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Dzieci, które 13 maja 2018 r. przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej: Bandura Antoni Jan,
Baraniak Jan, Burzyńska Emilia, Chmielewska Lidia, Chmielewski Adam, Ciecierska Amanda, Cieślak
Franciszek, Czępiński Jakub, Dudek Dennis, Dymek Antonina, Dymek Lea, Felsmann Dominika,
Felsmann Kinga, Gajewska Wiktoria, Hofman Nicole, Hugo Jan Huang, Jaeschke Jerzy, Kaczmarek
Michalina, Kędziora Alicja Klaudia, Kirchner Daria Agnieszka, Kolańczyk Zofia, Kosmalski Alex,
Krygier Zuzanna, Kryszak Piotr, Kujawa Weronika, Langner Oliwia, Lewandowska Hanna, Malińska
Gabrysia, Malińska Matylda, Matuszak Antoni, Mączyński Aleks, Nadwórna Gabriela, Nowaczyk
Franciszek, Rutnicka Otylia, Schubert Emilian, Simons Martyna, Sówka Nell, Sroka Dominika Melania,
Studziński Mikołaj, Szabowska Klementyna, Szeszuła Alan, Szulc Zuzanna, Świerc Melania, Twaróg
Wiktor, Walczak Kaja, Walkowiak Dawid, Warzecha Franciszek, Warzecha Zofia, Wawrzyniak Klaudia,
Wieczorek Julia, Wierzbicki Sebastian, Zawadzki Jakub, Żołna Jerzy, Pietrowski Mikołaj.
Drogie Dzieci! Z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej życzymy Wam obfitych łask Bożych.
Niech przyjęty sakrament Eucharystii umacnia w Was wiarę, nadzieję i miłość.
Zespól redakcyjny pisma parafialnego „Święty Wojciech”

Papieskie intencje modlitewne na 2018 r.
Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretne problemy społeczne.
Warto o tym pamiętać w naszych codziennych rozmowach z Bogiem. W każdym miesiącu
modlimy się albo w intencji ewangelizacyjnej, albo powszechnej.
Intencja powszechna powierzona przez papieża Apostolatowi Modlitwy na czerwiec
2018 roku:
aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego
w jego odmienności.

Przyjmijcie znamię daru Ducha Świętego…
10 maja o godz.18.30 miała
miejsce w naszej parafii
uroczystość bierzmowania;
trzydziestu czterech młodych ludzi
przyjęło znamię daru Ducha
Świętego.
„Bierzmowanie udoskonala
łaskę chrztu; jest ono
sakramentem, który daje Ducha
Świętego, aby głębiej zakorzenić
nas w synostwie Bożym, ściślej
wszczepić w Chrystusa, umocnić
naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego
posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej
słowem, któremu towarzyszą czyny” (KKK 1316).
Istotną częścią obrzędu bierzmowania są:
namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego oraz
nałożenie rąk przez biskupa, który wypowiada słowa:
„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
A jak ten dzień przeżywał jeden z bierzmowanych, Adam
Janicki, przeczytajmy poniżej.
„10 maja był szczególny dniem dla młodzieży naszej
parafii. Otrzymaliśmy bowiem niezwykły dar Ducha
Świętego w sakramencie bierzmowania. Wiązało się to dla
nas również z wyborem patrona, który inspirowałby nas
do stawania się coraz lepszymi chrześcijanami. W ten

w i o se n n y
w i e czó r
l i czn i e
zgromadziliśmy się w świątyni w
towarzystwie naszych bliskich.
Swoją obecnością zaszczycił nas
biskup Damian Bryl. Eucharystia
rozpoczęła się punktualnie o 18.30.
Ksiądz proboszcz miłym słowem
powitał biskupa i zapewnił, że
jesteśmy gotowi na przyjęcie
sakramentu bierzmowania. To
właśnie ksiądz Trojan Marchwiak
przez wiele miesięcy prowadził
spotkania, które umocniły nas w wierze i pragnieniu
otrzymania tego szczególnego daru. W skierowanym do nas
słowie Bożym biskup podkreślił, że tylko od nas zależy, czy
przyjmiemy Ducha Świętego do naszego życia. Następnie,
po wyznaniu wiary, poprzez nałożenie rąk Jego Ekscelencji i
namaszczenie olejem, zstąpił na nas Duch Święty. Po tej
niezwykłej uroczystości zostaliśmy zaproszeni przez
księdza Trojana na pyszne pączki. Wówczas też
otrzymaliśmy książki z dedykacją. Był to dla mnie niezwykły
wieczór. W pamięci pozostaną mi słowa księdza biskupa:
„(…) bierzmowanie niczego nie kończy w życiu
chrześcijanina, przeciwnie, dopiero otwiera nowe drwi…”.
Bolesław Psuja

