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Powstań z martwych, albowiem jestem życiem …

W

yznajemy w „Wierzę”, że Chrystus został ukrzyżowany, zstąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Wyrażamy wiarę w to, że – po
ukrzyżowaniu i zgonie – Jezus Chrystus wszedł do krainy śmierci, aby zwiastować Ewangelię wszystkim grzesznikom, nieposłusznym Bogu. Wszedł do
niej jako władca, Pan życia i śmierci, Zbawiciel szukający zagubionych. Jezus
obecny w Szeolu jest Chrystusem wszystkich ludzi bez względu na czas
i miejsce ich życia. Dlatego już w Wielką Sobotę, za kamieniem zamykającym
wejście do grobu Jezusa, oczyma wiary możemy dostrzec triumfującego Pana
życia, zbawiającego Chrystusa. W brewiarzu, w godzinie czytań na ten dzień,
czytamy: Wielka cisza spowiła ziemię (…) bo Bóg zasnął w ludzkim ciele,
a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę (…)
aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie
On, który jest ich Bogiem…*.
Tradycja wschodnia, zamiast ukazywać „zapieczętowany” dla ludzkiego umyZstąpienie Pana do Otchłani
słu i zmysłów moment zmartwychwstania, proponuje ikonę zstąpienia do Otchłani (Anastasis). Istnieje wiele wyobrażeń
ikonograficznych zstąpienia, ale wszystkie przedstawiają Chrystusa, który w paschalnej drodze zstępuje żywy do królestwa śmierci i otwiera na oścież bramy Otchłani. Chrystus odziany jest w światłość, atrybut ciała uwielbionego i symbol
Bożej chwały. Dlatego Jego szaty mają barwę nadprzyrodzonej bieli i odpowiadają białości szat z góry Tabor. Chrystusa
otacza świetlista lub błękitna mandorla, która oznacza, że zbawia On nie tylko rodzaj ludzki, ale cały świat – cały kosmos, jest Królem Wszechświata. Wrota piekieł są pod Jego stopami i niczym pomost w kształcie krzyża podtrzymują
Zbawiciela. Oto skończyło się królestwo śmierci, albowiem przyjęło Żyjącego. Legła w gruzach kraina ciemności, albowiem zstąpiło światło prawdziwe. Adam wraz z Ewą wyciągają dłonie do zstępującego ku nim Chrystusa, do Niego podążają całe pokolenia zamieszkujące dolinę strachu i udręki. Pierwsi rodzice oznaczają tu każdego człowieka, reprezentują każdego z nas doświadczającego konsekwencji wygnania z raju. Tajemnica Wielkiej Soboty to przypowieść o uniżeniu i ogołoceniu wcielonego Syna Bożego, który jest solidarny ze swoimi braćmi aż do śmierci. To hymn na cześć
miłosierdzia Bożego, które nie pozwala człowiekowi na stan samoizolacji i wyobcowania. Bóg nie zapomniał o tych,
którzy umarli, zgrzeszyli, uciekli w samotność i przebywają w Szeolu, pogrążeni w beznadziei. Bóg w Synu swoim pamięta, usilnie ich szuka z czułością i darem bezwarunkowego przebaczenia. I właśnie w śmierci Bóg okazuje się Panem
życia, znosząc prawo negacji i oddalenia, grzechu i śmierci.
Artykuł wiary o zstąpieniu Chrystusa do piekieł trzeba też rozumieć w sensie egzystencjalnym, jako zstąpienie do infernalnych wymiarów ludzkiego istnienia. Człowiek pogrążony w piekle lęku, niewiary i samotności może również
i w takim stanie odkryć obecność Chrystusa uniżonego i ukrzyżowanego. Albowiem Bóg „nie tylko” stał się człowiekiem, ale przeszedł przez śmierć, aby być w każdej naszej śmierci, w każdym umieraniu, zagubieniu i oddaleniu. Paschalny Jezus jest blisko nas, jest cały czas po naszej stronie, jest „Bogiem z nami" – Emmanuelem, który oddaje za nas
swoje życie, aby przywracać nas do życia…
Zbudź się, który śpisz!
Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani.
Powstań z martwych, albowiem jestem życiem…
*Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę.

ks. Jerzy Stranz

Drodzy Parafianie! Prośmy – za wstawiennictwem Matki Bożej – o opiekę nad
narodem ukraińskim oraz o zaprzestanie działań wojennych, o pokój na Ukrainie!
Między innymi w tych intencjach modlimy się modlitwą różańcową w każdą sobotę o godz. 18.
Pomagać można, dokonując wpłaty na konto Caritas Polska: 77 1160 2202 0000 0000 3436
4384 z dopiskiem „UKRAINA” bądź wysyłając SMS pod numer 72052 o treści
„UKRAINA” (koszt 2,46 zł z VAT).
Redakcja pisma parafialnego „Święty Wojciech”

