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Do I Komunii Świętej w dniu 13 maja 2012 r. Przystąpili: 

 

Adamczak Wiktoria, Bogdziewicz Barbara, Boińska Wiktoria, Chołuj Igor, Czerwińska Dominika, Dębowski Szymon, 
Dobrosielska Martyna, Dombrowski Maksymilian, Gajdzińska Anna, Gałązkiewicz Kacper, Gania Alicja, Gapiński Piotr, 
Hajkowicz Karol, Heppel Wiktoria, Klingę Nicole, Konieczny Mateusz, Kowalski Michał, Krzyżańska Marta, KubiakKosma, 
Litwicka Natalia, Łakomy Stanisław, Maćkowiak Aleks, Masny Marcel, Mikołajczyk Magali, Nadworny Jakub, Paulik 
Franciszek, Pawlak Małgorzata, Popiałkiewicz Juliusz, Semkło Kacper, Słowińska Sandra Maria, Sobańska Paulina, Sówka 
Aleks Piotr, Sówka Maks Paweł, StróżyńskaMaja, Uznańska Klaudia, Zwolińska Magdalena, Zwolińska Patrycja. 

Zaproszenie do udziału w procesji Bożego Ciała 

Drodzy Parafianie! Pozwalam sobie zwrócić się do Was, Drodzy Bracia i Siostry, z zaproszeniem do udziału w parafialnej 
procesji Bożego Ciała, która odbędzie się 7 czerwca 2012 r. Procesja rozpocznie się nieszporami o godz. 16.30 w kościele O. 
Karmelitów, po czym przejdzie ulicami Działową, PI. Wielkopolskim, 23 Lutego, Al. Marcinkowskiego, Solną i św. 
Wojciechem, z kazaniem przy czwartym ołtarzu znajdującym się przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek. Po zakończeniu 
procesji zostanie odprawiona Msza św. Do udziału w procesji Bożego Ciała zapraszam reprezentacje wszystkich grup 
działających przy naszej parafii, no i oczywiście wszystkich parafian. Niech udział w uroczystościach Bożego Ciała będzie 
wyrazem naszej wiary i świadectwem przynależności do Chrystusa. ks. Marek Kaiser 

 

 



W całej historii chrześcijaństwa w Polsce nie 
było prawdopodobnie człowieka, który z takim 

heroizmem, determinacją i miłością służyłby 

najuboższym, odrzuconym przez świat. Adam 

Chmielowski urodził się w 1845 r. Jako 

osiemnastoletni student brał udział w 

powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie 
został ranny, w wyniku czego amputowano mu 

nogę. Po powstaniu został studentem Akademii 

Sztuk Pięknych w Monachium, na kierunku 

malarstwa. Współpracował z tak słynnymi 

malarzami, jak bracia Gierymscy, Leon 

Wyczółkowski czy Józef Chełmoński. Po 
powrocie do kraju tworzył dzieła, w których 

coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. 

W 1879 r powstał jego słynny obraz „Ecce 

Homo" („Oto człowiek"). Obraz przedstawia 

Chrystusa z cierniowąkoroną, ubiczowanego , 

umęczonego, takiego jakim przedstawił 
Poncjusz Piłat ludowi żydowskiemu 

wypowiadając słowa „Oto Człowiek". 

Namalowany obraz sugerował zachodzące 

przemiany w Albercie Chmielowskim. Dążąc 

do artystycznej doskonałości odkrył w sobie 

inną doskonałość -- służenie ubogim. 
Postanowił oddać swe życie na wyłączną 

służbę Bogu i poświęcił się pomocy 

bezdomnym i opuszczonym. 25 sierpnia 1887 

r. w kaplicy Loretańskiej Kościoła Ojców 

Kapucynów w Krakowie, Adam Chmielowski 

przywdział szary habit III zakonu Św. 
Franciszka i od tej pory znany jest jako brat 

Albert. Śluby zakonne złożył rok później i dał 

początek założonemu przez 

siebie Zgromadzeniu Braci Albertynów. Trzy 
lata później założył Zgromadzenie sióstr 

Albertynek. Od tego momentu zamieszkał w 

krakowskiej tzw. „ogrzewalni", tj. w miejscu 

schronienia bezdomnych Krakowa, aby 

poprzez bezpośredni kontakt poznać potrzeby 

tych ludzi i wpływać na nich przykładnym 
życiem. Mieszkał jako biedny wśród biednych, 

starał się dźwigać ludzi z nędzy i przywracać 

im godność ludzką. „Ogrzewalnia" jednak 

szybko okazała się za mała, i wtedy brat 

Albert założył noclegownię na Kazimierzu w 

Krakowie, która istnieje do dziś. W 
noclegowni braci Albertynów jest 50 miejsc. 

Przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Nocują 

dwie, trzy noce lub czasem dwa miesiące i 

odchodzą. Na dzień pensjonariusze opuszczają 

noclegownię z wyjątkiem chorych, którzy 

mają zapewnioną opiekę lekarską. Dzień 
powszedni kilkunastu braci, którzy prowadzą 

noclegownię jest wypełniony po brzegi. 

Załatwiają sprawy administracyjne, dbają o 

zaopatrzenie oraz o kontakt bezdomnych z 

lekarzem. Albertyni w 1989 r. od władz 

Krakowa otrzymali budynek, w którym 
otworzyli przytulisko dla bezdomnych. Jest to 

kolejny etap pomocy ze strony braci, którzy 

dążą, aby jak najwięcej bezdomnych 

opuszczających noclegownię trafiało właśnie 

do przytuliska. Ale obowiązują tutaj już inne 

warunki. Bracia zapewniają dla ok. 60 osób 
całodobowy pobyt, ale zakwaterowani muszą 

pracować i opłacać minimalne koszty 

utrzymania. Ostatnim etapem albertyńskiej 

pomocy jest 

przekwaterowanie się z przytuliska do 
budynku, w którym mieszkają bezdomni w 

pokojach dwuosobowych, ale muszą się sami 

wyżywić, pracować na swoje utrzymanie, 

płacić czynsz i rachunki za ogrzewanie. 

Kardynał Karol Wojtyła powiedział o bracie 

Albercie takie słowa ..."rzucony na kolana 
przed majestatem Bożym, upadł na kolana 

przed majestatem człowieka i to 

n a j b i e d n i e j s z e g o ,  n a j b a r d z i e j  

upośledzonego, przed majestatem ostatniego 

nędzarza". Karol Wojtyła złożył hołd brato 

Albertowi poprzez napisanie dramatu „Brat 
naszego Boga" opartego na biografii opiekuna 

bezdomnych i nędzarzy. Brat Albert zmarł w 

1916 r. Jan Paweł II ogłosił go 

błogosławionym w 1983 r. na Błoniach 

Krakowskich, a kanonizował 12 listopada 

1989 r. w Rzymie. W kalendarzu liturgicznym 
dla diecezji polskich obowiązkowe 

wspomnienie liturgiczne Św. Alberta 

Chmielowskiego przypada 17 czerwca. 
Zgromadzenie Braci Albertynów liczy dzisiaj 

około 50 zakonników - samych Polaków. Jest 

to zgromadzenie, którego charyzmatem jest 
pomoc ludziom ubogim, bezdomnym i chorym 

psychicznie. Zgromadzenie sióstr Albertynek 

założone w 1891 r. przez brata Alberta liczy 

dzisiaj około 600 sióstr, które prowadzą 

siedem domów opieki społecznej, dwa zakłady 

opiekuńczo-lecznicze oraz dwa schroniska i 
przytuliska. Codziennie Albertynki wydają 

ubogim ponad tysiąc posiłków. 