400 lat zakonu Karmelitów Bosych w Poznaniu
Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu przechowuje ślady
odległej historii miasta. Tutaj stoją naprzeciw siebie dwie
piękne świątynie: kościół pw. św. Wojciecha i kościół
Karmelitów Bosych pw. św. Józefa. W tym roku obchodzimy
jubileusz 400-lecia przybycia karmelitów do Poznania.
Początki zakonu karmelitańskiego sięgają góry Karmel
w Palestynie. Zakon Braci Bosych Najświętszej Marii
Panny z Góry Karmel to jedna z gałęzi rodziny
karmelitańskiej. Założycielem, powstałego w XVI w.
zgromadzenia zakonnego, jest św. Jan od Krzyża.
Pod koniec XIV w. doszło do wielkiego upadku gorliwości
zakonnej. Nie przestrzegano wiernie reguł zakonnych.
Papież Eugeniusz IV przychylił się do prośby kapituły
generalnej karmelitów i złagodził regułę, co nie wszyscy
jednak zaaprobowali. Zakon Braci Bosych Najświętszej
Marii Panny z Góry Karmel powstał jako odpowiedź na
zaistniałą sytuację; reformatorami byli: św. Teresa z Ávila
i św. Jan od Krzyża. Dla podkreślenia surowszej reguły i

radykalnego ubóstwa zakon w swojej nazwie umieścił
słowo „bosi”.
Poznański klasztor oo. Karmelitów Bosych został
ufundowany w 1617 r. przez Katarzynę z Leszczyńskich
Czarnkowską i jej męża Adama Sędziwoja, który wówczas
pełnił funkcję starosty generalnego Wielkopolski. Karmelici
przybyli do Poznania w 1618 r. z planem prowadzenia akcji
duszpasterskiej w mieście. Po trzech latach wybudowano
drewniany kościół klasztorny, a w połowie XVII w. rozpoczęto
budowę obszernego kompleksu klasztornego, którą
ukończono dopiero w XVIII w. Prace w samym kościele
trwały do roku 1687. Wówczas dokonano konsekracji
świątyni.
W 1801 r., decyzją właz zaborczych, klasztor został
zlikwidowany. Karmelici powrócili na Wzgórze św.
Wojciecha w 1945 r., po blisko półtorawiekowej
nieobecności. W czasie pruskiej niewoli klasztor został
przejęty przez wojsko i służył jako kościół ewangelicki,

a w okresie międzywojennym był katolickim kościołem
Hania Po ustąpieniu działań wojennych karmelici
garnizonowym.
przystąpili do odbudowy zabudowań klasztornych, która
trwała dwadzieścia lat.
W klasztorze działa Instytut Duchowości
„Carmelitanum”. Tu także mieści się seminarium duchowne
Warszawskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych,
powstałej w roku 1993, po podziale Polskiej Prowincji
Karmelitów Bosych na: krakowską i warszawską.
Dekretem z 21 marca 2009 r. kościół Karmelitów Bosych

został ustanowiony sanktuarium św. Józefa. Szczególną
czcią jest otaczany obraz św. Józefa, znajdujący się
w ołtarzu głównym, obraz, który 23 marca 2014 r.
ukoronował złotym i koronami metropolita poznański,
abp Stanisław Gądecki. Barokowy kościół pw. św. Józefa
został podniesiony do godności bazyliki mniejszej przez
papieża Franciszka. Uroczystość nadania tytułu miała
miejsce 19 marca 2017 r. Kościół w Poznaniu jest
pierwszą w Polsce karmelitańską bazyliką mniejszą.

„Odsłonięcie” kościoła Świętego Wojciecha
To nie pomyłka, nie chodzi o odsłonięcie pomnika, tablicy czy obrazu świętego, ale właśnie o odsłonięcie… kościoła!
Do roku 1945 przed kościołem św. Wojciecha, od dzwonnicy i salki katechetycznej aż do samej ulicy, w miejscu gdzie
obecnie znajduje się tarasowy skwer, stały dwie duże kamienice, wybudowane na przełomie XIX i XX w. Pruski zaborca i
ówczesne poznańskie władze urbanistyczne, wydając zezwolenie budowlane, nie miały zapewne nic przeciwko temu, żeby
zasłonić ten katolicki kościół, do którego uczęszczali prawie wyłącznie Polacy. Na Wzgórza św. Wojciecha miał niepodzielnie
dominować, protestancki wówczas, kościół garnizonowy (dziś sanktuarium św. Józefa, kościół i należący do oo. karmelitów).
Taki widok przedstawia fotografia.