Intencja na kwiecień:
za pracowników służby zdrowia.
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi
i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

W

O czekaniu i radości wielkanocnej

yjeżdżając niedawno na weekend, zapomniałam zabrać ze sobą słuchawki do telefonu. Niby
drobiazg, ale w pierwszym odruchu pomyślałam, że po przyjeździe na miejsce MUSZĘ NATYCHMIAST kupić brakujący sprzęt. Na szczęście w ciągu pięciu godzin podróży przyszło opamiętanie i refleksja, że przez weekend można zrezygnować ze słuchania muzyki, zwłaszcza w Wielkim Poście. MUSI NATYCHMIAST… to choroba współczesnego świata. Mamy ekspresowe dania, coraz
szybszy Internet, samochody, samoloty, zdalne spotkania… Człowiek współczesny nie lubi i chyba nie
potrafi już czekać. A właśnie owo oczekiwanie jest gwarantem radości płynącej z realizacji planów, ze
spełniania się marzeń, pragnień.
Gdy w Niedzielę Wielkanocną udamy się na Eucharystię, aby uroczyście świętować zwycięstwo Chrystusa nad mrokiem, śmiercią i Szatanem, usłyszymy jedną z dwóch Ewangelii opowiadających o radości
płynącej z oczekiwania i o potrzebie cierpliwości.
Uczniowie zmierzający do Emaus nie chcieli czekać. Wyruszyli w drogę, mimo że słyszeli zapowiedź
Jezusa. Byli niecierpliwi. Dopiero spotkanie ze Zmartwychwstałym przywróciło im wiarę, radość i zawróciło z drogi. Maria Magdalena reprezentuje inną postawę. Ona zareagowała inaczej. Była jedną
z trzech niewiast, które – mimo ogromu okrucieństwa i cierpienia – wytrwały pod krzyżem Jezusa. Po
Jego śmierci, ze względu na szabat, nie mogła od razu zatroszczyć się o godny pochówek Mistrza. Musiała poczekać i dopiero o świcie, w pierwszy dzień po szabacie udała się do grobu, który okazał się…
pusty. Bardziej przestraszona niż radosna oznajmiła tę prawdę apostołom. Piotr i Jan pobiegli więc do
grobu, zobaczyli, że ciała nie ma i… powrócili do siebie (por. J 20, 9-10). A Maria Magdalena wiernie
trwała przy pustym grobie Jezusa. Zapłakana, tęskniąca, nierozumiejąca tego, co zaszło, czekająca na
coś, choć sama nie wiedziała na co. Z tego „bycia” i „trwania” rodzi się prawdziwa radość. Jej cierpliwość zostaje nagrodzona. To Maria Magdalena pierwsza widzi zmartwychwstałego Chrystusa, a spotkanie z Mistrzem napełnia ją pokojem i radością. Nie są to uczucia płytkie, przemijające. Pod ich wpływem Maria Magdalena staje się pierwszą apostołką zmartwychwstania. I nie mają tu znaczenia konwenanse. Ona nie może powstrzymać ogarniającej ją radości, musi się nią podzielić z innymi. To postawa,
która buduje relację z Bogiem i drugim człowiekiem.
W świetle wydarzeń ostatnich tygodni trudno nam niekiedy mówić o radości. Może więc tym bardziej
teraz, na przekór rzeczywistości, trzeba poszukiwać źródeł nadziei i przylgnąć do Tego, który śmierć
i Szatana zwyciężył. Bądźmy cierpliwi, czerpiąc radość i nadzieję ze spotkania z Chrystusem i drugim
Zofia Kaczmarek
człowiekiem.