Jubileusz 500-lecia wydania dekretu zatwierdzającego cuda na Świętej Górze w Gostyniu 

Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu należy 

do jednej z najpiękniejszych świątyń 

barokowych w Polsce. To właśnie tutaj od 
wczesnego średniowiecza na tym miejscu 

znajdowała się drewniana kapliczka z 

cudownym obrazem Madonny. Obraz 

przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem na 

lewej ręce i kwiatem białej róży w prawej 

dłoni. Dzieciątko w lewej ręce trzyma księgę, 
a w prawej kulę ziemską z krzyżem. Łaski, 

jakich wierni otrzymywali za pośrednictwem 

Matki Bożej Świętogórskiej sprawiły, że w 

XVI w. drewmano-murowana świątynia me 

była w stanie pomieścić wszystkich 

przybywającychpielgrzymów. W 1512 r. z 
polecenia ks. Biskupa Jana Lubrańskiego 

wydano dekret potwierdzający autentyczność 

cudów na Świętej Górze. W tym roku mija 

właśnie rocznica 500-lecia ogłoszenia tego 

dekretu. Z tej okazji Ojciec 

Święty Benedykt XVI ofiarował złotą różę dla 

sanktuarium maryjnego na Świętej Górze. W 

papieskiej bulli Benedykt XVI przypomniał, 
że „z upływem wieków to miejsce stało się 

bastionem wiary katolickiej, której bronił 

wielki kult Bożej Rodzicielki". Główne 

uroczystości związane z przyznaniem Róży 

Papieskiej Świętej Górze odbędą się 24 

czerwca pod przewodnictwem 
arcybiskupaStanisławaGądeckiego. Róża 

Papieska jest największym wyróżnieniem 

papieskim, przyznawanym sanktuariom. W 

Polsce już dwa sanktuaria na Jasnej Górze i w 

Kalwarii Zebrzydowskiej posiadają taką Różę. 

Święta Góra pod Gostyniem będzie trzecim 
sanktuarium w Polsce obdarowanym przez 

Ojca Świętego. Kustoszami święto górskiego 

sanktuarium od XVII w. sąksięża filipini. W 

1668 r. ks. Adam Grudowicz   założył   na   

Świętej   Górze 

pierwszą wspólnotę filipińską w Polsce. 

Kongregacja ta jest jedną z siedmiu placówek 

filipińskich w Polsce i największym domem 
zgromadzenia na świecie. Święta Góra 

odwiedzana jest przez pielgrzymów nie tylko 

podczas uroczystości odpustowych, ale przez 

cały rok. Ponadto na terenie klasztoru, 

pielgrzymi korzystają z domu rekolekcyjnego, 

w którym przeprowadzane są rekolekcje i dni 
skupienia. Na Świętą Górę przybywają księża, 

siostry zakonne. Odbywają się tutaj również 

rekolekcje dla ludzi pragnących wyzwolić się 

z różnych nałogów. W 1928 r. Prymas Polski 

kardynał August Hlond nałożył na skronie 

Matki Bożej Świętogórskiej i Dzieciątka 
korony papieskie, a w 1970 r. papież Paweł VI 

nadał Bazylice na Świętej Górze tytuł bazyliki 

mniejszej. 

W gronie męczenników Kościoła Poznańskiego jest błogosławiony ks. Narcyz Putz (1877-1942). W 1925 r. decyzją 
arcybiskupa Edmunda Dalmora ks. Putz został proboszczem parafii św. Wojciecha w Poznaniu. W 1939 r. aresztowany 
został przez Niemców i uwięziony na Pawiaku. Zwolniony po dwóch tygodniach, powrócił do Poznania. 9 listopada został 
jednak ponownie aresztowany i umieszczony w Forcie VII. 25 kwietnia, wraz z grupą księży został przewieziony do obozu 
koncentracyjnego w Dachau. Nadano mu numer 22064. Po kryjomu organizował modlitwy i nabożeństwa oraz podnosił 
współwięźniów na duchu. Zmarł 4 grudnia 1942 r. Ciało ks. Narcyza Putza zostało spalone w miejscowym krematorium. 13 
czerwca 1999 r. został beatyfikowany w Warszawie przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 błogosławionych 
męczenników, ofiar II wojny światowej. Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Papież Jan Paweł II powiedział: „Jeżeli dzisiaj 
radujemy się z beatyfikacji (...), to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa - darem 
przywracającym nadzieję".12 czerwca br. odbędzie się parafii św. Wojciecha odpust ku czci błogosławionego ks. 
Narcyza Putza. Mszyśw. o godz. 18.30  będzie przewodził prof. UAM drhab. ks. kan. Leszek Wilczyński. 