Zdjęcie zamieszczone poniższej ukazuje, po prawej
stronie, narożnikowy fragment kamienicy zasłaniającej
kościół pw. św. Wojciecha.

Los chciał jednak inaczej… Na początku 1945 roku, kiedy
sowiecka artyleria prowadziła ostrzał poznańskiej Cytadeli,
obydwie kamienice zostały w znacznej mierze zniszczone,

a zatem nie kwalifikowały się do odbudowy. Zdjęcie poniżej
ukazuje rozmiar tych zniszczeń.

Cóż można powiedzieć, nic nie ujmując jednoznacznej
ocenie skutków II wojny światowej. W opisanym przypadku
przyniosła ona ostatecznie coś pozytywnego. Jestem o tym
osobiście przekonany.
(oprac.) Tomasz Hoffmann

Nic nie potrafi tak prędko naprawić zła, jak pogodny,
promienny humor. Tysiące spraw wymagają reformy, a żadna się nie uda,
jeżeli jej się nie przeprowadzi z pogodą ducha.
o. Fryderyk Wilhelm Faber

Zatrważające fakty!
Chrześcijanie są obecnie najliczniejszą prześladowaną grupą religijną.
Przeraża fakt, że liczba ataków, w tym mordów, wzrosła od 2012 roku niemal
dwukrotnie.
Watykańscy eksperci szacują, że średnio co pięć minut ginie jeden chrześcijanin.
W samej Korei Północnej za posiadanie Biblii grozi kara śmierci, a w obozach
więzionych jest 70 000 skazanych za wiarę.
Z dalekich zakątków świata terror i śmierć przybyły do Europy. Wyznawcy
Chrystusa giną we Francji, w Wielkiej Brytanii, a nawet we wschodnich Niemczech –
tak blisko od granicy z Polską...
Czy jesteśmy gotowi na tak srogą i bezwzględną wojnę cywilizacyjną? Jak się
zachowamy wobec okrucieństw, które dosięgają chrześcijan na całym świecie?
Jeśli nie możemy pomóc naszym braciom i siostrom bezpośrednio, nie oznacza
to, że jesteśmy bezsilni.
Pamiętajmy o najskuteczniejszym narzędziu walki ze złem, o modlitwie!

8 VI Najświętszego Serca Pana Jezusa,
uroczystość
9 VI Niepokalanego Serca NMP
12 VI parafialny odpust ku czci bł. Narcyza
Putza
24 VI Narodzenie św. Jana Chrzciciela,
uroczystość
27 VI NMP Nieustającej Pomocy
29 VI Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
uroczystość

Konstanty Domaradzki

Stefania Bielak
Mirosław Majewski
Jacek Horyński
Halina Golasińska
Ludomira Sikora
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

INFORMATOR PARAFIALNY
Aktualni duszpasterze:
ks. Trojan Marchwiak – proboszcz parafii (tel. 793 842 860);
ks. Jerzy Stranz, rezydent; ks. Mieczysław Mikołajczak.
Porządek Mszy Świętych:
– w niedziele i święta – 8.00, 9.30, 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.:
– 15 min przed każdą Mszą Świętą i w sobotę od godz. 18.00
– w I czwartek miesiąca od godz. 17.00
– w I piątek miesiąca w godz. od 16.00 do 19.30.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
– w I czwartek miesiąca od 17.00 do 18.30, w pozostałe czwartki od 18.00 do18.30;
w soboty od 18.00 do 18.30.
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15.
Parafialny Zespół Caritas: I poniedziałek miesiąca, godz. 19.00.
Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30.

Spotkania biblijne: II i IV środa miesiąca, godz. 19.00.
Spotkania AA: piątek, godz. 19.00.
Spotkania Al–Anon: środa, godz. 19.00.
Modlitwa o jedność chrześcijan: IV wtorek, godz. 20.00.
Parafialny Klub Seniora: godz. 11.30 - 14.00 terminy spotkań na cały 2018 r.
podano na tablicy ogłoszeń.
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 o 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. 16.30 - 17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00 - 10.00
(z wyjątkiem I piątku miesiąca i świąt).
Konto parafii: Bank Zachodni WBK S.A. 85 1090 1362 0000 0000 3602 2318.
Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl .
E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl .

Pismo parafialne „Święty Wojciech”: miesięcznik, nakład 300 egz.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61-748 Poznań.
Redaguje zespół (w porządku alfabetycznym): Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Wiesław Kasprzak (skład komputerowy), Krystyna Ludwiczak,
Justyna Łopaczyk, ksiądz Trojan Marchwiak (proboszcz parafii i opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej).
Druk: Drukarnia GRAFIKA, ul. Leszka 22, 61-062 Poznań, tel. 61 876 89 08.
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”.

