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Małgorzata Helak 

Czas kolędowania 

Styczeń przynosi nam kontynuację radości z narodzin Pana Jezusa. Liturgię uświetniają śpiewy kolęd i spotkania przy 
żłóbkach. Warto w tym momencie wspomnieć, skąd wywodzi się tradycja żłóbka. Sięga ona średniowiecza. W grudniu 

1223 roku św. Franciszek w Greccio postanowił bardzo uroczyście obchodzić narodziny 
Dzieciątka Jezus i przedstawił swój pomysł papieżowi Honoriuszowi III. Święty Franci-
szek zaproponował połączenie jasełek z Mszą Świętą, aby pobudzić nabożeństwo i wiarę 
w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Po uzyskaniu zgody papieża przystąpił do 
przygotowań uroczystej liturgii. Przygotował żłób, przyniósł siano, przyprowadził wołu 
i osła. Zapoczątkowany przez św. Franciszka zwyczaj urządzania żłóbka przyjął się na-
stępnie w całym Kościele. 

 Po świętach Bożego Narodzenia zaczynają się odwiedziny duszpasterskie, które trwają 
zwykle do 2 lutego, czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Błogosławieństwo, które przyno-
si kapłan do naszych domów, ma szczególną moc. Pisze o tym o. Józef Witko OFM: „Gdy 
kapłan błogosławi, wówczas dzieją się rzeczy niezwykłe. Dlatego warto często prosić 

o błogosławieństwo dla siebie, rodziny, całego domu. Kiedy kapłan będzie nam błogosławił, wierzmy w moc tego bło-
gosławieństwa, a ono będzie przynosić owoce. Gdy ksiądz chodzi po kolędzie, warto świadomie, z ogromną radością 
przyjmować jego błogosławieństwo, bowiem wówczas w naszym domu, w rodzinie wszystko może zmienić się na lep-
sze. Zło ucieka, a moc Boga wypełnia nas i całą rodzinę. Pamiętajmy jednak, że nie możemy jednocześnie na zło się 
zgadzać, bo inaczej nic się nie wydarzy”. 

Tegoroczna kolęda w parafii św. Wojciecha będzie odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Wykorzystano: P.S. Malarelli, Asyż. Miasto św. Franciszka (przewodnik), wydane specjalne staraniem Libreria E. Ricordi Santuario 

Porziuncola – Santa Maria Angeli – Asyż 1997; J. Witko OFM,  Moc błogosławieństw, „Przewodnik Katolicki” nr 52/2015. 

„Serce dla Bliźniego”  
Podczas trwania piątej edycji akcji „Serce dla Bliźniego”, w sobotnie popołudnie w salce katechetycznej zebrała się 

grupa parafian świętowojciechowych, by ozdabiać fantastycznymi wzorami pierniki, które – specjalnie na tę okolicz-
ność – zostały upieczone i przyniesione przez ofiarodawców w ciągu tygodnia poprzedzającego to wydarzenie.  

Całą akcją kierowały dwie sympatyczne Panie Małgorzaty (Małgosia Fernandes i Małgosia Ślusarska), doradzając – 
szczególnie najmłodszym wolontariuszom – dobór koloru i motywu zdobniczego. 

Pięknie udekorowane pierniki, były następnie „osuszane”, by po wyschnięciu trafić do specjalnych kartonów. 

Kartony z ozdobionymi piernikami zostały dostarczone na wieczerzę wigilijną, zorganizowaną na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich przez Caritas, by wśród innych produktów urozmaicić poczęstunek dla samotnych czy 
bezdomnych osób, które będą przebywały w tym czasie na wieczerzy. 

Akcja „Serce dla Bliźniego”, oprócz wykonania pysznych smakowo i wizualnie produktów, ma także walory wycho-
wawcze: ukazuje dzieciom, że można się dzielić, że można wykonać jakiś wysiłek, że można coś dać drugiemu – powie-
działa Małgorzata Ślusarska.  Andrzej Karczmarczyk 

Na nowy rok – 2023 moim Parafianom i Wszystkim odwiedzającym Parafię życzę 
Bożego błogosławieństwa, Bożej radości i pokoju, a nade wszystko wiary  
w Boga Emmanuela, Boga z nami, Tego, który nieustannie na nas czeka,  

tęskni za nami i pragnie obdarowywać nas MIŁOŚCIĄ… 



Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji 
i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. 

 

Bolesław Psuja 

Intencja na styczeń:  
za wychowawców. 

8 grudnia 2022 roku, w czwartek,  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przeżywa-
liśmy  w naszej parafii rocznicę nawiedzenia Maryi w kopii cudownego obrazu Matki Bożej 
z Jasnej Góry. 