Jako kontynuację rozpoczętej prezentacji zakonów, w dzisiejszym numerze Św. Wojciecha prezentujemy 

ZGROMADZENIE BRACI ALBERTYNÓW 



Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu 

Uroczystość świętych apostołów Piotra i 
Pawła obchodzona jest w Kościele 
katolickim wspólnie 29 czerwca już od III 
w. Obaj apostołowie przyczynili się do 
kształtowania pierwotnego Kościoła. 
Chrystus powierzył Św. Piotrowi misję 
kierowania Kościołem na ziemi „Ty jesteś 
Piotr - Opoka i na tej Opoce zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą". Kult Św. Piotra sięga więc 
samych początków chrześcijaństwa. Zaraz 
po śmierci oddawano mu część jako 
następcy Pana Jezusa. Poniósł śmierć 
męczeńską, jak podaje tradycja w 67 r. 
Został ukrzyżowany głową w dół na własne 
życzenie, twierdząc, że jest niegodny, aby 
umieraćtakjakChrystus Do dziś, 
chrześcijan nie przestaje zachwycać także 
postać Św. Pawła, który po cudzie 
nawrócenia pod Damaszkiem mógł 
wyznać: „Teraz zaś już nie ja żyję. lecz 
żyje we mnie Chrystus". To wydarzenie 
było punktem zwrotnym w dziejach 
chrześcijaństwa. Nie wiadomo. jak 
wyglądałoby dzisiaj chrześcijaństwo: 
gdyby Chrystus na misjonarza narodównie 
wybrał prześladowcę Jezusowych 
wyznawców. Św. Paweł poniósł również 
śmierć męczeńskąprzez ścięcie mieczem. 
Dla wyróżnienia Św. Piotra i Św. Pawła od 
innych apostołów, a także dla podkreślenia 
ich wyjątkowych zasług dla Kościoła 
nazywa się ich „Książętami Apostołów". 
Niosąc Ewangelię i umacniając Kościół 
byli kamienowani, zamykani w 
więzieniach, nazywani szaleńcami. 
Pierwsze   wieki   chrześcijaństwa  mocno 

akcentowały fakt, że każdy papież jest 
następcą ich obydwu: Piotra, który jest 
Skałą i Pawła, Nauczyciela Narodów. 
Najstarsza polska świątynia i pierwsza 
katedra biskupów polskich, została 
doceniona za rolę, jaką odegrała w dziej ach 
Kościoła i narodu przez papieża Jana 
XXIII, który pismem z dnia 29 grudnia 
1962 r. podniósł ją do godności kościoła 
papieskiego i nadał jej tytuł bazyliki 
mniejszej. Oficjalna uroczystość odbyłasię 
w Poznaniu 29 czerwca 1963 r. W 
Katedrze Poznańskiej w kwietniu 1966 r. 
uczczono obchody 1000-lec ia  
chrześcijaństwa w Polsce. 16 kwietnia do 
stolicy Wielkopolski przybyli członkowie 
Episkopatu Polski wraz z obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Następnego dnia 
obraz przy ogromnym sprzeciwie władz 
komunistycznych został „przeniesiony na 
samochodzie" od Fary Poznańskiej na 
historyczny Ostrów Tumski, do pierwszej 
polskiej Katedry. Tutaj odbyła się 
uroczysta Msza Św., którą celebrował 
arcybiskup poznański Antoni Baraniak. 
Mimo utrudnień ze strony władz 
komunistycznych w uroczystościach 
poznańskich brały udział ogromne rzesze 
wiernych. Wielkim wydarzeniem dla 
Poznania i jego starożytnej Katedry było 
nawiedzenie przez papieża Jana Pawła II20 
czerwca 1983 r. Papież przybywając do 
Katedry powiedział: „Cieszę się, że mogę 
stanąć na tym miejscu, pośrodku 
najstarszej z ziem piastowskich, gdzie 
przed tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje 
Narodu, Państwa i Kościoła". 

Gotycka Katedra w czasie II wojny 
światowej została częściowo zniszczona. 
Odbudowę wziął na siebie metropolita. 
arcybiskup Walenty Dymek, który 
współpracował z biskupem Franciszkiem 
Jedwabskim. Na Ostrowie Tumskim 28 
czerwca 1956 r. podczas Mszy Św. biskup F. 
Jedwabski otworzył i poświęcił 
odbudowaną po latach zniszczeń 
Archikatedrę Poznańską. W roku 1981 do 
Katedry wstawiono spiżowe drzwi na 
wzór słynnych drzwi gnieźnieńskich z 
płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny 
z życia Apostołów św. Piotra i Św. Pawła. 
Wewnątrz Katedry znajduje się 12 kaplic, z 
których najbardziej znaną jest Złota 
Kaplica, w której pochowani są pierwsi 
władcy Polski z dynastii Piastów, Mieszko 
I i Bolesław Chrobry. Są także, m.in. 
Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej i 
św. Stanisława Kostki, Kaplica 
Najświętszego Sakramentu, Kaplica Serca 
Jezusowego. W kaplicach Katedry 
znajdują się liczne nagrobki biskupów i 
dostojników świeckich. W specjalnej 
krypcie w podziemiach można obejrzeć 
najstarsze fragmenty Katedry z czasów 
przedromańskich i romańskich. W 
Archidiecezji Poznańskiej, oprócz 
Archikatedry Poznańskiej jest jeszcze 
sześć kościołów pod wezwaniem św. 
apostołów Piotra i Pawła. Są to kościoły w 
Obrzycku, Kostrzynie, Ptaszkowie. 
Gulczu,Nieparcie,GołanicachiRąbiniu. 

„MAJÓWKA DO DĄBRÓWKI KOŚCIELNEJ". 
W sobotę, 19 maja o godz.12.00, 46. 
osobowa grupa parafian udała się na 
majówkę do Dąbrówki Kościelnej. W 
programie majówki było nabożeństwo 
majowe w Sanktuarium Matki Bożej 
P o c i e s z e n i a  (Parafia pw. NMP 
Wniebowziętej). Po nabożeństwie. 
proboszcz ks. Andrzej Kaczmarek 
oprowadził   grupę   po   kościele   oraz 

opowiedział jego historię, sięgającą XIII 
wieku- znanym w Wielkopolsce i poza jej 
granicami dzięki Matce Najświętszej. 
Dane historyczne dotyczące początków 
kultu i pochodzenia Obrazu są niezwykle 
skromne. Mówią one jedynie, że pod 
koniec XVII wieku w ko śc ie le  
dąbrowieckim istniał obraz Matki Bożej. 
który uważany był za cudowny.  Ustna 

tradycja, która jest żywa do dziś uzupełnia 
te informacje mówiąc, że Obraz ten miał 
pierwotnie znajdować się w pobliżu 
kościoła na rosnącym przy drodze dębie. 
Zaczął on nagle jaśnieć niezwykłym 
światłem i blaskiem, który we dnie i w nocy 
nieustawał.Wiadomośćotym niezwykłym 
zjawisku szybko się rozeszła, a ludzka 
pobożnośćiciekawośćpobudzaławieludo 

cdnastr4 

  

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE, 
odprawiamy w niedziele o g.17.30 

a w dni powszednie o g.18.00. 

