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Wizytacja biskupia w parafii św. Wojciecha

izytacja biskupa w kościele katolickim sięga czasów apostolskich; to właśnie apostołowie zapoczątkowali odwiedzanie gmin chrześcijańskich. Święty Paweł wiele razy wspominał o takich wizytach, pisał o nich w swoich
listach – zapowiadał je i wyznaczał ich cel. Tradycja ta została zachowana do naszych czasów, a biskupi – jako następcy
apostołów – podążają ich śladem.
Zgodnie z prawem kanonicznym biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować wszystkie parafie na
terenie swojej diecezji. Może dokonać tego osobiście lub delegować swojego wysłannika.
W naszej parafii przeżywaliśmy kanoniczną wizytację w piątek, 22 kwietnia. Do parafii przybył, wyznaczony przez
naszego Metropolitę, ks. bp. Szymon Stułkowski, który na zakończenie celebrował uroczystą Eucharystię w obecności
licznie zgromadzonych parafian. Na Mszy Świętej byli obecni członkowie grup parafialnych oraz przedstawiciele Rady
Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej. Z nimi Biskup spotkał się wcześniej osobiście, wsłuchując się w ich relacje
z pracy na rzecz Świętowojciechowej Parafii. Uwagi dotyczące niektórych kwestii mogliśmy usłyszeć z ust ks. Biskupa
podczas wygłoszonej homilii. Biskup pochwalił starania naszego ks. Proboszcza, który umożliwia parafianom adorację
Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty w ciągu całego tygodnia.
Na początku Mszy Świętej ks. Proboszcz powitał dostojnego Wizytatora, a rodzina – w imieniu parafian – obdarowała
ks. Biskupa kwiatami. Następnie ks. Proboszcz w telegraficznym skrócie przedstawił stan parafii, kierunki dotychczasowych działań oraz plany na przyszłość. Na zakończenie Eucharystii ks. bp. Szymon Stułkowski udzielił wiernym pasterskiego błogosławieństwa.
Andrzej Karczmarczyk

Intencja na maj:
o wiarę dla młodych.
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię
rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Po zmartwychwstaniu

P

omimo mroków nocy codziennie wschodzi słońce, przypominając o zmartwychwstaniu,
przywracając i w nas, i dookoła nas ciepło, światło, piękno...
Pomimo wszelkich przeciwności losu i trudności,
codziennie rano, gdy otwieramy oczy, powracają pozytywne myśli, może do tej pory uśpione,
które pozwalają nam z odwagą dokonywać właściwych wyborów przynoszących radość
i uśmiech.
Czasami pochmurne niebo może jakby wydłużać noc,
ale zawsze pojawiają się przyjazny wiatr, który przegania wszystkie chmury,
i przyjazne osoby, na których można polegać, którym można ufać, z którymi można pokonywać trudności…
Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać…
Jest tak, gdy błądzimy po omacku, jak w ciemnościach, zasypani codziennymi problemami.
Niby jest dzień, niby jest światło, lecz nie rozświetla,
niby wiem, co i jak zrobić lepiej, lecz bywa jak zwykle.
Bo liczymy wyłącznie na siebie, zapominając...
Chociaż czas Świąt mija, ich moc w nas pozostaje!
W porannej modlitwie, z pierwszymi promieniami słońca, pamiętajmy o Zmartwychwstałym!
To Jego mocą można poruszyć każdy kamień!
To Jego światłością można rozświetlić każdą ciemność!
To Jego miłością można pokonać wszystko! Ale to my musimy to zrobić.
Niech więc moc zmartwychwstania w nas trwa!

