Święty Wojciech
PISMO PARAFIALNE

Nr 10(149)

POZNAŃ

Listopad

2018 r.

Obchody 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
Msza Święta z udziałem polskich biskupów w sanktuarium
św. Jana Pawła II, odsłonięcie mozaiki w Oknie Papieskim,
wystawy, konferencje i koncerty złożyły się na program
obchodów 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową. Główne uroczystości – z udziałem episkopatu
Polski i najwyższych władz państwowych – odbyły się
16 października w Krakowie.

szkła weneckiego techniką mozaiki. Jego autorką jest
Magdalena Czeska, artystka z Poznania. [Będzie on ukazywał]
Jana Pawła II jako człowieka radości duchowej – wyjaśniał ks.
Witko. Jubileuszowy dzień zakończył się na krakowskim rynku
koncertem artystów scen polskich.
Na drugi dzień w auli Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyła się, zorganizowana przez Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II oraz Instytut Dialogu
Międzykulturowego, międzynarodowa konferencja naukowa
„Veritatis Splendor” z udziałem m.in. kardynałów Stanisława
Dziwisza i Stanisława Ryłki. Tego dnia w Wadowicach została
otwarta okolicznościowa wystawa, a w kościele św. Piotra
Apostoła odprawiono dziękczynną Mszę Świętą.
W sanktuarium św. Jana Pawła II jubileuszowe
uroczystości trwały od 16 do 22 października, kiedy to
przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II (za:
https://ekai.pl/krakow-obchody-40-rocznicy-wyboru-karolawojtyly-na-stolice-piotrowa/).
Jan Paweł II do Polaków

Fot. EAST NEWS/SIPA PRESS

Tego dnia w muzeum, znajdującym się na terenie
sanktuarium św. Jana Pawła II, otwarto wystawę „Nasz
Papież”. Wystawa ma ukazać nie tylko wielkość pontyfikatu
polskiego papieża, lecz także pokazać go jako człowieka,
także jako człowieka modlitwy – powiedział ks. prof. Andrzej
Witko, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola
Wojtyły w Krakowie. Posiada ono największą w świecie
kolekcję pamiątek związanych z osobą Karola Wojtyły, św.
Jana Pawła II.
40. rocznica tego wyboru musi być wielkim wydarzeniem,
wpisującym się w obchody setnej rocznicy odzyskania
niepodległości, który nie ma jedynie archidiecezjalnego
charakteru, lecz ogólnopolski. Obchody będą okazją, aby
przypomnieć to, co było wtedy. Bo Jan Paweł II dał Polsce,
Europie i światu nadzieję na zmiany – mówił abp Marek
Jędraszewski w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich podczas
prezentacji programu jubileuszowych uroczystości.
Jubileuszowej Mszy Świętej w papieskim sanktuarium
przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski
w Polsce, a homilię wygłosił osobisty sekretarz św. Jana
Pawła II, kard. Stanisław Dziwisz. Wieczorem w Oknie
Papieskim odsłonięto nowy wizerunek papieża, wykonany ze

Wczytując 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 uniwersalnym i ponadczasowym programem.
Zadania dla Polaków
Przyjmijcie ewangelię cierpienia
„Ja przed chwilą przemawiałem tu do kapłanów;
powiedziałem im na końcu: Pamiętajcie, że to chorzy są
waszymi największymi pomocnikami, największymi
sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie jest widoczna na zewnątrz –
do tego są niezdolni – ale ofiara, którą składają z cierpienia,
modlitwa, która z tej ofiary płynie, więcej wam daje, niż
jakakolwiek inna ludzka pomoc czy też aktywność.
Powiedziałem im, że takie jest moje przekonanie. Ja się
zawsze tym kierowałem i tym kieruję.
Zawsze się z tym samym orędziem, z tą samą myślą
zwracam wszędzie do chorych i dzisiaj korzystam z tej
sposobności, że spotykam tutaj was zgromadzonych – i to wam
raz jeszcze powtarzam. Przyjmijcie tę ewangelię cierpienia.

Tegoroczne rekolekcje adwentowe:
„Domowe kręgi biblijne – początkiem odnowy w parafii”
odbędą się w dniach od 2 do 5 grudnia 2018 roku.
Konferencje będzie głosił ks. Jan Kruczyński,
dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Papieskie intencje modlitewne na 2018 r.
Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny.
Warto o tym pamiętać w naszych codziennych rozmowach z Bogiem. W każdym miesiącu
modlimy się albo w intencji ewangelizacyjnej, albo powszechnej.
Intencja powszechna, powierzona Apostolatowi Modlitwy przez papieża
na listopad 2018 roku:
aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Przyjmijcie ją waszym sercem, waszym życiem, waszym
sumieniem, każdym waszym bólem. Przyjmijcie ją, wyznajcie ją
i wspierajcie kapłanów, biskupów i mnie również. Wspierajcie
nas – oto was proszę” (Słowo do chorych, zgromadzonych
przed katedrą , Częstochowa, 6 czerwca 1979).
Wszyscy spełniacie misję...
„Wy tutaj, drodzy rodacy, bracia i siostry, wszyscy
spełniacie szczególną misję, która w obrębie wielkiej misji
Kościoła powszechnego na całej ziemi ma olbrzymie