Oprócz modlitwy do Maryi w ramach godziny świętej –  od 12.00 do 13.00, po wieczornej 
Eucharystii grupa parafian uczestniczyła w modlitewnym czuwaniu przy obrazie Walecznej 
Hetmanki, zakończonym modlitwą „Apelu jasnogórskiego”. 

„Matko Boska, Królowo Polska…” 

80 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Narcyza Putza  

Przed 80 laty Niemcy zamordowali w obozie koncentracyjnym Dachau jednego z naszych świętowojciechowych pro-
boszczów, ks. Narcyza Putza. Podczas II wojny światowej przeszedł on czteroletnią gehennę obozową: od Pawiaka, 
poprzez Fort VII w Poznaniu, obóz koncentracyjny w Guzen aż po obóz w Dachau. Ksiądz Putz otrzymał numer 22064. 
Głód, zimno i bicie były na porządku dziennym. Mimo to ks. Narcyz Putz był prawdziwym ojcem i opiekunem ducho-
wym dla innych więźniów. Po kryjomu organizował modlitwy i nabożeństwa, budził nadzieję i chęć przetrwania. Zmarł 
4 grudnia 1942 r. o godz.20.15. Na karcie zgonu jako powód umieszczenia ks. Narcyza Putza w „szpitalu” obozowym 
wpisano: zapalenie płuc, natomiast jako przyczynę zgonu: niewydolność serca i krążenia.  

Z relacji ks. Gerarda Mizgalskiego (współwięźnia obozu w Dachau, ur. 1907, zm. 1977) wynika, że ks. Putz został 
zamordowany przez Niemca zastrzykiem z benzyny. Na karcie zgonu ks. Putza zapisano jego wiek: 65 lat, zawód: 
„Geistlicher” (duchowny) i adres: „Posen, St. Adalbertstr. 13” (Poznań, ul. św. Wojciech 13). Swój podpis złożył obo-
zowy lekarz, SS-Untersturmführer dr Karl Kahr, Austriak, który w chwili śmierci księdza Putza miał 28 lat. Dożył 92 
i zmarł w Grazu w 2007 r. 

Ciało ks. Narcyza zostało spalone w obozowym krematorium 8 grudnia 1942 r. w uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny. 

Mój dziadek, Bolesław Hipolit Psuja, także został zamordowany w Dachau. Babci i ojcu udało się odzyskać prochy 
dziadka, które zostały złożone na cmentarzu górczyńskim. Mój dziadek ma swój grób, ks. Narcyz – z woli oprawców – 
niestety, nie! Nie możemy odwiedzić jego grobu! 

W kościele św. Wojciecha, gdzie proboszczował przez 14 lat, jest upamiętniony portretem. Skromnie! O ks. Narcyzie 
wiele napisano. Był człowiekiem niezwykłej dobroci, pogodnym, rzutkim, oddanym swoim parafianom. Szkoda, że tak 
zasłużona postać nie jest godnie upamiętniona w naszej, chociażby parafialnej, społeczności. 

Ksiądz Narcyz Putz został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II podczas jego wizyty w Polsce. 

Ksiądz Narcyz  wśród swoich parafian, ok.1930  r. Kopia pisma sporządzonego w KL Dachau (Cyfrowe Archiwum 
Arolsen Archives), dot. zgonu ks. Putza 

Bolesław Psuja 



Staszko 

Zadania dla Polaków – cd. 

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 uni-
wersalnym i ponadczasowym programem. 

Jan Paweł II do Polaków! 

56. Miłość mierzcie odpowiedzialnością 

„(…) wszyscy stoimy wobec wielkiego zadania. W czasie Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski Epi-
skopat ujął to zadanie w zwięzłym zdaniu: «Rodzina Bogiem silna». 

Rodzina Bogiem silna – to jest zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wza-
jemnie obdarzających się miłością i zaufaniem. Rodzina «szczęśliwa» i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza. 

W punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. Kościół uczy: odpowiedzialne rodzicielstwo. I sprawie tej po-
święca wiele uwagi – i wiele wysiłku. Odpowiedzialne – to znaczy: godne osoby ludzkiej, stworzonej «,na obraz i po-
dobieństwo Boga» (por. Rdz l, 26). Odpowiedzialne za miłość. Tak: miłość, drodzy małżonkowie, mierzy się właśnie tą 
rodzicielską odpowiedzialnością. A więc – rodziny odpowiedzialne za życie, za wychowanie. Czyż nie o tym właśnie 
mówią słowa przysięgi małżeńskiej? 