Kalendarium czerwiec 

3.VI. Najświętszej Trójcy, uroczystość 
7.VI. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Boże 
Ciało, uroczystość 
12.VI. Parafialny Odpust ku czci bł. Narcyza Putza 
15.VI. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
uroczystość 
16.VI Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny 
24.VI. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość 
27.VI. NMP Nieustającej Pomocy 
29.VI. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

Gustaw Weiss, ul. Bóżnicza 
Matylda Witczak, ul. Wolnica 
Wiktor Piotr Karwacki, ul. Kutrzeby 
Michalina Zyffert, ul. Piaskowa 
Jan Mateusz Anders, ul. 23 Lutego 
Barbara Kasprzak, ul. Młyńska 
Igor Piotr Lesicki, ul. Szyperska 
Jagoda Magdalena Gilewicz, ul. Bóżnicza 

ODESZLI DO WIECZNOŚCI 
Edward Stanisław Dębowski, ul.św. Wojciech, 1.93 
Barbara Kamińska, ul. 23 Lutego, 1.58  

Mariusz Jaroni, ul. św. Wojciech, 1.48 

Eugeniusz Pietrzak, ul. Grochowe Łąki, 1.57 

„ Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!" 

 



(cd ze str 3)    MAJÓWKA 

nawiedzenia tego miejsca. W istocie okazało 

się ono szczególnym. Skarbiec kościelny tej 

parafii w 1710 r. zawierał ponad 100 

srebrnych tablic, tyleż samo 

wotówwyobrażającychserca, ręce..., złote 

pierścionki, krzyżyki - sam obraz zdobiło 220 

wotów.  W 50 lat później 

hrabina Bojanowska przystroiła jeszcze 

Cudowny Wizerunek srebrno-złotą sukienką. 
Następnie grupa parafian udała się na piknik 

do Rancza w Dolinie -gospodarstwa 

agroturystycznego położonego w niewielkiej 

odległości od kościoła, w sercu Puszczy   

Zielonki.   Tutaj      właścicielka 

gospodarstwa, pani Hania Sudoł podjęła grupę 

smaczną zupą, kiełbaskami oraz kawą. Po 

posiłku wszystkim dopisywały humory, całą 

grupą śpiewano piosenki turystyczne. 

Dodatkową atrakcją była przejażdżka bryczką 

po pięknych, teraz bujnie zazielenionych 

okolicznych lasach. 
(BP) 

WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE... 
I co w związku z tym zaproponować dziecku?? Wakacje na podwórku 

dawno straciły swój urok przegrywając z komputerem, play station 

czy telewizj ą. 
Cowtakimraziezaproponowaćmłodemuiśredniemupokoleniu dzieci i 

młodzieży, aby chętnie i przyjemnie spędziły czas letnich wakacji?? 
Jedną z takich propozycji jest oferta Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży naszej Archidiecezji. Proponując szeroki wachlarz 

wyjazdów, począwszy od obozów: rekolekcyjnych pod namiotami, 

przez językowo turystyczne. filmowo-teatalne, czy warsztatowe po 

pielgrzymkę rowerową, zapewniaj ą wypoczynek dzieciom i 

młodzieży w każdym wieku. Jednocześnie, przez wzgląd na charakter 

organizacji. organizatorzy 

zapewniająniepowtarzalnąatmosferęobozów. Ich celem jest, nie tylko 

wypoczynek czy nauka, ale również wychowanie dzieci i młodzieży 

oparte na wartościach takich jak Bóg, Honor i Ojczyzna. 
Co konkretnie oferuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w 

bieżącymroku? Oto kilka propozycji: 

 

• Obóz językowo - turystyczny (j. angielski) - 21.07.-30.07. w 

Szklarskiej Porębie (wiek 10 - 14 lat) - w programie: 5 godzin języka 

dziennie, wycieczki krajoznawcze, atrakcje regionu; 

• Obóz rekolekcyjny pod namiotami w Podgajach - 30.07.-5.08. 

(wiek: po 6 klasie SP), 

•Obóz z warsztatami MIX-Odkryj swojąpasję! -08.07,15.07. w Broku 

nad Bugiem (wiek 8-13 lat), różnorodne warsztaty artystyczne min. 

majsterkowanie, muzykowanie itd.; 
• Obóz aktorsko-filmowy-12.08,18.08. wBiskupinie (wiek 13 

-17 lat) 5 godzin warsztatów aktorsko filmowych; 
• VIIPoznańskaPielgrzymkaRowerowa-11 08.-19.08 szlakiem 

Cysterskim. 
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 9, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30, pod numerem 

telefonu: 61 8519266 lub 883 421 812 oraz na stronie internetowej: 
www.poznan.ksm.org.pl/wakacje. 