Synod na wzgórzu Świętego Wojciecha

S

potkania synodalne w naszej parafii były częścią drogi synodalnej całego ludu Bożego, zainicjowanej przez papieża Franciszka w 2021 roku w Rzymie. To swoisty przełom: dotychczas bowiem synody Kościoła stanowiły raczej
domenę stanu kapłańskiego, odbywały się z udziałem kapłanów oraz osób świeckich, szczególnie do współpracy zaproszonych. Obecnie ojciec święty zwrócił się do wszystkich wierzących, aby spotkali się na wspólnym rozeznawaniu dalszej drogi Kościoła. Spotkania takie miały miejsce w parafiach na całym świecie i były głosem doradczym w procesie
podejmowania decyzji – ostatecznego rozeznania dokona papież i opublikuje na tej podstawie adhortację apostolską.
Grupa synodalna w naszej parafii zawiązała się pod koniec lutego. Spotkania odbywały się regularnie do końca marca,
zawsze w poniedziałki po wieczornej Mszy Świętej. Zaproszeni byli wszyscy, którzy pragnęli wziąć udział we wspólnym rozeznawaniu. Osoby uczestniczące w spotkaniach synodalnych należały do różnych grup wiekowych oraz różnych wspólnot; część osób określiła siebie jako „parafian eksterytorialnych”, którzy dojeżdżali do nas, aby wspólnie
uczestniczyć w Eucharystii. Skupialiśmy się wokół dwóch podstawowych pytań: Jak dzisiaj „idziemy razem” w naszym
Kościele lokalnym? oraz Do jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, aby bardziej „iść razem”?.
Spotkania składały się z trzech kroków. Na początku każdy uczestnik miał wyznaczony czas, aby podzielić się swoim
doświadczeniem, odpowiedzieć na dane pytanie. Krok drugi polegał na ukazaniu innym, w jaki sposób usłyszane na
pierwszym etapie wypowiedzi wpłynęły na nasz dotychczasowy sposób myślenia. Ostatni krok to podsumowanie i odkrycie, w świetle dotychczasowych relacji, do czego zaprasza nas Duch Święty.
Wypowiedzi uczestników były zapisywane. Efektem będzie synteza ze spotkań drogi synodalnej w naszej parafii, podsumowanie, które trafi do Proboszcza oraz Rady Duszpasterskiej, aby mogło wskazywać kierunki dalszych działań
duszpasterskich. Następnie synteza będzie przekazana do Archidiecezjalnego Sekretariatu Synodu, gdzie – na podstawie
podsumowań ze wszystkich parafii – powstanie synteza diecezjalna, która zostanie przesłana do Watykanu.
Na koniec wsłuchajmy się w głos ojca świętego: „Niech ten synod będzie czasem pełnym Ducha Świętego! On jest
cd. str. 3

tym, który prowadzi nas tam, gdzie Bóg chce, abyśmy poszli, a nie tam, gdzie zaprowadziłyby nas nasze osobiste idee
i upodobania (…). W Kościele rację ma Duch Święty, a wszystkie struktury władzy muszą służyć temu, by rozpoznać
Jego tchnienie i Mu się poddać” (Przewodnik konsultacji synodalnych w Archidiecezji Poznańskiej, 2021)
Kinga i Tomasz Ciaś

Co słychać u „naszych” seniorów?
9 marca gościliśmy w naszym Parafialnym Klubie Seniora panią Magdalenę Kowalską – animatorkę senioralną
z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Przy kawie, owocach i słodkościach przedstawiliśmy pani Magdalenie nasz Klub – lokal udostępniony przez Proboszcza, ramowy program środowych spotkań, a także ich
wiernych uczestników.
Pani Magda zrewanżowała się materiałami informacyjnymi – folderami, gazetami
zawierającymi wiele ciekawych i nieznanych nam dotąd informacji o bezpłatnych
formach pomocy, kierowanych do osób
starszych. Wśród propozycji na uwagę zasługuje „Taksówka dla Seniora”; w ramach
usługi osoby, którym trudno samodzielnie
korzystać z komunikacji publicznej, mogą
dojechać np. do urzędu, lekarza, banku czy
na cmentarz. W 2020 roku w Poznaniu skorzystano z tej usługi ponad 5,5 tysiąca razy.
Ciekawą propozycję stanowi „Książka dla
Seniora”, czyli dostarczanie do domów seniorów książek, audiobooków czy filmów zamówionych w Bibliotece Raczyńskich.
Do osób starszych, samotnych kierowana jest usługa „Złota Rączka dla Seniora”, czyli bezpłatna pomoc przy drobnych domowych naprawach i usterkach. W ubiegłym roku skorzystano z niej ponad 2,8 tysięcy razy. Ponadto ponad 500
razy seniorzy prosili o bezpłatne mycie okien w domach, a ponad 200 razy – o porządkowanie nagrobków bliskich na
cmentarzach komunalnych. W przypadku tej drugiej usługi seniorzy, po wykonaniu usługi, otrzymują zdjęcie. W 2021
roku ponad 3,9 tysięcy razy korzystano również z usługi „Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów”. To bezpłatna
usługa kosmetyczna, w ramach której profesjonalista (w domu seniora) skraca i oszlifowuje płytkę paznokci.
Pani Magdalena zaopatrzyła nas w „Poznańskie Pudełko Życia”, pomoc w stanach zagrożenia życia… Mieści ono
podstawowe dane zdrowotne o seniorze: na co choruje, jakie przyjmuje leki, czy jest uczulony i kogo poinformować np.
o pobycie w szpitalu.
Poznańscy seniorzy chętnie korzystają także z Miejskiej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, skąd mogą bezpłatnie wypożyczyć niezbędne przyrządy potrzebne, by wracać do zdrowia i sprawności.
Muszę stwierdzić, że były to niezwykle ciekawe i cenne informacje. Kontakt: tel. 61 646 33 44 oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych: tel. 61 847 21 11; 61 842 35 09.
Bolesław Psuja

