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„Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa...” 

29 czerwca – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła  

W  tym dniu Kościół wspomina męczeństwo św. Piotra i św. Pawła (ok. 64 r.  po Chrystusie). Ich sylwetki są dla 
nas ważne, są ogniwami łączącymi nas bezpośrednio z Chrystusem. Powołując się na Nowy Testament 

i wykorzystując archeologię starożytną, możemy stosunkowo dokładnie odtworzyć drogi ich życia.  

Święty Piotr, będąc galilejskim rybakiem, usłyszał Chrystusowe wezwanie: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, ze stanie-
cie się rybakami ludzi” (Mk 1,17). To on pierwszy dostrzegł w Jezusie Mesjasza, posłanego przez Boga. On też po to, 
by móc zrozumieć ludzką słabość w pełnieniu obowiązków pasterskich, musiał przejść przez gorzkie doświadczenie 
zaparcia się Jezusa, aż stało się dla niego jasne, że tylko Chrystus jest pasterzem, który nigdy nie upada. Prawda ta była 

Nie dosyć było to dla człowieka, 
Że na ołtarzu co dzień Go czeka, 
Sam swego ludu odwiedza ściany, 
Bo nawykł bywać między ziemiany. 
(…) 

On winy nasze darować lubi, 
Jego się wsparciem ten naród chlubi! 
W domu i w polu daje nam dary, 
Serc tylko naszych żąda ofiary. 

Niesiemy Ci je, Boże niesiemy! 
Dawaj nam łaski, serca-ć dajemy! 
I tej zamiany między stronami 
Niebo i ziemia będą świadkami. 

 

My nie słyszymy, jak nam niebiosy 
Odpowiadają swemi odgłosy. 

Wykorzystano: F. Karpiński, Rdza żelazo zmocuje, Warszawa, 2021. 
Bolesław Psuja, Justyna Łopaczyk 

W pieśni uwypuklił miłość Jezusa do człowieka, pragnienie Chrystusowego wejścia w codzienność, w życie każdego 
z nas, mówił o uwielbieniu Boga i o oddaniu Mu w podzięce naszych serc, o zawierzeniu i o tym, że w naszych modli-
twach jesteśmy wysłuchiwani, choć tego niejednokrotnie nie dostrzegamy. 

U roczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa narodziła się w średniowieczu – w XI i XII stuleciu silnie obja-
wił się kult Eucharystii. Jako pierwsi Boże Ciało obchodzili wierni z diecezji Lie-
ge – łac. Leodium (dzisiejsza Belgia). W 1246 r. tamtejszy biskup Robert ustano-

wił święto ku czci Najświętszego Sakramentu. Kult ten szybko rozprzestrzeniał się; 
w 1264 roku papież Urban IV bullą Transitus rozszerzył święto jako festum Corporis 
Christi na cały Kościół. Dniem wyznaczonym do obchodzenia uroczystości był czwartek 
po oktawie Zielonych Świątek – oczywiste nawiązanie do Wielkiego Czwartku, w któ-
rym Chrystus ustanowił  Najświętszy Sakrament. Od roku 1317, za pontyfikatu Ojca 
Świętego Jana XXII,  uroczystość Bożego Ciała była obchodzona już w całym Kościele. 
W Polsce pierwsza procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  (Boże 
Ciało) odbyła się w diecezji krakowskiej w roku 1320 z inicjatywy biskupa Nankera. 
Ostatecznie zwyczaj ten przyjął się w całym kraju w XV wieku. Początkowo procesja nie 
zatrzymywała się, dopiero później przystawano przy czterech, budowanych specjalnie 
w tym celu, ołtarzach polowych, a przy każdym odczytywano obszerny fragment Ewan-
gelii. W procesji często brali udział wierni w strojach ludowych, służby mundurowe, 
a także dziewczynki sypiące kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Procesje były, są 
i będą (taką miejmy nadzieję!) naszą manifestacją wiary w realną obecność Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie. 