Odpowiedzialność wzajemna: męża za żonę, żony za męża, rodziców za dzieci”. 

Homilia w czasie Mszy Świętej odprawionej dla rodzin, 
Szczecin, 11 czerwca 1987 

Wspomnienie Pasterki gdzieś w górach, w małym kościółku...  

Płatek śniegu 

 

Szósty płatek śniegu wpada do roztopionej kałuży 

rozmytych dobrych chęci. 
 

Siódmy płatek śniegu przelatuje koło nosa 

bezrefleksyjnej nieświadomości. 
 

Ósmy płatek śniegu spada na włosy 

i gubi się w wielości współczesnych dróg. 
 

Dziewiąty płatek śniegu trafia na rzęsy 

i zostaje strząśnięty lękiem odpowiedzialności 

przed przyjęciem Miłości... 
 

Dziesiąty płatek śniegu... 
 

Śnieg wciąż pada –  

 – niewyczerpalne źródło łaski wypływa spod Krzyża. 

Światłość rozprasza mrok, ufność zostaje nagrodzona. 
 

Jeden płatek śniegu spada na twarz,  

ciepło tęsknoty topi go,  

spływa wolno po policzku , pełen cierpliwości,  

miesza się z gorzką łzą żalu i wstydu,  

przenika przez skórę wątpliwości  

i wchłania się przez wrażliwość serca,  

napełniając je jedyną Miłością... 

Oświetlony krzyż, noc i padający śnieg – 

  – łaska wciąż spływająca wprost z Krzyża na ziemię. 

Na jaki grunt trafia? 

Patrzę w niebo na oświetlony krzyż, płatki śniegu opadają –     
 – czuję dotyk łaski. 

Czy jestem godzien ją przyjąć? 

Jakim adresatem jest moje serce? 
 

Jeden płatek śniegu spada na drogę  

i niezauważony zostaje rozdeptany  

przez tłum zagonionej codziennością wrogości. 
 

Drugi płatek śniegu opada na przydrożną, śnieżną muldę  

i niewykorzystany wtapia się w otoczenie,  

wraz z innymi płatkami ze smutkiem spogląda  

na ludzką obojętność na Boże dary. 
 

Trzeci płatek śniegu trafia na ślizgawkę,  

z której zostaje zmieciony buciorami nienawiści  

i walczącej bezmyślności. 
 

Czwarty płatek śniegu opada na świerkową choinkę,  

na oblodzoną gałązkę – na nieprzeniknioną skorupę mate-
rialnej chciwości. 
 

Piąty płatek śniegu zostaje przeszyty świerkową igłą 

mściwej złośliwości i nieprzejednanej zaciętości. 



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 . 

Bolesław Psuja 

Hej kolęda, kolęda… u seniorów! 

 1 I Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość; 

   Nowy Rok; Światowy Dzień Modlitw o Pokój 

 3 I Najświętszego Imienia Jezus, wspomnienie 

 6 I Objawienie Pańskie, uroczystość 

 8 I Chrzest Pański, święto 

18 I  Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność  

   Chrześcijan  

25 I Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto 

Terminarz spotkań Parafialnego Klubu Seniora 

11.01.2023 
25.01.2023 

w I półroczu 2023 roku: 

8.02.2023 
8.03.2023 

22.03.2023 
12.04.2023 

26.04.2023 
10.05.2023 
14.06.2023 

Zapraszamy Wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniach  
Parafialnego Klubu Seniora! 

Nadszedł czas, kiedy składamy sobie życzenia i dzielimy się białym, kruchym opłatkiem, który jest symbolem wielkiej 
nadziei. Święta Bożego Narodzenia są zawsze szczególnym czasem wzajemnej życzliwości, jedności, spotkań – z tymi 
bliskimi i… bardzo bliskimi. Tradycją stały się już przedświąteczne spotkania opłatkowe. 

14 grudnia 2022 r. w naszym Parafialnym Klubie Seniora miało miejsce właśnie takie spotkanie. Choć Wigilia Bożego 
Narodzenia przypadała dopiero za kilka dni, my przeżywaliśmy te chwile w naszej wspólnocie, by zanieść radosny na-
strój do swoich rodzinnych domów. 

Seniorzy składali sobie bożonarodzeniowe życzenia oraz wspólnie śpiewali kolędy. A wszystko to odbywało się przy 
świątecznie zastawionym, bogatym w łakocie (pyszne ciasto czekoladowe, pierniki, słodka galanteria oraz owoce) stole. 
Dekorację stołu przygotowały uczestniczki spotkania. Było gwarno, wesoło; czuło się wzajemną bliskość i życzliwość, 
atmosferę wręcz rodzinną. 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl

