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Uroczystość
Świętej
Bożej
Rodzicielki Maryi to najstarsze
maryjne święto. Podkreśla ono wagę
Jej macierzyństwa. Wprowadził je do
liturgii Kościoła papież Pius XI w roku
1931 na pamiątkę 1500. rocznicy
soboru w Efezie (431). Pius XI
wyznaczył na coroczną pamiątkę tego
święta dzień 11 października. Reforma
liturgiczna w roku 1969 nie zniosła
tego święta, ale podniosła je do rangi
uroczystości nakazanych i przeniosła
na 1 stycznia. Wybrano bardzo
stosowny, nie przypadkowy dzień:
oktawy Bożego Narodzenia, aby po
wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych
Wcielonemu
Słowu,
złożyć
odpowiedni
hołd
Jego
świętej
Rodzicielce.
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według
prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę
Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół
obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice
dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich
przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także
za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Poświęcenie Maryi
pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka
Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako
pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie
wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w
starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w
tym celu dzień 1 stycznia.
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Wyjazd do Otorowa
W dniach od 02 do
03.12.2011r. grupa dzieci z naszej
parafii
brała
udział
w
adwentowym wyjeździe
do
Otorowa.
Miejscem naszego
pobytu
był
dom
Sióstr
Urszulanek
Serca
Jezusa
Konającego, które prowadzą
Dom Dziecka im. Św. Urszuli
Ledóchowskiej.
W czasie pobytu była
nauka i doskonalenie śpiewu
piosenek, które Iskierki wraz z
dziećmi śpiewały na przyjście
świętego
Mikołaja,
który

odwiedził nas
w naszym
kościele.
Ponadto dzieci robiły anioły
którymi przyozdobiono salę
Błogosławionego Jan Pawła II .
Na zakończenie dnia odbyła się
projekcja filmu o postaciach
biblijnych Starego Testamentu.
Nowy dzień rozpoczęliśmy
wspólną modlitwą w oratorium.
Później dzięki pięknej pogodzie
udaliśmy się do otorowskiego
lasu na podchody. Zmęczeni
lecz szczęśliwi wróciliśmy na
salę projekcyjną, by obejrzeć

filmy o Św. Franciszku i
Mikołaju.
Siostra
Teresa
przybliżyła nam postać świętej
Urszuli Ledóchowskiej, która
pracowała w domu w którym
mieszkaliśmy. W czasie całego
pobytu posiłki przyrządzane
przez siostry bardzo nam
smakowały.
Mam
nadzieję, że wszyscy będą mile
wspominać ten wyjazd.
Ania Foltyniewicz

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Rodzinne spotkanie ze św. Mikołajem
Jest taki święty, na którego
czekają w grudniu wszystkie
grzeczne dzieci… to oczywiście
św. Mikołaj! W tym roku
odwiedził on naszą parafię w
niedzielę
4
grudnia.
Dziewczynki i chłopcy, którzy
niecierpliwie go wyczekiwali
przygotowali mu nie lada
…………

niespodziankę. Na powitanie
Mikołaja zaśpiewali mu piękne
piosenki, których wcześniej
uczyli się razem z Panią Anią.
W tym dniu każdy- duży i
mały, miał być przebrany za
aniołka, albo choć symbolicznie
powinien założyć na głowę
czapkę
Mikołaja.
Muszę
……………

przyznać, że wszyscy wywiązali
się z tego zadania i całe
pomieszczenie jaśniało blaskiem
naszych małych aniołków.
Przybycie świętego biskupa
było
kluczem
programu
spotkania, jednak wcześniej
można było wziąć udział w
licznych atrakcjach- konkursie
wiedzy o aniołach, pieczeniu i
pięknym
przyozdabianiu
świątecznych
pierników,
przygotowywaniu
ozdób
choinkowych. Kiedy jednak
dzieci ujrzały Mikołaja to on
przyciągał ich całą uwagę.
Wybrane przez świętego aniołki
mówiły wierszyki i śpiewały
piękne
piosenki,
za
co
dostawały prezent.
Rodzinne spotkanie ze św.
Mikołajem staje się powoli
tradycją naszej parafii i z
pewnością dzieci będą starały
się być bardzo grzeczne, żeby w
przyszłym roku też do nas
zawitał z prezentami.
O.C.