Istotę uroczystości w prostych słowach oddaje „Pieśń na procesję Bożego Ciała”: Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nie-
ba autorstwa oświeceniowego poety, Franciszka Karpińskiego (znanego m.in. z „Pieśni o zmartwychwstaniu Pańskim”: 
Nie zna śmierci Pan żywota…, „Pieśni o narodzeniu Pańskim”: Bóg się rodzi, moc truchleje…, „Pieśni porannej”: Kiedy 
ranne wstają zorze czy „Pieśni wieczornej”: Wszystkie nasze dzienne sprawy). „Pieśń na procesję Bożego Ciała” została 
napisana podczas pobytu autora na dworze Branickich w Białymstoku (1785-1818) i wydana w tomiku „Pieśni naboż-
ne” (Supraśl, 1792). F. Karpiński był zafascynowany kulturą ludu; przywiązywał dużą wagę do jasnego i czytelnego 
języka. Pisał więc: 

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, 
Pod przymiotami ukryty chleba! 
Zagrody nasze widzieć wychodzi 
I jak się dzieciom Jego powodzi. 

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, 
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana! 
Pieść chwały Jego śpiewaj z weselem, 
On Twoim Ojcem, On przyjacielem. 



Bolesław Psuja 

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom 
przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu. 

 

Intencja na czerwiec: 

za rodziny. 

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! 

54. Wolność trzeba stale zdobywać 

„(…) wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. 
Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę bez wzglę-
du na konsekwencje. Człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i absolutnie nie wy-
cofa się z tego. Zapłacił za swój dar, zapłacił sam za swój dar. (…) Eucharystia wciąż nam przecież o tym przypomi-
na, jak Bóg zapłacił za swój dar, dar wolności dany człowiekowi. Ale daru nie cofnął i nie cofnie. Więc wolność jest 
wymiarem bytu człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem bytu wspólnotowego. Myślę, że całe dzisiejsze 
pokolenie Polaków, wszyscy, którzy do niego należą, wszyscy, bez wyjątku, muszą sobie postawić ten problem. Nie 
można od niego uciekać, nie można uważać, że jest on załatwiony. Trzeba sobie stawiać ten problem uczciwie.  
Bóg człowieka uczynił wolnym nie dla swawoli, to też prawda. 

Myśmy kiedyś, w przeszłości, my, Polacy, nasi praojcowie, zawinili, zawinili wobec wolności. Nazywaliśmy to «złotą 

wolnością», a okazała się zmurszałą! Ale na pewno to pokolenie, które już przeszło, które ma za sobą wiek dziewiętna-

sty i weszło w wiek dwudziesty, które przeżyło początek niepodległości nowej, pokolenie przy końcu tego stulecia mu-

si sobie na nowo stawiać sprawę wolności. I to jest zadanie, przed którym się nikt nie może cofnąć. Wszyscy są do 

tego zobowiązani przez sam fakt, że należą do tej wspólnoty, do tego narodu. I jest tutaj potrzebny bardzo aktywny 

udział Kościoła, bo Kościół ma w tej dziedzinie szczególne doświadczenie. Ma szczególną świadomość tego, co to jest 

wolność. (…) 

Myślę, że Kongres Eucharystyczny to jest także jakieś wyzwanie, które stawia sobie Kościół w Polsce, ażeby ten 
problem wolności – co to znaczy, że my jesteśmy wolni, jak my mamy być wolni, jak my chcemy i jak my mamy być 
wolni – postawiło sobie to pokolenie i wszyscy, którzy do niego należą i są zobowiązani w tym uczestniczyć. Nikt się 
nie może z tego wyłączać! Nie może powiedzieć: ja już mam na to receptę, ja już panuję nad sytuacją. To nie rozwią-
zuje jeszcze sprawy, ponieważ wspólnota, jaką jest naród, składa się z ludzi i każdy z nich ma swoją świadomość wol-
ności i każdy z nich musi swoją świadomość wolności podjąć, i każdy z nich tę swoją świadomość wolności musi 
określić zarówno od strony tego, co ma, jak też i od strony tego, co mu jest zadane. W każdym razie inaczej nie może 
być zdrowego społeczeństwa. Nie może być zdrowego społeczeństwa, jeżeli w nim sprawa wolności, wolności osobo-
wej, wolności wspólnotowej, wolności narodowej nie jest rozwiązana do końca, uczciwie, z pełnym poczuciem odpo-
wiedzialności. 

Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa, 
Kraków, 10 czerwca 1987 

fundamentem jego drogi wiary, która poprzez Judeę i Syrię za-
prowadziła go do Rzymu, gdzie pozostał na zawsze.  Pozostał 
nie tylko w swoim grobie, ale także w swojej misji. Pozostał 
w swoich następcach, którzy – jak dotąd – w liczbie 267 naucza-
li, zasiadając na Katedrze Piotrowej. 

 Odmienna była droga św. Pawła. To syn Żyda z Tarsu, dosko-
nale obeznany ze świętymi pismami żydowskimi.  Gorliwy wy-
znawca judaizmu, aż do żarliwego prześladowania Kościoła 
apostolskiego. Odkąd pod Damaszkiem usłyszał: „Szawle, Sza-
wle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4), duszą i ciałem 
przylgnął do Chrystusa. Stał się Jego własnością do tego stop-
nia, że mógł powiedzieć: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we 

mnie Chrystus” (Ga 2,20). Odtąd przemierzał Imperium Rzymskie, głosząc Chrystusa zarówno Żydom, jak i innym 
mieszkańcom krajów, do których docierał w swoich podróżach misyjnych.  



Małgorzata Helak 

Paulina Jaricot- założycielka Żywego Różańca  

22 maja 2022 r. w Lyonie miała miejsce beatyfikacja Pauliny Jaricot. Kim była błogosławiona? Urodziła się 22 lipca 
1799 r. w Lyonie, w rodzinie bogatego przemysłowca. Została ochrzczona w domu przez ukrywającego się tam księdza. 
Podczas wizyty w Lyonie w roku 1805 r. papież Pius VII udzielił Paulinie i jej starszemu bratu Phileasowi błogosła-

wieństwa. 

 Paulina – przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii 
Świętej – wpadła w pułapkę skrupułów. Wbrew radom 
spowiednika wielokrotnie przystępowała do spowiedzi 
dręczona wyrzutami sumienia. Ostatecznie w momencie 
przyjęcia Chrystusa do serca odczuła radość, a obec-
ność Pana Jezusa napełniła ją szczęściem. Sakrament 
ten wraz z sakramentem  bierzmowania przyjęła 
16 kwietnia 1812 roku. 

 Cennym źródłem do poznania duchowej drogi Pauliny 
stała się jej autobiografia zatytułowana Historia mojego 
życia, spisana na życzenie księdza Würtza, wikariusza 
w parafii Saint-Nizier w Lyonie. Napisała ją w roku 
1817. Pisząc o sobie, nie ukrywała słabości: charakteru 
powierzchownego, gwałtownego i leniwego, niezdarno-
ści w pracach ręcznych, szybkiego wpadania w złość, 
skłonności do pychy, próżności i zazdrości, braku zdol-
ności do przyswojenia sobie jakiejkolwiek wiedzy. 
Otrzymała jednak cenny dar. Bóg obdarzył Paulinę 
szczerym, dobrym i pobożnym sercem. 

 Szatan wykorzystywał jej spadki nastroju  i zniechęcał 
do przyjmowania sakramentów. Studził jej miłość do 
Boga, kusząc pięknem świata, który na nią czeka. Za-

częły się trudności  z przystępowaniem do pokuty i stołu eucharystycznego. Bóg wzbudzał w niej pragnienie przyjęcia 
Chrystusa do serca co piętnaście dni. Paulina nie słuchała jednak tej sugestii z obawy, że zostanie nazwana dewotką. 
Uczestnicząc w życiu towarzyskim i zabawach, pragnęła podobać się innym. Po pewnym czasie przyznała, że kosztowa-
nie życia towarzyskiego nieuchronnie prowadzi do zapomnienia o Bogu. 