Staszko

Andrzej Bobola – „Niezwyciężony Atleta Chrystusa”

więta Faustyna Kowalska tak opisała w Dzienniczku jedno ze swoich objawień z 1936 r.: „W pewnej chwili ujrzaŚ łam
stolicę Baranka Bożego i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza

królewicza, którzy się wstawiali za Polskę” (Dz. 689).
Andrzej Bobola (1591-1657) zginął śmiercią męczeńską z rąk Kozaków. Został
beatyfikowany w 1853 r. przez bł. Piusa IX, który sprzyjał Polsce i na każdej Mszy
Świętej modlił się za Polskę. Kanonizacji dokonał 17 kwietnia 1938 r. papież Pius XI
– przyjaciel Polski i czciciel św. Andrzeja, wcześniej nuncjusz apostolski w Warszawie, gdzie wraz z Polakami w 1920 r. modlił się, wzywając orędownictwa bł. Boboli.
Inna z polskich mistyczek, Fulla Horak, w swoich wizjach także spotykała św. Andrzeja. Pierwszy raz przyszedł do niej 3 maja 1938 r. Na pytanie: „Czy będziesz patronem Polski?”, odpowiedział: „Już nim jestem, gdyż nadchodzą czasy ciężkie
i trudne”.
Kolejny papież, Pius XII, 16 maja 1957 roku, w 300-lecie męczeństwa św. Andrzeja, opublikował encyklikę jemu poświęconą i nazwał św. Andrzeja
„Niezwyciężonym Atletą Chrystusa”. Pius XII uznał męczennika za wzór chrześcijańskiego męstwa.
15 maja 2002 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Andrzeja Bobolę oficjalnym
patronem Polski. Papieża Polaka niezwykle poruszała świętość Boboli, zwłaszcza od
Świątynia Opatrzności
czasu kiedy był świadkiem „powrotu”, w roku 1938, męczennika do ojczyzny. Jak
Bożej w Warszawie
wyznał: „Jego relikwie wracały do Polski (…), między innymi przez Kraków.
Relikwie Świętego
I pamięć tego spotkania (…) pozostaje dla mnie niezatarta. Kiedy zapoznałem się
Andrzeja Boboli
z jego życiorysem, z okolicznościami jego śmierci oraz z losami pośmiertnymi, jeszcze bardziej przejrzysty stał się dla mnie ten znak, jakim jest św. Andrzej Bobola”.
Bolesław Psuja

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach
Święty Andrzeju Bobolo,
Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków
w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać
pośród wszystkich doświadczeń
osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę
Bożego pokoju i jedności,
byśmy z ewangeliczną rozwagą
umieli roztropnie postrzegać
sprawy własne i sprawy Narodu
w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności

wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy
porażki.
Święty Andrzeju Bobolo,
oręduj za nami u Pana.
Amen.
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Sanktuarium Świętego Oblicza w Manopello

okresie wielkanocnym moje myśli wędrują do sanktuarium Świętego Oblicza w Manopello we Włoszech,
gdzie jest przechowywana niezwykła relikwia. W maju 2011 r., już po uroczystościach związanych z beatyfikacją św. Jana Pawła II, dotarłam – w ramach pielgrzymki – do Manopello. Sanktuarium leży w Abruzji, niedaleko znanego sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano. O przechowywanej w sanktuarium relikwii
św. o. Pio powiedział: „Volto Santo w Manopello to największy cud jaki posiadamy”. Miejsce zaskoczyło mnie niezwykłym spokojem, śpiewem ptaków… W ołtarzu głównym znajduje się relikwiarz
z tkaniną, na której został uwieczniony wizerunek oblicza Pana Jezusa tuż po zmartwychwstaniu.
Odbicie powstało na tkaninie wykonanej z bisioru, najdroższej w starożytności, nazywanej morskim
jedwabiem, tkaninie przezroczystej, a zarazem ogniotrwałej jak azbest. Ewentualne namalowanie
czegokolwiek na tym materiale nie jest możliwe.
Żeby zobaczyć tę niezwykłą relikwię, należy podejść schodami za ołtarz. Oblicze Pana Jezusa
tchnie niezwykłym spokojem, widać jeszcze ślady męki, oczy patrzą z łagodnością i miłością. Stojąc
przed wizerunkiem Pana, doznałam ogromnego wzruszenia.
Przeprowadzone badania naukowe wykazały jednoznacznie, że martwe oblicze z Całunu Turyńskiego i żyjąca twarz
z Manopello należą do tej samej Osoby.
Małgorzata Helak
Wykorzystano: „Miłujcie się” nr 4/2012 oraz 2/2021, artykuły ks. M. Piotrowskiego Tchr.

Armida Barelli – kobieta zakochana w Bogu…

ądźcie świętymi, bo Ja jestem święty...” (Kpł 19,2) – mówi Bóg, a w Ewangelii św. Mateusza czytamy:
„B„Bądźcie
(…) doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,48). Taką niewątpliwie była w swoim

życiu – beatyfikowana 30 kwietnia 2022 roku w Mediolanie – Armida Barelii (1882-1952), błogosławiona włoskiego Kościoła katolickiego. Dlaczego piszę właśnie o niej? Ponieważ, urzeczona
jej osobą, chciałabym podzielić się tym, co zapadło mi bardzo głęboko w pamięci, gdy – pracując
nad przetłumaczonym tekstem – wczytywałam się w jej biografię. Kilka lat temu miałam możliwość modlić się przy grobie Armidy... Wtedy nie wiedziałam jeszcze tego, co wiem dzisiaj, choć
jej proces beatyfikacyjny trwał od lat 70. ubiegłego stulecia. Wiele planów wydawało się w jej
życiu niemożliwych do zrealizowania; wszystkie jej dzieła istnieją po dziś dzień…
Życie przemierzała biegiem, nieustannie będąc w drodze, zakochana w Najświętszym Sercu,
Jemu ofiarowała całe swoje życie. On [Jezus] jest moją jedyną i niezgłębioną miłością, każde Jego działanie zawsze znajdowało w moim sercu czułą odpowiedź – pisała. Kochała dzieci, młodzież, ludzi, spotkania…
Franciszkańska tercjarka, kobieta elegancka, prostolinijna, zawsze zatroskana o zbawienie innych, pochłonięta pasją
zdobywania świata dla Chrystusa, ciesząca się zaufaniem trzech papieży (Benedykta XV, Piusa XI, Piusa XII). W czasie
trwania I wojny światowej przygotowała, za zgodą papieża, akcję poświęcenia Najświętszemu Sercu żołnierzy armii
włoskiej i krajów sprzymierzonych. Pracowała na rzecz ubogich w Mediolanie, współpracowała z fundacją Instytutu im.
Benedykta XV w Chinach, realizując przesłanie Benedykta XV o konieczności odnowienia zapału misyjnego. Zorganizowała – najpierw w Mediolanie, a następnie w całej Italii – Młodzież Żeńską Akcji Katolickiej, która na początku lat
20. ubiegłego stulecia osiągnęła ponad milion członkiń. Wybierając drogę konsekracji świeckiej, powołała do życia
w roku 1919 (wraz z o. Agostino Gemellim) Świecki Instytut Misjonarek Królewskości Chrystusa, który dzisiaj istnieje
w trzydziestu krajach świata, na pięciu kontynentach (w Polsce od roku 1975, w archidiecezji poznańskiej – od 1995).
W roku 1921 – razem z o. A. Gemellim, ks. Francesco Olgiatim i Lodovico Necchim – założyła Katolicki Uniwersytet
Najświętszego Serca, upierając się przy takiej właśnie nazwie. Jej ideał życia streszczał się w trzech słowach, jakże głębokich i aktualnych w każdym czasie: Eucharystia, apostolat i heroizm.
Święty Jan Paweł II w jednym z przemówień (czerwiec 2002) podkreślał: „(…) wiernie podążajcie drogą wyznaczoną
przez tę silną i odważną kobietę, naśladując jej dążenie do świętości, jej gorliwość misjonarską oraz obywatelskie i społeczne zaangażowanie…”.
Każda i każdy z nas, żyjąc w świecie, może być apostołem Boga, bo – na mocy chrztu świętego – jesteśmy do tego
powołani. Z Bożą pomocą bądźmy solą ziemi i światłem świata, zwłaszcza dzisiaj, kiedy bardzo potrzeba nam wszystkim świadków wiary. Biegnijmy więc tam, dokąd wzywa nas Bóg…
Justyna Łopaczyk
Wykorzystano: B. Pandolfi, Armida Barelli. Una donna oltre i secoli, Roma 2013.
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Co takiego jest w tym maju?