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię darzy swą łaską".
(Lb 6,24,26)
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Wigilijne
Dzieło
Pomocy
Dzieciom,
to
najstarsza
inicjatywa Caritas i polega na
rozprowadzaniu świec Caritas
w okresie adwentu. Światło
tych
świec
na
stołach
wigilijnych stało się tradycją w
wielu
polskich
domach.
Dochód z Wigilijnego Dzieła
Pomocy
Dzieciom
przeznaczany jest na pomoc dla
tych, którym już w pierwszym
etapie życia jest bardzo trudno
z
Powodów
ubóstwa,
niedożywienia,
choroby,
przemocy, czy braku miłości.
Wigilijne
Dzieło
Pomocy
Dzieciom
to
nie
tylko
dystrybucja świec, ale poprzez
informacje
o
celach,
kształtowanie
postaw
i
uwrażliwianie
ludzi
na
potrzeby tych najmłodszych,
którzy sami nie mogą sobie
poradzić z problemami.
Pozyskane
fundusze
przeznacza się 50 % na
dofinansowanie kolonii letnich

i zimowisk dla dzieci z
najuboższych rodzin, 22% na
wsparcie prowadzonych przez
Caritas
placówek,
które
zajmują się dziećmi, 15 % na
dożywianie dzieci w szkołach i
świetlicach, 10% na doraźną
pomoc
rodzinom
wielodzietnym.
Nasz Parafialny Zespół Caritas
rokrocznie uczestniczy w tym
dziele,
rozprowadzając
możliwie
największą
ilość
świec.
W
tym
roku
rozprowadziliśmy 200 świec
dużych i 350 świec małych. Z
każdej sprzedanej świecy w
dyspozycji
Parafialnego
Zespołu Caritas zostaje jedna
złotówka, przeto nasz Zespół
uzyskał 550 zł. Te pieniądze w
całości są przeznaczone na
dofinansowanie wakacyjnych
wyjazdów dzieci z naszej
parafii.
Przy okazji rozprowadzania
świec parafianie mogli również
zaopatrzyć się w opłatki, karty

świąteczne, kalendarze na rok
2012 jak również różne ozdoby
świąteczne.
Największym
powodzeniem
cieszyły się opłatki, które w
tym roku były rozprowadzane
w kopertach nowego wzoru.
Pakowaniem
opłatków
do
kopert jak co roku zajmowały
się panie z Parafialnego
Zespołu Caritas.
Równie dużym powodzeniem
cieszyły się karty świąteczne,
których
w
tym
roku
rozprowadziliśmy rekordową
ilość.
Na koniec informacja, że
wszystkie pozyskane środki są
w całości przeznaczane na
pomoc potrzebującym z naszej
parafii.
Kazimierz Kasperek
Skarbnik P. Z. C.

OBJAWIENIE PAŃSKIE – Trzej Królowie
Poprawna nazwa dnia Trzech
Króli brzmi Święto Objawienia
Pańskiego. To jedno z trzech
największych
świąt,
obok
Wielkanocy
i
Bożego
Narodzenia.
Jest
ono
obchodzone od pierwszych
wieków naszej ery, również w
obrządku
prawosławnym.
Przypomina nam, kim jest
Chrystus i potwierdza jego
boskość. Zgodnie z Ewangelią
św. Mateusza, za panowania
króla Heroda w Judei do
miejsca
narodzin
Jezusa
przybyli ze Wschodu mędrcy,
obecnie nazywani królami,
……..

którzy złożyli mu dary. Kacper
ofiarował kadzidło - symbol
boskości, Melchior złoto symbol władzy królewskiej, a
Baltazar mirrę (używaną do
balsamowania
ciała)
zapowiedź męczeńskiej śmierci.
Święto Objawienia Pańskiego
będziemy obchodzić poprzez
uczestnictwo w mszy świętej,
podczas
której
zostają
poświęcone kadzidło, mirra i
kreda. Później tą kredą oznacza
się drzwi, pisząc litery CMB,
stawiając krzyżyk oraz datę. Z
jednej strony nawiązują one do
inicjałów królów. Z drugiej, po

łacinie, są skrótem od "Christus
mansionem benedicat" (Niech
Chrystus błogosławi ten dom),
co jest manifestacją wiary.
O mędrcach ze Wschodu,
którzy złożyli hołd Jezusowi,
niewiele wiadomo. Wspomina o
nich tylko Ewangelia wg św.
Mateusza. Nie wiadomo, kim
byli: magami, mędrcami czy
królami. Królami ze Wschodu
zostali nazwani w III wieku n.e.
Ich imiona - Kacper, Melchior,
Baltazar - pojawiły się po raz
pierwszy ok. roku 520 na
mozaice
w
kościele
San
Apollinare Nuovo w Rawennie.

JADWISIA
Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Mędrcy ze Wschodu

2

1Gdy
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Styczeń 2012

zaś Jezus narodził się w Betlejem w

Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy

2

i pytali:

1 stycznia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
(Łk 2,16-21 )
Święta Boża Rodzicielka Maryja

"Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?

2 stycznia - św. Bazyli Wielki

Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie

3 stycznia - Najświętsze Imię Jezus

3

i przybyliśmy oddać mu pokłon".

Skoro to

usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała
4Zebrał

Jerozolima.

więc

wszystkich

arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał
ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

5

Ci mu

odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak
napisał Prorok:

6

A ty, Betlejem, ziemio Judy,

nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela".
7

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców

i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się
gwiazdy.

8

A kierując ich do Betlejem, rzekł:

4 stycznia - bł. Aniela z Foligno
5 stycznia - bł. Dydak Józef z Kadyksu
6 stycznia - Objawienie Pańskie - Trzej Królowie
7 stycznia - św. Rajmund z Penyafort
8 stycznia – III Niedziela po Narodzeniu Pańskim
(Mk 1,6b-11)
9 stycznia - św. Julian, bł. Alicja le Clerc
10 stycznia - św. Grzegorz z Nyssy
11 stycznia - św. Honorata
12 stycznia - św. Elred z Rievaulx
13 stycznia - św. Hilary, bł. Weronika Nagroni
14 stycznia - bł. Odoryk z Pordenone
15 stycznia – II Niedziela Zwykła (J 1,35-42)
święci Maur i Placyd

"Udajcie się tam i wypytujcie starannie o

16 stycznia - św. Marceli I

Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi,

17 stycznia - św. Antoni

9

abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon". Oni

18 stycznia - św. Małgorzata Węgierska

zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto

19 stycznia - św. Józef Sebastian Pelczar

gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła

20 stycznia - św. Fabian

przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad

21 stycznia - św. Agnieszka

miejscem, gdzie było Dziecię.

10

gwiazdę, bardzo się uradowali.

Gdy ujrzeli
11

Weszli do

22 stycznia – III Niedziela Zwykła (Mk 1,14-20)
św. Wincenty Pallotti

domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;

23 stycznia - bł. Henryk Suzon

upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I

24 stycznia - św. Franciszek Salezy

otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę.

12

A otrzymawszy we

śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną
drogą udali się do swojej ojczyzny.

(Mt 2, 1-12)

25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła
26 stycznia - święci biskupi Tymoteusz i Tytus
27 stycznia - bł. Jerzy Matulewicz
27 stycznia - św. Henryk de Ossó y Cervelló
28 stycznia - św. Tomasz z Akwinu
29 stycznia – IV Niedziela Zwykła (Mk 1,21-28)
30 stycznia - św. Teofil
31 stycznia - św. Jan Bosko

JADWISIA
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WYDARZENIA MIESIĄCA
W tej części gazetki możecie
przeczytać
Państwo
o
bieżących wydarzeniach w
naszej Parafii.
Zarazem
zachęcamy
do
czynnego udziału w życiu
Kościoła.

Styczeń 2012

Poniżej tabeli możecie
Państwo
znaleźć
miesięczne
podsumowanie (do 25
dnia każdego miesiąca)ilość chrztów, zawartych
małżeństw oraz zgonów.

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

Biuro parafialne do czasu zakończenia kolędy czynne w soboty po Mszy św.
wieczornej. Intencje Mszy św. można zamawiać po każdej Mszy św. w
zakrystii.

I 2012

W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o godz.
21.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.

I 2012

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o Pokój, po Mszy
św. o godz. 8.00, swoje spotkanie ma Wspólnota Żywego Różańca.

1 I 2012

O 10.40 śpiewanie kolęd przy żłóbku dla dzieci

1 I 2012

Rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie (kolęda)

2 I 2012

Po Mszy św. o godz. 18.00 koncert kolęd Zespołu Tańca Ludowego „Staropolanie”.

3 I 2012

O 10.40 śpiewanie kolęd przy żłóbku dla dzieci

6 I 2012

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Światowy Misyjny Dzień Dzieci – I piątek
miesiąca (spowiedź św. przed i podczas Mszy św.). Po Mszy św. o godz. 11.00
Rozesłanie Kolędników.

6 I 2012

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca
Maryi, następnie od godz. 18.30 odwiedziny chorych i o godz. 21.00 Apel
Jasnogórski.

7 I 2012

O 10.40 śpiewanie kolęd przy żłóbku dla dzieci

8 I 2012

Niedziela Chrztu Pańskiego - o godz. 16.00 koncert kolęd Zjednoczonego Zespołu
„Iskierki” składającego się z aktualnie śpiewających w zespole oraz studentek i
licealistek, które w ostatnich 12 latach tworzyły zespół.

8 I 2012

O godz. 16.00 Jasełka w sali bł. Jana Pawła II.

15 I 2012

Ilość
4
0
2

Statystyki
chrzty
sakramenty małżeństwa
zgony

 Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać,
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

JADWISIA
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA – Sprawozdanie – Rok 2011
1. Sakramenty i sakramentalia
a) Chrzty – 51
b) I komunia św. – 54
c) Bierzmowanie – 59
d) Śluby – 9
e) Pogrzeby – 42
2. Rekolekcje
a) parafialne – ks. Artur
Andrzejewski
b) szkolne - ks. Przemysław
Tyblewski
c) kazania pasyjne – ks.
Mirosław Musiał
d) odpust parafialny ks. kan.
Franciszek Ryba
e) dzień skupienia dla rodzin –
ss. Uczennice Krzyża
3. Czuwania modlitewne
a) środy godz. 21.00 – 21.30 –
adoracje indywidualne NS
b) adoracje Wielkiego Tygodnia
– Wielki Czwartek i Wielki
Piątek po Liturgii oraz w
Wielką Sobotę w ciągu dnia
c) w 6 rocznicę śmierci Jana
Pawła II – Różaniec z Ojcem
Świętym i koncert organowy
w wykonaniu Szymona Tritta
d) przed beatyfikacją Jana Pawła
II - adoracja prowadzona
e) wielbienie śpiewem (przed
odpustem parafialnym) adoracja prowadzona
f) wprowadzenie w klimat
adwentu – czuwanie
prowadzone przez siostry
Uczennice Krzyża
g) Godzina Łaski - adoracja
prowadzona przez Wspólnotę
Modlitwy o. Pio
h) wielbienie śpiewem (w
Adwencie)
3. Duszpasterstwo dzieci
a) jasełka z udziałem nauczycieli,
rodziców i dzieci
b) inscenizacje – pantomimy w
wykonaniu uczniów klas 6
c) wyjazd formacyjny do
Otorowa
d) wyjazd dzieci I komunijnych
do Lubasza

e) 7-dniowy wakacyjny wyjazd
do Grywałdu k/Krościenka
f) rajd różańcowy do Soboty
g) Dzień Zaduszny – wspólna
modlitwa przy grobach śp.
Ks. kan. Kazimierza Sewola i
patrona szkoły prof. Wiktora
Degi
h) spotkania formacyjne w
ramach Zespołu „Iskierki”
i) sobotnie spotkania z dziećmi
prowadzone przez ss.
Uczennice Krzyża
j) spotkania formacyjne w
ramach „Koła Misyjnego”
k) sobotnie spotkania formacyjne
dla ministrantów (młodsi o
godz. 9.30, starsi o godz.
10.15); uczestnictwo w
turniejach sportowych
4. Duszpasterstwo młodzieży
a) spotkania gimnazjalistów
przygotowujące do
bierzmowania
b) cotygodniowe tematyczne
spotkania w ramach DM
c) cotygodniowe próby zespołu
muzycznego
d) majówka we Władysławowie
- maj 2011
e) rekolekcje w Zakopanem –
sierpień 2011
f) pielgrzymka do Tulec –
wrzesień 2011
g) warsztaty muzyczne –
(marzec i czerwiec 2011 r. w
Szczecinie, listopad 2011 r. w
naszej parafii)
5. Duszpasterstwo dorosłych
a) spotkania w ramach grup
parafialnych: Wspólnoty
Żywego Różańca, Apostolstwa
Modlitwy, Miłosierdzia
Bożego, Wspólnoty Modlitwy
o. Pio
b) krąg biblijny prowadzony
przez ks. prof. Janusza
Nawrota oraz „Wieczorne
zasłuchanie w Słowo”
prowadzone przez ss.
Uczennice Krzyża

c) spotkania z rodzicami dzieci I
komunijnych
d) spotkania z rodzicami
młodzieży przygotowującej
się do bierzmowania
e) spotkania z radami: RD i RE
f) spotkania z kandydatami do
konstytuującej się w parafii
Akcji Katolickiej
6. Wydarzenia kulturalne
a) koncert kolęd – Zespół
Poligrodzianie, Zespół Syjon,
studenci i absolwenci
Prywatnego Policealnego
Studium Sztuki Wokalnej pod
dyr. Prof. Jadwigi Gałęskiej –
Tritt
b) Męka Pańska w wykonaniu
zespołu Syjon
c) spotkanie z ks. bpem
Markiem Jędraszewskim –
gawęda o Janie Pawle II
d) wieczór słowno muzyczny
poświęcony Janowi Pawłowi
II – wykonawcy: Jan Tycner i
Andrzej Ciborski
e) wystawa fotografii i pamiątek
po Janie Pawle II
f) Ewa Uryga – koncert przed
odpustem parafialnym
g) Zion – koncert zespołu
muzyki gospell
h) prof. Jadwiga Gałęska – Tritt
wraz ze studentami
Policealnego Studium Sztuki
Wokalnej – koncert pieśni
adwentowych
i) koncert organowy – Szymon
Tritt
j) koncert organowy w ramach
VI Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Organowej i
Kameralnej
k) wakacyjne koncerty organowe
(niedziele sierpnia)
organizowane przez Dom
Kultury „Stokrotka”
7. Spotkania integracyjne
a) festyn z okazji Dnia Dziecka
b) festyn z okazji odpustu
parafialnego

JADWISIA
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA – Sprawozdanie – Rok 2011
c) wspólne „oczekiwanie” na
spotkanie ze św. Mikołajem
8. Pielgrzymki autokarowe
a) Licheń
b) Kraków - Łagiewniki
d) Częstochowa
c) Szlakiem kościołów
drewnianych
9. Inwestycje parafialne
a) haczyki przy ławkach w
kościele i kaplicy
b) gabloty na vota przy obrazie
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w kaplicy
c) świecznik wotywny w kaplicy
d) wzmocnienie klęczników
ławek znajdujących się w
kaplicy oraz pokrycie ich
siedzeń obiciem z gąbki i
plamoodpornego materiału
e) okna uchylne w dachu
kościoła
f) konserwacja części
metalowych stropu kościoła w
celu uniknięcia skraplania się
pary wodnej
g) założenie płytek na posadzce
pomieszczenia przylegającego
do zakrystii
h) wymalowanie ścian i
wymiana wykładziny w
pokoju Caritas
i) odnowienie krzyża misyjnego
przy kościele

j) oczyszczenie i
zakonserwowanie parkanów
wokół kościoła i domu
parafialnego oraz krat w
oknach
k) przerobienie części parkanu
na bramę wjazdową na
zaplecze domu parafialnego
l) ustawienie stanowisk dla
rowerów przy domu
parafialnym
m) wymiana dwóch
przepalonych silników
poruszających dzwony
n) naprawa instalacji alarmowej
o) wymalowanie sal pod
kościołem i nadanie jednej z
nich im. bł. Jana Pawła II
p) położenie na nowo płytek w
jednej z sal pod kościołem
q) wydzielenie na strychu
probostwa części
magazynowej, gdzie
ocieplono podłogę i drzwi
oraz części na pralnię i
suszarnię, w której
wymieniono okna,
zmodernizowano instalację
wodną, wymalowano ściany i
położono płytki na podłogę
r) wygłuszenie drzwi w biurze
parafialnym
s) zakup 5 nowych alb dla
starszych ministrantów

Wszystkim parafianom, którzy
angażują się w „życie parafii” w
możliwy dla siebie sposób i
chętnie włączają się w realizację
podejmowanych przedsięwzięć
poświęcając swój czas, składam
serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję
za
systematyczne
wsparcie
finansowe wszystkim biorącym
na
siebie
współodpowiedzialność
materialną za istnienie i owocne
funkcjonowanie
naszej
wspólnoty. To znaczy, że
rozumiemy, iż parafia jest
naszym wspólnym domem o
który należy dbać.
Uprzejmie informuję, że nasza
parafia nie posiada żadnych
zadłużeń finansowych.
Z okazji nadchodzącego, 2012
roku,
składam
wszystkim
szczere życzenia odczuwalnego
wstawiennictwa naszej patronki
św. Jadwigi, opieki Matki
Najświętszej,
a
przede
wszystkim
Bożego
błogosławieństwa.
ks. Benedykt Glinkowski
proboszcz

ZAPRASZAMY

na wspólne kolędowanie Iskierek
aktualnie śpiewających w zespole oraz „seniorek”
koncert odbędzie się 8 stycznia 2012 roku o 16.00 w kościele.
Śpiewajmy Panu- z radością!

JADWISIA
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FOTORELACJA – Grudzień 2011

↑
Rodzinne spotkanie ze świętym
Mikołajem w salkach
pod kościołem

↓

→
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FOTORELACJA – Grudzień 2011

↑ Pakowanie opłatków do kopert
↑ Bogaty asortyment w
parafialnym okienku Caritas

← Parafianie chętnie
odwiedzają okienko Caritas

Wigilia Duszpasterstwa Ludzi
Młodych SYJON
→

JADWISIA
Redaktorzy
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święty Antoni Opat

Cymerys Oliwia
Dyrdał Przemysław
TELEFON:
605 476 890
E-MAIL:
gazetka-jadwisia@wp.pl

W tym numerze pisali:
Cymerys Oliwia
Dyrdał Przemysław
Foltyniewicz Anna
ks. Glinkowski Benedykt
Kasperek Kazimierz
Kaszkowiak Monika
Za pomoc w
przygotowaniu numeru
Dziękujemy Pani
Annie Jęsiak
Zdjęcia:
Oliwia Cymerys

Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!
Adres:

Antoni, zwany później opatem, urodził
się nad Nilem, w mieście Herakleopolis
w Egipcie. być może w dzieciństwie
chodził nad rzekę i obserwował
wygrzewające się na słońcu krokodyle.
Antoni miał bogatych rodziców, którzy
jednak wcześnie zmarli. Został z siostrą i
wielkim majątkiem. Któregoś dnia
usłyszał słowa: Idź, sprzedaj, co masz i
rozdaj ubogim. Antoni tak zrobił. Rozdał
cały swój majątek. Wcześniej tylko
młodszą siostrę oddał pod opiekę
dobrym kobietom. A potem poszedł na
pustynię szukać Boga. Kiedy odchodził z
miasta, miał ze sobą tylko kawałek
…..
placka.
Wierzył, że Pan Jezus zatroszczy się o to, co będzie jadł, gdyż dla Niego
przybył na pustynię. Tak się też stało. Jednego z pierwszych dni na pustyni,
nad ranem obudził go szum skrzydeł i zaraz jakiś przedmiot upadł na ziemię
tuż przy nim. Zauważył czarnego kruka śpiesznie odlatującego. Na ziemi
leżała połowa placka jęczmiennego. Mijały dnie, tygodnie, miesiące, lata.
Codziennie rano ze wschodu nadlatywał kruk, spuszczał pół placka i odlatywał
na zachód. Ptak nigdy go nie opuścił. A kiedy pod koniec długiego życia
Antoni wybrał się w podróż do innego pustelnika o imieniu Paweł, kruk
przyniósł cały placek. Antoni był pierwszym pustelnikiem. Zasłynął z wielkiej
mądrości. Z wszystkich stron przychodzili do niego ludzie po radę. Na pustyni
dożył 106 lat. Według podania zmarł 17 stycznia 356 roku.

www.jadwigaslaska.pl
Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Jeżeli masz jakiś pomysł,
chcesz napisać artykuł do „Jadwisi”
lub chcesz abyśmy poruszyli jakiś temat,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!!
gazetka-jadwisia@wp.pl
605 476 890
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RECENZJA KSIĄŻKI –
„Blask życia. Radość niepełnosprawnego dziecka”
Prawdę
mówiąc,
już
dawno
nie
czytałam
tak
poruszającej książki. Książki,
która opowiadałaby o życiu. O
życiu trudnym, ale życiu z
Bogiem w trudnościach. To jest
piękne świadectwo o tym, że
pomimo ogromnych trudności,
których po ludzku nie można
rozwiązać,
ale
powierzając
wszystko Bogu, można czerpać z
tych
trudności
nieprawdopodobne owoce.
Lucas – bo o nim jest ta książka,
urodził
się
z
ciężką
niepełnosprawnością.
Jego
kruche życie sprawiło, że jego
rodzice (to właśnie jego tata
napisał tę książkę) od lat trwają w
niepewności, czy ich syn przeżyje
spokojnie kolejny dzień. Jednak,
jak sami mówią, Bóg za
pośrednictwem słabszych ludzi

inspiruje
silniejszych.
Życie
Lucasa pokazuje nam, jak cieszyć
się życiem pomimo wielu
cierpień. Ukazuje ono także
samego Boga, gdyż – Lucas
cieszy się, gdy z nim ktoś
przebywa i mówi do niego,
radość okazuje klaskaniem w
dłonie i nigdy nie nosi masek,
zawsze jest sobą – tak jak Bóg.
Pomimo tego, że w swoim już 13letnim życiu nie wypowiedział
ani jednego słowa, i zapewne nie
wypowie, inspiruje wielu ludzi
do radości z tego, co mają oraz do
tego, aby ofiarować swoje
cierpienia w modlitwach, a także,
aby pomagać innym.
To właśnie dzięki niemu,
każdy z nas może przekonać się,
co w życiu tak naprawdę jest
najważniejsze
–
pieniądze,
rozrywka, przyjemności, czy

raczej – rodzina, miłość, Bóg. To
dzięki Lucasowi ludzie, którzy go
spotykają, mają okazję do
okazania miłości, ogromnego
wysiłku, akceptacji, mają okazję
do tego, aby przybliżyć się do
Boga.
Monika Kaszkowiak

KĄCIK DLA DZIECI
1. W oknach już pogasły wszystkie światła
Noc/ ukołysała wszystko do snu.
W małej stajence na peryferiach miasta
Zawitał maleńki choć wielki Bóg.
Ref. Zanieśmy Panu nasze śpiewanie.
i z pasterzami oddajmy Mu cześć
i niech za gwiazdą/ razem z królami
podążą dzisiaj miliony serc.
2. Dzisiaj/ pokój ludziom dobrej woli
i radość i nadzieję światu daj.
Uwolnij nas/ od tego co tak boli,
Bo miłość zwyciężyła dziś nad złem.

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej
Poznań - os. Kwiatowe
Proboszcz

Wikariusz

ks. dr Benedykt Glinkowski

ks. dr Bartosz Nowakowski

Probostwo
ul. Cyniowa 15
Poznań 60-175
Tel.: 61 867-38-92

Rezydent w parafii:
ks. kanonik Andrzej Kościański

Kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej
MSZE ŚWIĘTE
Niedziela/Święta
godz.
8.00
9.30
11.00 – dla dzieci
17.00 – dla młodzieży
Poniedziałek- sobota
godz.
8.00
18.00
Okazja do spowiedzi świętej- codziennie przed Mszą świętą,
w pierwsze piątki miesiąca od 15.00- 18.00

Biuro parafialne
ul. Cyniowa 15
Poznań 60-175
Tel.: 61 867-38-92