Niespodziewany upadek w domu stał się przyczyną jej choroby i silnego wstrząsu nerwowego. Po upokarzającej cho-
robie Bóg przywrócił Paulinie zdrowie ciała i duszy. W życiu duchowym zachęcała do modlitwy: „O jak (…) chciała-
bym przestrzec młode osoby przed niebezpieczeństwami, na które się narażają, kiedy zrywają łączność z Jezusem! Spra-
wiedliwi czy grzesznicy – wszyscy bez wyjątku – nie powinni ustawać w uwielbieniu Boga. Jedni – aby umacniać więzi 
miłości (…)  ze swym Mistrzem, drudzy – aby uwolnić się z mocy Złego, odprawić pokutę i wyprosić siły do wytrwa-
nia”. Zrywając z dotychczasowym życiem, Paulina swoje kosztowności i ozdoby, będące oznaką światowej powierz-
chowności, ofiarowała biednym. 

Po nawróceniu poświęciła swoje życie Jezusowi, składając 25 grudnia 1816 r. ślub czystości. Aby pomagać najbied-
niejszym, powołała Stowarzyszenie Wynagrodzicielek. Zbierała ofiary na misje w Chinach. Kolejnym pomysłem Pauli-
ny było przekonanie robotnic w Lyonie do oddawania niewielkiej sumy pieniędzy na rzecz misji (1 sou dziennie, czyli 
ok. 20 gr). Tutaj także w 1822 r. powołała do życia Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Kilka lat później, w roku 1826 z jej 
inicjatywy powstało dzieło Żywego Różańca i Dobrej Książki. Róże Żywego Różańca miały modlitewnie wspierać 
dzieła papieskie. Bliska jej sercu była idea niesienia pomocy robotnikom. Paulina podjęła próbę zbudowania przedsię-
biorstwa, którego udziały byłyby własnością robotników. Niestety, jeden z konkurentów wpędził Paulinę w bankructwo 
i całkowicie pozbawił pieniędzy. 

 Paulina Jaricot zmarła 9 stycznia 1962 r. w nędzy i opuszczeniu. Wspólnoty Żywego Różańca rozprzestrzeniły się 
natomiast po całej Francji i w momencie śmierci Założycielki liczyły 3 miliony członków. 

Wykorzystano: Paulina Jaricot, Historia  mojego życia. Autobiografia duchowa Założycielki Żywego Różańca, Kraków 2011. 

Dzień Pamięci Polaków 

10 maja na terenie naszej parafii miała miejsce uroczystość upamiętnienia Polaków represjonowanych przez Niem-
ców w okresie II wojny światowej. 

Przed wejściem na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan znajduje się tablica poświęcona Polakom represjonowanym 
przez III Rzeszę. Przy tablicy tej zebrali się poznaniacy, by uczcić poległych i złożyć kwiaty. 

Był to czas refleksji i pamięci o tych, którzy polegli, zostali zamordowani, byli więzieni i deportowani do Trzeciej 
Rzeszy, gdzie wykonywali niewolniczą pracę. W tych dniach należy szczególnie pamiętać o osobach, które w swoim 
życiu przeżyły horror. Wiele z nich zostało zamordowanych – powiedział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński 
podczas uroczystości. 

Następnie obecny tam bp Jan Glapiak poprowadził modlitwę za represjonowanych. Wojewoda wielkopolski złożył 
kwiaty pod tablicą, a po nim hołd oddali parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnego samorządu, kombatanci oraz 

1862



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. 
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 . 

Andrzej Karczmarczyk 

delegacje służb mundurowych. 

W poprzednich latach uroczystości rocznicowe w naszym mieście kończyły się Mszą Świętą na Wzgórzu, w kościele 
św. Wojciecha. W tym roku – mimo zapowiedzi na stronie archidiecezjalnej – Msza Święta pod przewodnictwem 
bpa Jana Glapiaka z okazji Dnia Pamięci Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę nie odbyła się.  

 5 VI  Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość 
 6 VI  Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, święto 
 9 VI  Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Ka-  
     płana, święto 
12 VI  Najświętszej Trójcy, uroczystość 
12 VI  Parafialny odpust ku czci bł. Narcyza Putza 

16 VI  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, 
     uroczystość 
24 VI  Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość 
25 VI  Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość 
27 VI  Najświętszej Marii Panny, Matki Nieustającej Po- 
      mocy 
29 VI  Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość 
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