ie ma piękniejszego miesiąca w roku kalendarzowym – uważam – niż maj! I to nie tylko moje stwierdzenie…
W maju urodziła się moja żona, w maju świętuję rocznicę ślubu, w maju żona urodziła naszego pierworodnego
syna, w maju przypada Dzień Matki, w maju świętujemy uroczystość Maryi, Królowej Polski... Ale to nie koniec!
W tym miesiącu urodził się Karol Wojtyła. Na początku maja przypadają trzy święta: Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja. I dalej, tym razem bezpośrednio z naszego, świętowojciechowego podwórka. W maju święcenia
kapłańskie otrzymali: nasz proboszcz – ks. Trojan Marchwiak, śp. ks. Marek Kaiser, śp. ks. Zygmunt Sterczewski. I tak
każdy z naszych czytelników mógłby dopisać jakieś zdarzenie czy godną zapamiętania sytuację ze swojego maja.
W miesiącu tym najchętniej sięgam do tekstu wiersza „Maj” Antoniego Pietkiewicza (ps. Adam Pług, 1823-1903, polski pisarz, biograf, publicysta i tłumacz). Poeci, chyba od zawsze, dostrzegali wyjątkowość tego miesiąca. Maj kojarzy
się z miłością, radością, szczęściem, łzą i macierzyństwem… W wierszu Adama Pługa znajduję gotową odpowiedź na
pytanie zawarte w tytule tekstu. Maj jest w wierszu taki, jak go czuję – MAJOWY: rozświetlony, ukwiecony, pachnący,
śpiewny, no, boski! I zawsze pełen młodości. Czytam go i nigdy mi się nie znudził.

Uroczy, świetlany,
Skroś wonią owiany,
A dźwięczny, a śpiewny, a błogiż to czas,
Pierś wolniej oddycha,
I twarz się uśmiecha,
I serce jak niwa, jak gaj kwitnie w nas.
Gdzie oko człek skłoni,
Gdzie myślą pogoni,
Jak długi, szeroki ojczysty nasz kraj,
Skróś ziemia z niebiosy
Na równe brzmi głosy,
Pieśń jedną radosną: maj! cudowny maj!
(…)
Cześć maju, cześć tobie!
Ku świętej ozdobie
Twych kwieci uroczych posłuży nam plon!

Nie skroń swą dziewczęta,
Lecz Maryja święta
Królowa, otoczy ich wieńcem swój tron.
(…)
I pełny dobroci
Wzrok na nas obróci,
I zjedna litosna u Niebios, że tam
Gdzie w barwach się tęczy
Majowy kwiat wdzięczy,
W jesieni się zrodzi słodki owoc nam.

Szacowna Zofia Kossak w jednej ze swoich książek pytała: „Jestli człowiek, stary czy młody, nieczuły na maj? Chyba
nie ma. Młody, bo dusza w nim kwitnie do wtóru, stary, bo wspomina… Może sześćdziesiąty maj wydaje się piękniejszy niż osiemnasty? Sędziwy Jagiełło nie był poetą, a umarł z zachwytu nad słowikiem i majem. Kościół uznał ten miesiąc za godny tego, by go ofiarować Królowej wszystkiego piękna”.
Bolesław Psuja

On wciąż żyje w naszych sercach, powraca we wspomnieniach
i rozmowach…
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maja przypada ósma rocznica śmierci naszego proboszcza, ks. kan. Marka
Kaisera. Eucharystia w intencji zmarłego zostanie odprawiona w tym dniu
o godz. 18.30. Będziemy dziękować za wieloletnie posługiwanie ks. Marka
w naszej parafii i prosić o nagrodę wieczną w niebie.

1V
3V
6V
8V
9V

św. Józefa, Rzemieślnika; Święto Pracy
NMP Królowej Polski, uroczystość; rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, święto
Światowy Dzień Modlitw o Powołania
św. Stanisława, patrona Polski, 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.
Różaniec:
– w sobotę o godz. 18.00
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30
i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15.

13 V
14 V
16 V
24 V
29 V
31 V

NMP Fatimskiej
św. Macieja Apostoła, święto
św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, święto
NMP, Wspomożycielki Wiernych, święto
Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość
Nawiedzenie NMP, 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 .
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