INFORMATOR PARAFIALNY 

Duszpasterze: 
ks. Marek Kaiser - proboszcz (tel. 61- 852 - 69 - 85) ks. 
Mikołaj Grają - wikariusz (tel. 61- 852 - 26 - 54) 

Porządek Mszy Św. i nabożeństw: 
- w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00 (dla szkół podstawowych). 
12.15 (dla młodzieży), 18.00 i 20.15 (akademicka); 
- w święta będące dniami pracy: 8.30, 10.00, 17.00 i 18.30; 
- w dni powszednie: 8.30 i 18.30; 

Nieszpory : niedziela g.17.30 ( z wyjątkiem Wielkiego Postu. 
maja, czerwca i października) 
Maryjne: sobotag.18.00 
Adoracja Najświętszego Sakramentu : I - czwartek miesiąca 
g.17.00- 18.30 
Godzina Święta : I - czwartek miesiąca g. 18.00 
Misyjne : I- czwartek miesiąca g.18.30 (wraz z omówieniem misyjnej 
intencji modlitwy na dany miesiąc) 
Do Serca P. Jezusa: I - piątek miesiąca g.18.30 (wraz z omówieniem 
ogólnej intencji modlitwy na dany miesiąc) 
Nowenna do Św. o. Pio wraz z Mszą św. o Budowę Domu Ulgi w 
Cierpieniu : II czwartek miesiąca g.18.30 
Nowenna do Św. Antoniego : wtorek g.18.00 
Jubileusze małżeńskie: 3 sobota miesiąca o g.18.30; 
Msza Św. za zmarłych w minionym miesiącu parafian: I- niedziela 
miesiąca g.9.30; 
Msza Św. dla nHodzieży przed bierzmowaniem: I piątek g.19.30; 

Spowiedź św. 
- 15 min. przed każdą Mszą św. i w sobotę od g. 18.00; 
- w I - czwartek miesiąca od g.17.00; 
- w I - piątek miesiąca od g.16.00 - g.19.30; 

Wymienianki roczne : 
w każdą niedzielę o g.9.20; 

Chrzty: 
w 2 - sobotę miesiąca g. 18.30 i w 4 - niedzielę miesiąca 

g.9.30; 

Biuro Parafialne 

(tel./fax. 61-851-90-12): 
w poniedziałki i piątki - g.16.30 - 17.30 oraz we wtorki i czwartki -
g. 9.00 - 10.00 
Dla narzeczonych: w I, III i V wtorek miesiąca g.19.00 -20.30; 
(biuro jest nieczynne w święta będące dniami pracy i w I piątek 
miesiąca); 

Krypta Zasłużonych Wielkopolan: 
sobota g.10.00- 12 oraz niedziela g. 13.00-16.00 

(inne terminy można indywidualnie uzgodnić); 
Poradnia Rodzinna i Przedmałżeńska: 
II wtorek miesiąca g.17.30; 
Parafialna Caritas: 
w II i IV poniedziałek miesiąca g. 18.00 - 19.00; 
Członkowie Żywego Różańca: 
pierwsza sobota miesiąca g.8.30; 
Świetlica dla dzieci i młodzieży: 
od poniedziałku do piątku g. 14.00 - 17.30; 
Spotkania Biblijne : wtorek g.19.30; 
Spotkania AA (anonimowych alkoholików):piątek g.19.00; 
Spotkania Al - Anon (rodzin alkoholików):środa g.19.00; 
Duszpasterstwo Akademickie:wtorek g.20.00 
Modlitwa o Jedność Chrześcijan : czwartek miesiąca g.20.00 
Konto Parafii: Bank Zachodni WBK S.A. nr 85 1090 1362 
0000 0000 3602 2318 
Strona internetowa Parafii: 
www.swietywojciech.archpoznan.org.pl 
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