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Staszko 

Justyna Łopaczyk 

Adventus... to znaczy przyjście 

Z pragnieniem radosnego wyczekiwania, tęskniąc za Miłością, która ma się narodzić, z postawą czuwania, nadziei, 
pokuty i nawrócenia, z dobrymi uczynkami i nowymi postanowieniami rozpoczęliśmy kolejny w życiu Adwent. Łaciń-
skie słowo ‘adventus’ mieści w sobie dwa wyrazy: ad i venio (do i przychodzę), podobnie jak greckie wyrażenie 

‘parousia’ (para – obok i usia – bycie), będące jego odpowiednikiem, „(…) zwykle odnoszone 
do przyjścia Chrystusa u końca czasów” (Adwent…, s. 12). Adwent ma więc podwójny cha-
rakter, widoczny w czytaniach i tekstach liturgicznych: z jednej strony jest czasem oczekiwa-
nia na przyjście Chrystusa w przyszłości (od I niedzieli Adwentu do 16 grudnia), z drugiej – 
czasem przygotowania na narodziny Boga-człowieka (od 17 do 25 grudnia). Adwent to czas 
oczekiwania na Zbawiciela, który przychodzi do mnie, jest obok mnie, puka do mojego serca 
z nadzieją, że Mu otworzę, z nadzieją na spotkanie. W Adwencie chodzi o odnowę życia, 
o nową nadzieję, o zawierzenie i przeżycie radości płynącej z oczekiwania, radości, której do-
pełnieniem będzie spotkanie z Jezusem w Betlejem. 

 Jako duchowi przewodnicy i zwiastuni Dobrej Nowiny o Jezusie mogą nam towarzyszyć: 
prorok Izajasz, św. Jan Chrzciciel, Maryja i św. Józef, którzy zapowiadają, przybliżają i wier-
nie wypełniają Boże polecenia, by mogła zrealizować się zapowiedź przyjścia Emmanuela. 
W Księdza Izajasza czytamy takie słowa: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Od-
rośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mę-
stwa, dych wiedzy i bojaźni Pana” (Iz 11,1-2). Jan Chrzciciel głosi przyjście Oblubieńca, jest 
głosem „(…) wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścież-
ki” (Mt 3,3), bohater ewangeliczny II i III niedzieli Adwentu. Wreszcie Maryja, Ta, która 
uwierzyła i powiedziała Bogu: fiat oraz św. Józef, który „uczynił tak, jak mu [we śnie] polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). 

 W tym czasie Adwentu prosimy Cię, Panie, o Twoje światło i wytrwałość, byśmy, przygo-
towując się na spotkanie z Tobą w betlejemskim żłóbku i spotykając Ciebie w życiu codzien-

nym, nie przespali Twojego przyjścia i przychodzenia, ale mogli zawsze radować się Twoją obecnością. 

Zobacz: „Oremus”, listopad i grudzień 2022; ks. A. Zwoliński, Adwent. Przewodnik po wybranych treściach, symbolach 

i znaczeniach, Kraków 2021; G. Matino, Pan nadchodzi! Teologia i liturgia słowa Adwentu i Bożego Narodzenia, Kielce 2009. 

Roraty w parafii św. Wojciecha: od poniedziałku do piątku o godz. 6.45.  

Zaproszenie  

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zapraszamy na czuwanie modlitewne 
w naszej parafii, które rozpoczniemy po Mszy Świętej, tj. ok. 19.15, a zakończymy „Apelem jasnogórskim”. W ten spo-
sób chcemy świętować grudniową uroczystość maryjną i powrócić do wydarzeń sprzed roku – nawiedzenia parafii 
przez Maryję w kopii cudownego obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry.  

Od Redakcji 

Narodziny Miłości 

Czasami czujemy zimno ludzkich serc, 
lodowatą skorupę ludzkich charakterów 
i otaczający nas zewsząd mróz codzienności… 
 

W takich chwilach zawsze może to zmienić moc narodzonej Miłości, 
uaktywniając to, co w sercach najcenniejsze; krusząc to, co dotąd nieprzeniknione; 
ogrzewając dobrocią, zrozumieniem i szacunkiem kolejne dni naszego życia. 
 

Jednak moc ta, chociaż działa nieustannie, to działa przez nas! 
Nie czekajmy na cud, bo cudem jest Miłość, która rodzi się w nas  
i od nas zależy jej działanie po wszystkie dni, aż do skończenia świata…  
Szukając wciąż ciepła i światła promieniującego ze Źródła, odnajdziemy je w sobie,  
gdy życie nasze będzie żłóbkiem dla narodzonej Miłości… 



Małgorzata Helak 

 Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły ludzi, którzy pragną angażo-
wać się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 

 
Intencja na grudzień:  

za organizacje wolontariatu.  

 29 października ks. Trojan Marchwiak zorganizował spotkanie 
integracyjne dla naszej scholi i ministrantów. W uzgodnieniu z ro-
dzicami na miejsce spotkania wybrał kręgielnię! Wszyscy bawili 
się świetnie, (co można zobaczyć na załączonych zdjęciach), a do 
domów wracali pełni energii i uśmiechu. 

 
 Iwona Ciecińska, Bolesław Psuja 

Z życia parafii 

Narodzenie Pana Jezusa wg Marii z Agredy  

Mistyczce hiszpańskiej, Marii z Agredy, autorce „Mistycznego Miasta Bożego” zawdzięczamy opis narodzin Pana 
Jezusa. Aby wypełniła się zapowiedziana tajemnica narodzin Zbawiciela, Bóg posłużył się rozkazem wydanym przez 
ziemskiego cesarza Augusta. Rozkaz dotyczył spisu ludności. Kiedy wiadomość dotarła do Nazaretu, Józef oznajmił ją 
swojej Oblubienicy. Wówczas Najmędrsza Dziewica tak powiedziała: „Niechaj ten rozkaz cesarza ziemskiego nie mar-
twi cię, mój oblubieńcze i panie: wszak o wszystkim tym, co nas spotyka, decyduje Pan i Król nieba i ziemi. Jego 
opatrzność będzie nam pomocą i przewodnikiem we wszystkim, co się zdarzy. Bądźmy pełni zaufania, a nie zawiedzie-
my się” (s. 128). 

Znalezienie miejsca na nocleg było dla Matki Bożej wielką próbą wiary. W oczach tego świata Maryja i Józef byli 
wędrowcami ubogimi i niskiego pochodzenia. Poszukując noclegu, doświadczyli wielu przykrości i odrzucenia. Jak 
podaje Maria z Agredy, odwiedzili ponad 50 domów, jednak nigdzie ich nie przyjęto. W nauce skierowanej do czcigod-
nej Marii z Agredy przez Matkę Bożą czytamy: „Mój Najświętszy Syn tak bardzo umiłował dusze ludzi, że uczynił 
mnie mistrzynią i żywym przykładem pokory, gardzenia próżnością i pychą, ku nauce rodzajowi ludzkiego. Taka była 
wola Pana, że Jego Majestat i ja, Jego służebnica i matka nie mogliśmy znaleźć schronienia u ludzi. Bóg uczynił tak 
dlatego, aby w przyszłości bogobojne i rozpromienione miłością dusze czerpały z tego przypadku chęć, aby ofiarować 
Mu się i w ten sposób niejako zniewolić Go do tego, aby w nich zamieszkał. Syn mój szukał ubóstwa i samotności nie 
dlatego, że tego potrzebował i nie dla ćwiczenia się w cnotach, lecz aby nauczyć ludzi, że jest to najkrótsza i najpew-
niejsza droga do osiągnięcia miłości Boga i duchowego połączenia się z Nim” (s.131). 

Miejsce, które Pan nad panami przygotował dla swojego, mającego przyjść na świat Syna, okazało się ubogą, opusz-
czoną jaskinią. Kiedy Maryja i Józef weszli do jaskini, miejsce to pobudziło ich do radości, uklękli, aby wielbić Boga 
i dziękować. Aniołowie ukazali się w widocznych postaciach, częściowo, aby ulżyć ich troskom, pomogli też w po-
rządkowaniu jaskini. 

Panna Najświętsza przed narodzeniem Syna Bożego przeszło godzinę pozostawała w zachwyceniu i oglądała Boga. 
Stała się istotą niezwykle uduchowioną, piękną i promieniującą. Jak przekazała Maria z Agredy, Jezus Chrystus wy-
szedł z Niej tak, jak wychodzą promienie słońca z kryształu, który – nie ulegając stłuczeniu ani uszkodzeniu – wydaje 
się wtedy jeszcze piękniejszy. Dziecię Boskie przy narodzeniu było przemienione i promieniowało Boską jasnością. 
Wolą Bożą było, aby Matka Najświętsza zobaczyła swojego Syna przemienionego na ciele. Dziecię Boże w ręce Maryi 
złożyli książęta niebiańscy – Michał i Gabriel, obecni w ludzkiej postaci. A Dziecię Jezus, będąc jeszcze na rękach 
książąt, tak rzekło do swojej Matki Najświętszej: „Matko stań się podobna do Mnie. Za życie ludzkie, które Mi dałaś, 
obdarzę Cię od dnia dzisiejszego nowym i wznioślejszym życiem łaski: będzie to wprawdzie tylko życie stworzenia, 
które jednak przez doskonałe naśladowanie podobne będzie do życia mojego, życia Boga i człowieka” (s. 135). Matce 
Najświętszej zostały objawione wewnętrzne akty najświętszej duszy Jej Syna, aby je naśladowała i stała się w ten spo-
sób podobna do Niego. Przez całe życie Jezus Chrystus był dla Maryi żywym przykładem, a Matka starała się Go jak 
najwierniej naśladować. 

Zobacz: Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Warszawa 2000. 

„Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli…” 

Drogim Parafianom życzymy, aby radość, płynąca z narodzenia Pana, 

wypełniała serca, a Chrystusowy pokój i dobro,  

towarzyszyły trudom codziennego życia, tak by było ono pełne nadziei… 

– ks. Trojan, ks. Jerzy oraz redakcja pisma parafialnego „Święty Wojciech” 

Co słychać u naszych młodych parafian?  



Bolesław Psuja 

Pan Zenon Wechman jest częstym gościem w naszym kościele. Szczególnie w dniach lipcowych obchodów rocznicy 
 „Ostrej Bramy”, celebrowanych w kościele św. Wojciecha przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
w Poznaniu oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Wielkopolska. Środowisko „Ostra Brama” 
w Poznaniu. Uroczystości rozpoczynają się Mszą Świętą, po której następuje złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod 

Zenon Wechman 

 Historia Halszki zainspirowała wielu artystów, w tym Jana Matejkę, który umieścił ją na swoim obrazie „Kazanie 
Skargi” (dama w błękicie obok Anny Jagiellonki). Los jej 
może służyć jako przykład zgubnych skutków szlacheckiej 
samowoli, przed którą ostrzegał słynny kaznodzieja. Najcen-
niejszym zabytkiem Szamotuł jest jednak kolegiata – późno-
gotycka, z pierwszej połowy XV wieku. To wielka, trzynawo-
wa bazylika. Tutaj dużą wiedzą wykazał się nasz pilot wy-
cieczki, dr Michał Preisler. 

 Najbardziej oczarowani byli wszyscy wnętrzem małego 
drewnianego kościółka w Słopanowie. Z zewnątrz – niepozor-
ny, wnętrze zapierało dech w piersiach. Kościół został wybu-
dowany w 1695 roku. To drewniana jednonawowa świątynia 
o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz wzrok przyciągają: belka 
tęczowa z krucyfiksem z XVII w., rzeźbami Matki Bożej Bo-
lesnej (XVI w.) i św. Jana (XVII w.) oraz polichromia późno-
renesansowa i barokowa o cechach ludowych, widoczna na 
ścianach i suficie. Na ścianach dominują wydarzenia biblijne, 
wydarzenia z życia świętych: Mikołaja, Wawrzyńca, Szczepa-

na, Piotra i Pawła, uzupełnione ornamentem roślinnym, na suficie natomiast – wyobrażenie Trójcy Świętej. Całości do-
pełnia wyposażenie w stylu barokowo-ludowym z 2. poł. XVII stulecia. 

W Zamku Górków. Seniorzy zasłuchani w relację przewodniczki 

A co słychać u naszych seniorów?  

Podczas październikowych spotkań nasi seniorzy z Parafialnego Klubu Seniora przygotowywali się do wycieczki kra-
joznawczej i warsztatów historycznych. Tematem przewodnim była tajemnica szamotulskiej Halszki. Seniorzy mieli za 
zadanie zebrać informacje i materiały o Szamotułach oraz jego zabytkach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zamek 
Górków, a także wybrać jakiś ciekawy obiekt w bezpośrednim sąsiedztwie Szamotuł. Jednogłośnie wybór padł na Sło-
panowo z charakterystycznym drewnianym kościołem. 

 Projekt został opracowany i wykonany w ramach konkursu pn. Akademia Aktywności Senioralnej 2022, realizowa-
nego przez Wielkopolską Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” i finansowanego ze środków budżeto-
wych Miasta Poznania. Warsztat rozplanowano na dwa klubowe spotkania oraz wyjazd terenowy, właśnie do Szamotuł 
i Słopanowa. W wycieczce krajoznawczej uczestniczyło 14 osób z naszego klubu oraz 4 osoby z klubu seniora przy ko-
ściele Najświętszego Zbawiciela. Na spotkania warsztatowe nasi seniorzy przygotowali całkiem sporo ciekawych mate-
riałów o Szamotułach i atrakcjach turystycznych miasta – folderów, artykułów… Ciekawostką była praca magisterska 
z 1965 r. zatytułowana Analiza i ocena środowiska geograficznego. 

Największą atrakcją projektu był jednak wyjazd terenowy małym autokarem do Szamotuł i Słopanowa. Szamotuły 
prawa miejskie uzyskały już w XIV wieku. Ale seniorów interesowała Halszka, stąd pierwsze kroki skierowaliśmy do 
Zamku Górków i baszty Halszki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucyfiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok


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. 
Różaniec: sobota, godz. 18.00. 
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 . 

Andrzej Karczmarczyk 

 4 XII św. Barbary, dziewicy i męczennicy,     
    wspomnienie 

  6 XII  św. Mikołaja, biskupa, wspomnienie 

  8 XII Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość 

24 XII  Wigilia Bożego Narodzenia 

25 XII  Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

26 XII  Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa,   
    święto 

27 XII  św. Jana Apostoła i Ewangelisty, święto 

28 XII  św. św. Młodzianków, męczenników,    
    święto 

W uroczystość Wszystkich Świętych, jak co roku, na naszym cmentarzu parafialnym odbyło się nabożeństwo żałobne. 
O godz. 15.00 zebraliśmy się przy pomniku upamiętniającym ofiary lat 1939-1956, by modlić się za zmarłych modlitwą 
różańcową. 

Dzień był lekko zamglony, a spadające liście towarzyszyły nam w modlitewnej procesji, która podążała w kierunku 
wiecznego spoczynki naszych parafian. Nabożeństwo zakończyło się pod krzyżem, obok pomnika Żołnierzy 7 Pułku 
Strzelców Konnych, poległych w walce z najeźdźcą niemieckim w latach 1939-1945. 

Uroczystość Wszystkich Świętych  

tablicą pamiątkową. Pan Zenon od 1989 roku działa w środowisku komba-
tanckim Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Pozna-
niu, od 2007 roku jest prezesem jego wielkopolskiego oddziału. Pełni także 
funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. 

 W październiku br. Pan Zenon obchodził 95. urodziny. Z tej okazji 
złożyliśmy Jubilatowi szczere i serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych, 
długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem. 

Proboszcz Parafii św. Wojciecha, ks. Trojan Marchwiak, z Parafianami 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl

