Spotkanie 

N ie tak dawno, pewnego dnia, zasypanym szlakiem przedzierałem się przez dziewicze zaspy śniegu, zdobywając 
jeden ze szczytów dzikich ostępów Beskidu Niskiego. Było pochmurno, zimno, widoczność bardzo słaba, lodo-

wate porywy wiatru… 

 Wyruszyłem na spotkanie z samym sobą, aby w ciszy duszy, z dale-
ka od zgiełku cywilizacji, zajrzeć w głąb siebie: w zwykłej codzien-
ności niczego tam nie widać i nic nie można usłyszeć, bo pozorna 
harmonia pogrążona jest w chaosie życia… 

 I chociaż w takich warunkach trudno się skupić, bo aura nie sprzyja, 
trudno skoncentrować myśli, 
zespolić rytm bicia serca z mo-
dlitwą… A jednak! 

 Wydarzył się cud spotkania, 
gdy gdzieś w oddali, u stóp 
drzewa spostrzegłem – nienatu-
ralną w przyrodzie – krótką za-
łamaną linię...  

 Kiedy podchodziłem bliżej, 
serce zaczęło bić szybciej, podobnie jak wtedy, gdy w bezimiennym tłumie do-
strzega się twarz najlepszego przyjaciela...  

To była prosta, zwykła, zasypana śniegiem kapliczka oparta o pień drzewa… 
Należało wykonać jeszcze tylko jeden krok, by ukazał się krzyż, a to wystarczyło, 
by poczuć na sobie spojrzenie i więcej nic już nie było potrzebne… 

Wtedy zrozumiałem, że Bóg objawia się w nieoczekiwanych momentach, prze-
mawia do nas w drobnych znakach, niekoniecznie według naszych wyobrażeń.  

Jest blisko, ale jakże często zasypany chłodem naszych ludzkich, codziennych 
spraw… Wystarczy jednak, by sercem zrobić krok w Jego stronę, wykonać ruch 
naszej dobrej woli, a odsłania się Jego oblicze pełne miłości i wzrok przenikający 



53. Żadnej taniej obietnicy 

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. 

Pamiętam, że kiedy byłem młody, tak jak wy, i czytałem Ewangelię, to dla mnie najsilniejszym argumentem za praw-
dziwością tego, co czytam, było to, że tam nie ma żadnej taniej obietnicy. Mówił swoim uczniom prawdę zupełnie suro-
wą: nie spodziewajcie się, żadne królestwo z tego świata, żadne siedzenie po prawicy i po lewicy w znaczeniu urzędów 
tego przyszłego, mesjańskiego Króla. Mesjański Król pójdzie na krzyż i tam się sprawdzi. Potem zmartwychwstanie i da 
wam siłę, da wam moc Ducha Świętego, że potraficie przed światem dawać świadectwo temu Ukrzyżowanemu. Ale 
żadnej taniej obietnicy. Na świecie ucisk mieć będziecie. Mnie to bardzo przekonywało, ponieważ normalnie ludzie sta-
rają się pociągać innych obietnicami. Obietnicami, karierą, korzyściami: co ci z tego przyjdzie, będziesz miał z tego to 
a to, a tamto... No rzeczywiście, można tak pójść. Chrystus – nic z tego. To jest największy dar. To jest nieskończony 
dar – Eucharystia, Chrystus. Jednocześnie jest to dar najgłębiej zobowiązujący i na tym polega jego siła kreatywna, 
przez to on buduje człowieka, buduje człowieczeństwo nasze, przez co nam daje tę siłę przebicia. Bo tak jest skonstruo-
wany człowiek. Człowiek jest mocny, mocny świadomością celów, świadomością zadań, świadomością powinności, 
a także i świadomością tego, że jest miłowany. Dlatego, żebym się mógł przebić, muszę mieć pewność, że jestem miło-
wany. (…) 

Bardzo wielkim niebezpieczeństwem, o którym słyszę – nie wiem, czy tak jest – jest to, że ludzie się jak gdyby mniej 
miłują w Polsce, że coraz bardziej dochodzą do głosu egoizmy, przeciwieństwa. Ludzie się nie znoszą, ludzie się zwal-
czają. To jest zły posiew. To nie jest Eucharystia, to nie jest od Chrystusa. I to trzeba przeobrazić. 