znaczenie, ma swój własny ciężar gatunkowy. Tę misję
spełniacie wszyscy, nie tylko Ksiądz Prymas, który jest waszym
przewodnikiem, który wyznaczył, jak gdyby drogę tej misji
Kościoła w Polsce współczesnej, nie tylko wszyscy biskupi,
kapłani, rodziny zakonne męskie i żeńskie, ale wszyscy bez
wyjątku, którzy jesteście Kościołem, całe to wielkie MY
Kościoła Chrystusowego w Polsce spełnia misję. To musicie
sobie dobrze rozważyć, zwłaszcza wy, młodzi, którzy tutaj rano
tak wspaniale uczestniczyliście w liturgii” (Rozważanie przed
modlitwą Anioł Pański, Częstochowa, 6 czerwca 1979).
Bolesław Psuja

„Umrzeć z nadziei”
Już po raz czwarty pierwszy tydzień października był
czasem wspólnej modlitwy w intencji uchodźców, którzy
zginęli w drodze do Europy. W czasie nabożeństw

Fot. Andrzej Karczmarczyk

„Umrzeć z nadziei” wymieniano imiona, opowiadano historie
osób, które w ostatnich miesiącach straciły życie podczas
prób wydostania się z miejsc ogarniętych wojną i przemocą.
Jedną z nich była – próbująca przedostać się do Francji –
31-letnia Nigeryjka, Beauty, która zmarła podczas porodu

z powodu braku opieki medycznej. Morze Śródziemne
i piaski Sahary ciągle stają się grobem dla tysięcy
uchodźców. Od czerwca 2017 roku do dziś na różnych
szlakach prowadzących do Europy zginęło 3268 osób.
„Jako chrześcijanie nie możemy odwracać głowy i
ulegać zrezygnowaniu. Musimy działać i musimy się modlić
ze śmiałością i cierpliwością, wierząc, że modlitwa jest
budowaniem mostów” – czytaliśmy w zaproszeniu na
liturgię.
W tym roku nabożeństwo „Umrzeć z nadziei” odbyło się
w kilku miastach w Polsce, m.in. w
Warszawie,
Poznaniu i Koszalinie. Stołeczni wierni spotkali się w
poniedziałek, 8 października o godz. 19 w kościele pw.
św. Marcina na Starym Mieście na ekumenicznej liturgii pod
przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego samego
dnia o godz. 19.30 miała miejsce modlitwa w naszym
kościele parafialnym pw. św. Wojciecha. Przewodniczył jej
bp Damian Bryl.
Tydzień Modlitwy za Uchodźców „Umrzeć z nadziei”
odbywał się pod patronatem bp. Krzysztofa Zadarko i –
kierowanej przez niego – Rady Konferencji Episkopatu
Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.
Bolesław Psuja

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie wybuchu
powstania wielkopolskiego to dwa wielkie święta patriotyczne. Aby uczcić pamięć
naszych rodaków, 14 listopada o godz. 11.30 na spotkaniu Parafialnego Klubu
Seniora będziemy gościć Pana Michała Pawełczyka, regionalistę, znawcę
historii powstania wielkopolskiego, autora wielu publikacji dotyczących udziału
Wielkopolan w powstaniu wielkopolskim, m.in. książki pt. „Ochotnicza Kompania
Nekielska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919”.
Zapraszamy!

Parafialna pielgrzymka do Pniew
23 października br. Parafialny Klub Seniora zorganizował
pielgrzymkę do Pniew, do sanktuarium św. Urszuli
Ledóchowskiej. Tutaj, w Pniewach, w 1920 roku matka
Urszula – po powrocie ze Skandynawii – założyła pierwszą
placówkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego. Miejsce to stało się domem macierzystym
szarych urszulanek, a później miejscem kultu św. Urszuli.
O godz. 9.45 sprzed naszego kościoła wyruszyła do
Pniew grupka parafian, tym razem – samochodami
prywatnymi. Grupie przewodził nasz proboszcz, ks. Trojan
Marchwiak. Do Pniew dotarliśmy przed godziną 11.00,
Sanktuarium znajduje się przy ul. Świętej Urszuli
Ledóchowskiej 1. Nad głównym wejściem widnieje napis,
słowa Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. W sarkofagu –
ołtarzu, wykonanym z białego piaskowca, od 1989 roku
spoczywa ciało św. Urszuli Ledóchowskiej.
Po Mszy Świętej w sanktuarium, sprawowanej przez
n a s z e g o p r o b o s z c z a , k s . Tr o j a n a w i n t e n c j i
świętowojciechowych seniorów, siostra Bożena
zaprowadziła pielgrzymów do celi zakonnej św. Urszuli,
bardzo skromnie wyposażonej (łóżko, biurko, fotel). W roku
2003 umieszczono w celi gablotę z osobistymi rzeczami
Świętej. Pokój obok celi urządzono jako małe muzeum

pamiątek rodzinnych. Znajdują się w nim: fotografie, książki,
odznaczenia kościelne i państwowe oraz relikwie wyjęte
z trumny podczas ekshumacji ciała w 1959 r. (krzyż,
różaniec, obrączka i kosmyk włosów).
Zwiedzanie sanktuarium zakończono, zorganizowanym
przez siostrę Teresę, poczęstunkiem…
Obszerna relacja fotograficzna z pielgrzymki będzie dostępna
na stronie internetowej parafii.
Bolesław Psuja

Domowy Krąg Biblijny na Wzgórzu Świętego Wojciecha

Czy próbowałeś kiedyś czytać na głos Pismo Święte?
Wieczorem przy stole, w gronie najbliższej rodziny? Tym
pytaniem Roman Brandstaetter rozpoczyna jeden z rozdziałów
książki ,,Krąg biblijny”. O takim właśnie czytaniu Biblii, w domu,
wśród najbliższych i znajomych, chcemy teraz opowiedzieć.

danego rozdziału i modlimy się w intencjach powierzonych
przez uczestników. Spotkanie kończy się agapą, czyli
poczęstunkiem, najczęściej w formie kolacji. Stanowi on ważny
element DKB, ponieważ jest czasem budowania relacji
międzyludzkich.
Homilie do wszystkich rozdziałów Ewangelii oraz Dziejów
Apostolskich napisał ks. Jan Kruczyński. Był on początkowo
jednym z najbliższych współpracowników ks. Franciszka
Blachnickiego w czasach największej aktywności Ruchu
Światło-Życie, a obecnie jest dyrektorem Centrum Nowej
Ewangelizacji w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Organizuje stałą formację dla animatorów domowych kręgów
biblijnych z całej Polski. Na początku grudnia ks. Jan będzie
prowadził rekolekcje adwentowe w naszej parafii.

DKB w Poznaniu

Domowy Krąg Biblijny, w skrócie DKB, działa w naszej parafii
od prawie trzech lat, czyli od momentu, kiedy – zaraz po
naszym ślubie – przeprowadziliśmy się na Wzgórze. Ma
bardzo prostą formę, a jego podstawowym celem jest
budowanie więzi z Jezusem poprzez Jego słowo oraz
przyjacielskie relacje.
Jak to działa?
Forma spotkań jest bardzo prosta, tak aby każdy był w
stanie poprowadzić krąg biblijny w swoim domu. Zaczynamy
krótką modlitwą, np. w październiku odmawiamy dziesiątkę
różańca, często śpiewamy pieśń uwielbienia. Centralnym
punktem jest wspólne odczytanie jednego rozdziału Ewangelii
lub Dziejów Apostolskich. Następnie uczestnicy mają kilka
minut ciszy na osobiste spotkanie ze Słowem, po czym
przechodzimy do tzw. „dzielenia się”. Nie jest to dyskusja
teologiczna, zachęcamy raczej uczestników do podzielenia się
tym, jak widzą swoje życie w świetle Ewangelii, nie
komentujemy wypowiedzi innych, nie wygłaszamy jakichś
ogólnych prawd. Po dzieleniu się odczytujemy komentarz do

Jest wiele form czytania słowa Bożego… DKB istnieje w
naszym mieście od około pięciu lat. Nasza koleżanka Justyna
przywiozła do Poznania homilie dla kręgów, napisane przez
ks. Jana Kruczyńskiego, i zorganizowała pierwsze spotkanie
w swoim domu. Po kilku tygodniach na spotkania przychodziło
tyle osób, że nie mieściliśmy się już w jej mieszkaniu.
Podzieliliśmy się więc na dwa kręgi; my zostaliśmy
animatorami drugiej grupy. Kręgi dalej się dzieliły, powstały
nowe grupy w domach studenckich („Hance”, „Babilonie”,
„Jowicie”) oraz w domach na terenie różnych parafii
(Archikatedralnej pw. św. św. Piotra i Pawła, na Plewiskach,
Najświętszego Zbawiciela).
Od pięciu lat, z różnymi przerwami, prowadzimy spotkania
niezależnie od tego, gdzie w danym momencie mieszkamy.
Przez pewien czas prowadziliśmy ekumeniczny krąg w
Finlandii oraz krąg w jednej z łódzkich parafii. Zdarzyło nam się
prowadzić krąg w pociągu z grupą kleryków z włocławskiego
seminarium oraz na drzewie nad jeziorem, gdy nie byliśmy
w stanie na czas zdążyć do domu. Widzimy, jak Bóg przemienia
nasze życie oraz życie naszych sióstr i braci w wierze. Relacje,
które nawiązujemy, trwają do dziś. Nam samym DKB pomógł
rozeznać powołanie do małżeństwa. Modlimy się o nowych
uczestników, aby krąg na Wzgórzu Świętego Wojciecha był tak
liczny, by po raz kolejny musiał się podzielić.
Olga (uczestniczy w kręgu od 2 lat): Bardzo rzadko
sięgam po Pismo Święte sama, a dzięki tym spotkaniom udaje
mi się je czytać regularnie, z czego się bardzo cieszę.

Spotkałam się z ogromną otwartością: móc słuchać, jak inni
widzą i rozumieją słowo Boże, jak odnoszą je do swojego życia,
daje mi odwagę, rozwija moją uwagę, aby nie przeoczyć
obecności Boga. Myślę, że nie da się Go poznawać samemu.
Dlatego mamy pragnienie, by dzielić się doświadczeniem Boga.

Dlaczego w domu?

Wspólnota DKB spotyka się najczęściej, jak sama nazwa
wskazuje, w domu. Dom jest miejscem, gdzie żyjemy,
pracujemy, rozmawiamy z przyjaciółmi, spędzamy czas wolny.
Dom może też być miejscem preewangelizacji, ponieważ
osoby, które nie chodzą do kościoła, łatwiej zaprosić najpierw
do domu. Dom jest miejscem, gdzie ludzie czują się
bezpiecznie. Z czasem, kiedy dana osoba nawiąże relację z
Jezusem, będzie dojrzewać do uczestnictwa w życiu
wspólnoty Kościoła. Zapraszamy zarówno osoby o
ugruntowanej wierze, jak i tych poszukujących Boga, naszych
znajomych i sąsiadów, którzy – co jest dla nas wielką radością –
przychodzą także ze swoimi dziećmi. Od gospodarzy kręgu
wymaga to pewnej dozy otwartości i gościnności, którą można
uznać w tym przypadku za przejaw wiary.

Dzieci i młodzież
W ostatnim czasie na spotkania Domowego Kręgu
Biblijnego przychodzą rodzice z dziećmi, dlatego próbujemy
dostosować spotkania do potrzeb rodzin. Dzieci otrzymują
egzemplarz Nowego Testamentu oraz ołówek. Czytając z nami
dany rozdział, podkreślają ołówkiem ważne dla nich zdanie
i odczytują je wszystkim. Następnie, w trakcie dzielenia się
dorosłych, dzieci wychodzą do innego pokoju i spędzają czas
razem. Najmłodsi oglądają bajki biblijne lub inne filmy, czasami
grają w planszówki. Planujemy zorganizować dla dzieci
i młodzieży osobne spotkania w formie kursu Alpha. Szukamy
animatora, który chciałby pracować z dziećmi.
Roman Brandstaetter we wspomnianym „Kręgu biblijnym”
zachęca: Spróbuj czytać, przyjacielu, według swoich własnych
możliwości i na swój sposób. Usiądź pewnego dnia przy stole,
w gronie najbliższych i otwórz Biblię, i głośno ją czytaj.
Bądźmy spragnieni słowa Bożego; niech rozbrzmiewa
ono w naszych domach i nas przemienia. Jeśli chciałbyś
poprowadzić krąg biblijny w swoim domu, chętnie o tym
z Tobą porozmawiamy.
Kinga i Tomasz Ciaś
(kregi.biblijne@gmail.com)

1 XI Wszystkich Świętych, uroczystość
2 XI Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień
Zaduszny
9 XI Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto
11 XI św. Marcina z Tours, biskupa, wspomnienie;
Narodowe Święto Niepodległości
16 XI NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
19 XI bł. Salomei, dziewicy, wspomnienie
25 XI Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, uroczystość
30 XI św. Andrzeja Apostoła, święto

Brunon Broda
Hubert Wiktor Muszyński
Letycja Pawłowska
Julia Suchomiecka
Alicja Tulecka
Zuza Zaręba

Henryk Zygmunt Jakubowski
Maciej Ludwik Kościelski
Krystyna Pawłowska
Kazimierz Szalbierz
Bożena Wanda Tarnowska
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

Wojciech Bogusz i Elżbieta Agnieszka Gulczyńska
Maciej Pieszała i Ewa Aleksandra Semeniuk

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”.

