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Przypadającą w 2018 roku setną rocznicę uzyskania
przez kobiety równych praw wyborczych Urząd Miasta
Poznania postanowił uczcić organizacją plebiscytu, który
wyłonił ,,Poznaniankę Stulecia” i ,,Poznaniankę Roku 2018”.
O pierwszy tytuł walczyło dziewięć kandydatek, m.in. poetka,
Kazimiera Iłłakowiczówna i historyk sztuki, prof. Alicja
Karłowska-Kamzowa, a o drugi – dziesięć kobiet. Wolą
mieszkańców ,,Poznanianką Stulecia” została doktor Wanda
Błeńska, a ,,Poznanianką Roku 2018” – siostra Barbara Cecylia
Belchnerowska
Matka Trędowatych – doktor Wanda Błeńska (1911-2014),
żołnierz Armii Krajowej, misjonarka i założycielka szpitali dla
trędowatych w Afryce jest rodowitą poznanianką. W 1934 r.
uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Poznańskiego. Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako
żołnierz Armii Krajowej, uzyskała dyplom Instytutu Medycyny
Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu.
W 1950 r. wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad
jeziorem Victoria przez ponad 40 lat ofiarnie służyła chorym,
zwłaszcza trędowatym. Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza
placówka sióstr franciszkanek zyskała światową sławę i nosi
dziś nazwę „Wanda Blenska Training”.
Doktor Błeńska otrzymała od papieża Jana Pawła II Order
Świętego Sylwestra – najwyższe odznaczenie przyznawane

Doktor Wanda Błeńska – ,,Poznanianką Stulecia”

świeckim zaangażowanym w życie Kościoła. Była honorową
obywatelką Ugandy i miasta Poznania. W stolicy Wielkopolski
działa Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej, a w
Niepruszewie – Zespół Szkolno-Przedszkolny jej imienia. Jej imię
nadano Akademickiemu Kołu Misjologicznemu w Poznaniu.
Wanda Błeńska zmarła w roku 2014 r., w wieku 103 lat.
Trwają przygotowania do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego
Matki Trędowatych, a świadectwa i wspomnienia można składać
pod adresem: jarek.czyzewski@gmail.com .

Totus Tuus, Maryjo!
Szczególną rolę w ugruntowaniu kultu Maryi jako Królowej i Opiekunki narodu polskiego
odegrali ojciec święty Jan Paweł II oraz kard. August Hlond i kard. Stefan Wyszyński. Papież
Polak przyjął jako swoją dewizę słowa: „Totus Tuus” – „Cały Twój (Maryjo)”. Zaczerpnął je
z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort. Z kolei kard. August Hlond głosił, że Polacy są narodem wybranym
Najświętszej Maryi Panny, a zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Matki
Najświętszej. Prymas Stefan Wyszyński napisał tekst „Jasnogórskich ślubów narodu
polskiego”. Niestety, z powodu internowania nie było mu dane złożyć ich osobiście na Jasnej
Górze w 1956 roku.

Papieskie intencje modlitewne na rok 2019
Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny.
Warto o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach.
Intencja ewangelizacyjna na marzec 2019 r., powierzona Apostolatowi Modlitwy przez
papieża:
za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane,
aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.
Hart ducha, ofiarność, niezłomność, wspólnota… Tymi
słowami można opisać w skrócie życie s. Barbary Cecylii
Belchnerowskiej. Ta wspaniała kobieta, która na co dzień oddaje
innym całą siebie, należy do zgromadzenia sióstr serafitek. Jest
prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Równy Start” i szefową Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży w Poznaniu (DPS św. Rocha).
Siostra Barbara dba o swoich podopiecznych, zapewniając im
całodobową opiekę. Stara się zaspokoić ich potrzeby, stosując
coraz to nowsze i skuteczniejsze formy terapii oraz rehabilitacji.
Organizuje hydroterapię, terapię zajęciową, muzykoterapię,
indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym, a
nawet
hipoterapię – wszystko,
by
podopieczni
mogli
żyć
godnie i szczęśliwie.
Bolesław Psuja
(zob. UM w Poznaniu)

,,Poznanianka Roku 2018” – s. Barbara Cecylia Belchnerowska

Caritas

Praca i działalność
charytatywna jako miłość
miłosierna była realizowana w
Kościele zawsze – od momentu
jego
założenia
przez
Chrystusa. On sam pomagał
ludziom chorym, cierpiącym,
będącym w potrzebie. Pragnie,
aby to samo czynili
apostołowie i wszyscy
członkowie Kościoła.
Na przestrzeni wieków
pojawiły się różne sposoby
PARAFIA ŚW. WOJCIECHA kościelnego organizowania i
współpracy charytatywnej. Na
przełomie XIX i XX w. w wielu krajach świata ujawniło się
dążenie do centralizacji i ujednolicenia struktur charytatywnych
Kościoła. Towarzystwa i organizacje łączyły się w regionalne
związki, tworzono także struktury o zasięgu ogólnokrajowym. W
Polsce do najważniejszych regionalnych kościelnych organizacji
dobroczynnych tego okresu należały:
– Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów
Dobroczynnych (Lwów 1895),
– Związek Polskich Katolickich Towarzystw Dobroczynnych
(Poznań 1917),
– Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych
Klęską Wojny, który powstał w Krakowie z inicjatywy
bp. Adama Sapiechy (Kraków 1915).
W archidiecezji poznańskiej już w XIX wieku istniały
bractwa i towarzystwa dobroczynności, zakładane przez ludzi
świeckich, szczególnie ziemiaństwo. Przykładem może być
działalność sł. Bożego Edmunda Bojanowskiego, który tworzył
szkółki wiejskie i ochronki, a także organizował różne formy pracy
dla młodzieży, szczególnie żeńskiej.
W roku 1907 ks. Stanisław Adamski i ks. Piotr Wawrzyniak
powołali do istnienia Związek Polsko - Katolickich Towarzystw
Dobroczynnych Caritas. Działali w nim, jako sekretarze generalni,

PARAFIALNY ZESPÓŁ

wybitni kapłani: sł. Boży Włodzimierz Laskowski i późniejszy
abp poznański, Walenty Dymek.
Dla Caritas w Polsce datą symboliczną jest rok 1929. 90 lat
temu, właśnie w Poznaniu, przekształcono Związek Caritas
w Instytut Caritas, który stał się centralą ogólnopolską dla działań
prowadzonych we wszystkich diecezjach polskich. Kardynał
Hlond, wspierając poczynania Akcji Katolickiej i rozbudowując
jej struktury, dostrzegł również potrzebę podobnego rozwoju
oddziałów Caritas. Od roku 1929 Caritas rozpoczęła działalność
w Katowicach, rok później w Warszawie, a od roku 1931 –
w Kielcach. Diecezje łódzka, krakowska, wileńska, łomżyńska,
częstochowska i siedlecka powołały swoje oddziały w roku 1932.
Na zjeździe w Poznaniu w roku 1930 utworzono Katolicki
Związek Zakładów Wychowawczych i Opiekuńczych w Polsce
oraz Katolicki Związek Zakładów Leczniczych w Polsce, w skład
których weszły specjalistyczne instytucje dobroczynne. Rozwój
poszczególnych oddziałów oraz centrali Instytutu przyczynił się
do współpracy na poziomie ogólnokrajowym.

Pierwszy Zjazd Dyrektorów Diecezjalnych Caritas miał
miejsce w roku 1937 w Poznaniu. W ten sposób zapoczątkowano
Ogólnopolski Kongres Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Warto
podkreślić fakt, że organizatorem Dni Miłosierdzia był Instytut
Caritas, a celem – popularyzowanie idei dobroczynności
chrześcijańskiej oraz pozyskiwanie funduszy na działalność
poszczególnych zespołów.
W Poznaniu wydawano także miesięcznik „Caritas”,
poświęcony m.in. placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
leczniczym, charytatywnym (obok kopia ss. 1 i 7 miesięcznika z
roku 1937; na dolnym zdjęciu w kolumnie prawej jest widoczny
bł. ks. Narcyz Putz – proboszcz naszej parafii).
***
W strukturze Caritas wyróżnia się oddziały parafialne.
Zadaniem parafialnych oddziałów winno być, i bardzo często
jest, mobilizowanie wspólnoty parafialnej do praktykowania

miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą
eucharystyczno-charytatywną, m.in. przez:
– zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia,
– kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów
charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia,
Dzień Chorego, mikołajki, wigilia, opłatek itp.,
– uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo
z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie święta
Miłosierdzia Bożego,
– stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
– przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na
działalność charytatywną,
– organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej
i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii,
– prowadzenie stałej formacji swoich członków,
– współpracę z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele
charytatywnym;
– współpracę z Zarządem Caritas.

Aktualnie Parafialny Oddział Caritas przy parafii pw. św.
Wojciecha liczy zaledwie kilka osób, na czele z paniami Anną
Matuszak i Barbarą Zmysłowską.
Dołącz do naszej drużyny – zapraszają członkinie
świętowojciechowego zespołu Caritas!
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu (oprócz
widocznych związków Caritas z Poznaniem) stała się lutowa Msza
Święta w intencji chorych i cierpiących parafian oraz za
parafialny zespół Caritas, odprawiona w naszym kościele, a także
fakt, że w marcu przypada rocznica ustanowienia Caritas
Archidiecezji Poznańskiej. Uczynił to, dekretem z 12 marca 1990 r.,
abp Jerzy Stroba. Statut został nadany przez metropolitę
poznańskiego, abpa Juliusza Paetza dekretem z dnia 5 kwietnia
1997 roku.
Bolesław Psuja
(zob. także: http://wroclaw.caritas.pl/o-nas/historia/)

Jan Paweł II do Polaków!
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 – cd.
28. Musicie być mocni zdrową rodziną

„Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką
życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od
tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy

człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym
rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł
się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź
małżonków – rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest
w stanie zastąpić. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina
polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia.
Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie,
w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki,
godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy
zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest
pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie
tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia
pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na
podstawowe dobro człowieka” (Homilia w czasie Mszy Świętej,
Nowy Targ, 8 czerwca 1979).

Zaproszenie!
W 2019 r. zaplanowano jeszcze dziewięć
spotkań zespołu redakcyjnego pisma parafialnego
„Święty Wojciech”: 14 marca, 11 kwietnia,
16 maja, 13 czerwca, 8 sierpnia, 12 września,
17 października, 14 listopada i 12 grudnia, jak
zawsze o godz. 17.00 u naszego proboszcza.
Mile widziane będą osoby, które chciałyby
wesprzeć zespół redakcyjny przy tworzeniu
kolejnych numerów świętowojciechowego
miesięcznika. Zapraszamy!

Radio Emaus pod skrzydłami Świętego Wojciecha
17 grudnia Radio Emaus rozpoczęło nadawanie z nowej siedziby przy
ul. Chartowo 5. Łączymy siły ze Świętym Wojciechem Domem Medialnym – mówił
ks. Wojciech Nowicki, redaktor naczelny.

W nowej siedzibie rozgłośni do dyspozycji są trzy nowoczesne studia, w tym
profesjonalne studio lektorskie. Najnowsze rozwiązania technologiczne dają
wiele możliwości nie tylko emisyjnych, ale również produkcyjnych, jak choćby
produkcja audiobooków.

W imieniu Zespołu – Bolesław Psuja

W numerze styczniowym (1/151)
naszego pisma,
w rubryce Odeszli do wieczności
błędnie wpisano nazwisko
śp. Ireny Janiny Hoffmann.
Przepraszamy rodzinę
I najbliższych.
Zespół redakcyjny pisma parafialnego
„Święty Wojciech”

Będziemy bliżej poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski – zaznacza
ks. Nowicki. Dlatego od poniedziałku do piątku dziennikarze przygotują dla
słuchaczy codziennie 16 serwisów informacyjnych z wydarzeniami ważnymi dla
naszego regionu. Będą też wiadomości sportowe, ekonomiczne i kulturalne,
a o godz. 8.30 i 17.30 – rozmowa z gościem dnia. Obok znanych i lubianych
audycji pojawią się też nowe: zawiłości językowe pomoże nam rozwikłać
w codziennej audycji prof. Jerzy Bralczyk, a w audycji „Dwie nawy”
spróbujemy z różnych stron spojrzeć na sprawy Kościoła.
Chcemy być dalej dobrym radiem, coraz lepszym. Dlatego i nazwa, i hasło
pozostają, choć otrzymają nową szatę graficzną – zauważa ks. Nowicki i dodaje –
To pokazuje, że nie zrywamy z dobrą tradycją naszego radia, ale chcemy temu,
co dobre, nadać nowe brzmienie.
Nowego brzmienia Radia Emaus można posłuchać od 17 grudnia
na dotychczasowych falach: w Poznaniu – 89,8 FM, w Lesznie – 90,2 FM,
w Nowym Tomyślu – 90,4 FM, w Śremie – 106,2 FM, a także w Int.plernecie na
www.radioemaus.pl.
(zob. www.radioemaus)
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Urszula Anioł
s. Bartłomieja
Danuta Maria Bresińska
Danuta Czajczyńska
Helena Pacocha
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

św. Kazimierza, królewicza
Środa Popielcowa
św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość
Zwiastowanie Pańskie, uroczystość;
Dzień Świętości Życia

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”.