Myślę, że ten Kongres jest między innymi, może nawet przede wszystkim po to, ażeby ten podstawowy klimat, podło-
że naszego życia wspólnotowego przetworzyć. Musi w świadomości wszystkich nas stanąć na pierwszym miejscu to, że 
jest Ktoś, kto miłuje bezwzględnie. Nigdy się z tej miłości nie wycofuje. Choćbym ja był najgorszy, choćbym ja Go za-
wodził, choćbym ja Go zdradzał, tak jak Go zdradził nawet i ten Piotr, którego jestem następcą, On nie zawodzi. Można 
na Jego miłość zawsze liczyć. 

Kraków, 10 czerwca 1987, 

Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą Arcybiskupa 

duszę. Właśnie wtedy porządkuje się w człowieku hierarchia wartości i rozjaśniają zawiłości ludzkich problemów… 

Wychodząc w góry, zawsze idę jak do najdoskonalszej na ziemi świątyni Boga… 

Ale Bóg jest blisko nas bez względu na to, gdzie jesteśmy, jest bliżej niż można to sobie wyobrazić, więc na taki dar 
spotkania można liczyć każdego dnia. 

Wystarczy tylko strząsnąć z serca zalegający chłodem śnieg… 

i zauważać, a nie tylko spoglądać, 

widzieć, a nie tylko patrzeć, 

słyszeć, a nie tylko słuchać, 

kochać i dzielić się czasem otrzymanym również w darze. 

Bo tak łatwo przejść obok… Staszko 

N aszym drogim Czytelniczkom, w tym także redakcyjnym Koleżankom,  

z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności 
i samych błogosławionych, dobrych dni.  

Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.  

 

 

Męska część zespołu redakcyjnego  

pisma parafialnego „Święty Wojciech” 



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): Stanisław Dankowski, 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.  

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 . 

  2 III  Środa Popielcowa 

  4 III  św. Kazimierza, królewicza, święto 

19 III  św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość 

25 III  Zwiastowanie Pańskie, uroczystość 

Uwaga  maturzyści! 
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę!  

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją nasza archidiecezja, na wiosnę 2022 roku, planuje pielgrzymkę maturzystów na Jasną 
Górę w dwóch następujących terminach: 5 marca (sobota) i 14 marca (poniedziałek).  

Pielgrzymka odbędzie się, jeśli pozwolą na to warunki sanitarno-epidemiologiczne w naszym kraju. 
Kontakt: Referat Katechetyczny, telefonicznie (61 851 28 820) lub mailowo (katechetyczny@archpoznan.pl).  
Program planowanych spotkań 
10.00 – konferencja w Auli Ojca Kordeckiego. 

Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
12.00 – Eucharystia i zawierzenie maturzystów Matce Bożej w kaplicy NMP. 
15.00 – droga krzyżowa, pożegnanie. 

Pomoc chorym – 

Fundacja „Dom Ulgi w Cierpieniu” – kontynuacja dzieła 
św. Ojca Pio 
Siedziba: Wzgórze św. Wojciecha 1, 61-748 Poznań, 
tel./fax +48 61 851-90-12  

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna „Pomoc Maltań-
ska” 
61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1, tel. +48 61 879-41-50 
Rejestracja: pn.-pt. od godz. 12.30 (10 osób), 
lekarze w godz. od 15.00 do 16.30 (z wyj. VII i VIII)  

Hospicjum „Palium” 
os. Rusa 25a, 61-245 Poznań, tel. +48 61  876-94-52; 87-69-869  
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej – Hospicjum „Palium” 
zapewnia całodobową opiekę ludziom cierpiącym w wyniku zaa-
wansowanej, nieuleczalnej choroby nowotworowej, a także cho-
rym na inne przewlekle nieuleczalne choroby.  

Ośrodek Pomocy Psychologicznej 
61-114 Poznań, ul. Konarskiego 6/4 (przy Rondzie Środka), 
tel. +48 61 877-42-11 lub 501-287-224  

Informacje i zapisy: pn.-pt. 10.00-12.00 i 16.00-18.00. 
Ośrodek uruchomiony przez Oddział Poznański 
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.  

Strona: www.spch-poznan.pl  email: spch.poznan@gmail.com  
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