Kościół stacyjny
„We wtorek, w ramach kościołów stacyjnych miasta Poznania, na Mszy Świętej będziemy gościć przełożonych
i alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Intencją modlitewną będą powołania kapłańskie”. Po
usłyszeniu na niedzielnej Eucharystii wspomnianej informacji, z zaciekawieniem udałem się do naszej świątyni. Przychodząc wcześniej, mogłem adorować Najświętszy Sakrament.
Praktyka gromadzenia się na modlitwie i Eucharystii w miejscach, które są związane ze świętymi męczennikami wywodzi się z czasów starożytnego Rzymu; pierwsi chrześcijanie w okresie Wielkiego Postu mieli zwyczaj pielgrzymować
od jednego grobu męczennika do drugiego. Systematyczne odwiedzanie grobów pochowanych w Rzymie męczenników
stało się dobrym pomysłem na przygotowanie do największych świąt chrześcijan, co zaakceptował i w co włączył się
biskup Rzymu, czyli urzędujący papież.
Tradycja procesji do kościołów stacyjnych, zapoczątkowana w Rzymie, w średniowieczu utrwaliła się i została poszerzona o post ścisły, który obowiązywał cały dzień aż do wieczornych nieszporów odprawianych przez papieża; po
nich można było najeść się do syta.
W VI wieku papież Grzegorz Wielki ustalił kolejność stacji i ogłosił, jak ma wyglądać celebracja w kościele stacyjnym. Zaproponował, by modlitwy kontynuować w okresie wielkanocnym. W Wielki Piątek odwiedzano więc świątynię
Santa Croce, w Wigilię Paschalną – św. Jana na Lateranie, natomiast w Niedzielę Zmartwychwstania – Matkę Bożą
Większą, czyli pierwszy kościół na świecie dedykowany Najświętszej Maryi Pannie.
Wierni uczestniczyli w uroczystościach głównie dla Eucharystii, której przewodniczył papież. Rzymskie kościoły
stacyjne zostawiły trwały ślad w liturgii. W lekcjonarzu sprzed 1970 r. w czwartek po Popielcu zawsze czytano
w Ewangelii opis uzdrowienia sługi centuriona. Dlaczego? Ponieważ ten dzień był przypisany rzymskiemu kościołowi
św. Grzegorza w Velabro, gdzie przechowywano relikwie męczennika Jerzego. Podobnie w piątek czwartego tygodnia
Wielkiego Postu czytano Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza, ponieważ tego dnia odwiedzano sąsiadujący z cmentarzem
na Eskwilinie kościół św. Euzebiusza (za: https://stacja7.pl/wielki-post/co-to-sa-koscioly-stacyjne-i-skad-się-wziely/).

Kościół św. Wojciecha był w tym roku kościołem stacyjnym we wtorek 15 marca. We wtorki – od wielu już lat –
modlimy się w parafii za wstawiennictwem św. Antoniego. Nowenna ta zawsze poprzedza wieczorną Eucharystię, kończąc jednocześnie adorację, a kapłan – Ciałem Pana Jezusa, ukrytym w monstrancji – udziela błogosławieństwa.
Eucharystię, celebrowaną przez ojca duchownego seminarium w Poznaniu, ks. Krzysztofa i naszego Proboszcza,
poprzedziła procesja. Posługiwali alumni pierwszego i drugiego roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Kościół wypełnił się modlitwą i śpiewem… W homilii ks. Krzysztof, nawiązując do Ewangelii, przestrzegał
przed przekładaniem wrażeń zewnętrznych nad duchowe. Celebracja sprzyjała jednak całkowitemu skupieniu na modlitwie.
Idea modlitwy w kościołach stacyjnych jest obecna także w innych miastach. W Polsce modlą się w ten sposób
wierni w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Lublinie.

Andrzej Karczmarczyk

10 IV
14 IV
15 IV
16 IV
17 IV

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota
Zmartwychwstanie Pańskie, uroczystość

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.
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Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela Miłosierdzia Bożego
św. Marka Ewangelisty, święto
św. Wojciecha, patrona Polski, uroczystość
św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy, 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): 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.
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”.

