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Miejmy odwagę…  
W Niedzielę Świętej 

Rodziny Episkopat Polski 

zwrócił się do nas w swoim 
liście pasterskim. Biskupi 

pisali o rodzinie i o nowej jej 

„odmianie” propagowanej 
przez zwolenników gender.  

Episkopat Polski 

apeluje do nas byśmy nie 
wahali się upowszechniać 

prawdy o małżeństwie i 

rodzinie. Rodzinie opartej na 

związku kobiety i mężczyzny 

pobłogosławionym przez 
samego Boga. Przekonywanie 

ogółu społeczeństwa do 

nowych relacji między ludźmi  

i prawne sankcjonowanie 

tych relacji jest dowodem na 

zawłaszczanie przez myślenie 
przepojone relatywizmem 

moralnym  obszaru będącego 

fundamentem Europy i 

świata. Bez względu bowiem 

na religie cywilizacja ludzka 
rozwinęła się w oparciu o 

rodzinę tworzoną właśnie 

przez kobietę i mężczyznę.  

Tolerancja i zrozumienie już 

nie wystarcza środowisku 

(LGTB), mniejszość domaga 
się teraz dla siebie prawa 

nakazywania innym jak mają 

żyć! Mamy chrześcijański 

obowiązek szanować 

drugiego człowieka, ale zło 
tkwiące w nim głęboko 

napiętnować i zwalczać.    

Bohater Lwa Tołstoja (Wojna 

i Pokój) mówił: 

„Chciałem tylko powiedzieć, 

że wszystkie myśli, które 
powodują wielkie skutki, są 

zawsze proste. Cała moja 

myśl na tym polega, że jeżeli 

ludzie występni związani ze 

sobą stanowią siłę, to 
ludziom uczciwym wypada 

zrobić to samo. Jakie to 

proste!” 

                  Jan Gąsiorowski 

  

 

Czasopismo parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu 
 

Marsz Trzech Króli 
Tradycyjnie już szóstego stycznia 

przeszliśmy ulicami naszej parafii w 

uroczystym pochodzie w asyście trzech 
mężczyzn przebranych w królewskie stroje. 

W ten sposób ze śpiewem i 

uśmiechem na ustach uczciliśmy i 

przypomnieliśmy przybycie mędrców ze 

wschodu do żłóbka z narodzonym 
dziecięciem. Po marszu raczyliśmy się 

piernikiem i krzepiącą herbatką w Sali bł. 

Jana Pawła II.  

Ta rozwijająca się w ostatnich latach 

tradycja jest doskonałą okazją do 

zamanifestowania w społeczeństwie swej 
wiary i przekonań nieustannie 

atakowanych i poddawanych szykanom. 

Gdy szliśmy ulicami Poznania 

manifestowaliśmy innym ludziom nasz 

światopogląd i to jak chcemy żyć – po 
Bożemu.                                   Redakcja 
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Wigilijna zaduma… 

 

           Są jeszcze domy, gdzie pamięć i tradycja 

przetrwała w postaci modlitwy przekazywanej z 

pokolenia na pokolenie. Takiej odmawianej    

"przy choince"  i w innych doniosłych chwilach. 

Warto ją przeczytać i uświadomić sobie, że ten 

sam Bóg na niebie patrzył na świat 100 lat temu 

i  nie powinniśmy dać uwodzić się słowom: teraz 

są takie czasy, teraz jest inaczej itp. 

 

M o d l i t w a    M a t k i 

 

O mój Boże, o mój Ojcze, kto Ci ufa – pocieszony. 

Twoja dobroć wszystko może, smutek w radość 

przemieniony. 

Po cóż płakać i narzekać, po cóż ranić serce 

troską, z wiarą Łaski Nieba czekać, cóż silniejsze 

nad moc Boską? 

Twoja wola z moją zgodna, czy dasz rozkosz, czy 

dasz męki,  czy myśl smutną, czy radosną, 

wszystko dziełem Twojej ręki. 

Osusz Boże łzy pamięci, ukróć boleść mojej 

duszy, niech się wola Twoja święci, niech pokora 

Niebo wzruszy. Do Ciebie wznoszę ręce me Panie, 

za ukochany rodzinny Dom. Niech nad nim 

świeci słońca świtanie i niech z daleka mija go 

grom. Niech dni żywota płyną tu błogo, 

niezamącone bólem i łzą, niech nasza strzecha 

nie zna nikogo, sercem podstępnym i myślą złą. 

Noc daj spokojną, dzień pracowity i wiarę mocną i 

miłość daj, a ponad domem jasne błękity i maj 

na ziemi, a w sercu raj. Niech bujne kłosy 

wzejdą nad miedzą i niech płaczącym obeschną 

łzy, i niech źli ludzie czują i wiedzą, że nad 

tym domem straż trzymasz Ty. 

( modlitwa w rodzinie od kilku pokoleń, z czasów 

Zaborów. Autor nieznany- wg legendy któraś z 

prababek ) 

 

PARIAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI   KATOLICKIEJ 

 

W czwartek, dnia 19 grudnia odbyło się  

cykliczne spotkanie Akcji Katolickiej naszej 

Parafii. Zaczęło się stosowną modlitwą a 

następnie kontemplacją  fragmentu Pisma Św. ( 
Mt1,18-24) o narodzeniu Jezusa. Kontemplację  

podsumował opiekun ks. Benedykt Glinkowski 

podkreślając, że Syn Boży corocznie rodzi się na 

nowo. Bo choć On jest cały czas ten sam to 

jednak przychodzi do nas w stale zmieniającym 

się  świecie, w innym kontekście, pośród 
zmieniających się także nas - katolików. 

Przychodząc więc wprowadza tym samym, 

a raczej przywraca  harmonię a nie - jak chcą 

różni religijni szamani -  nieład i zamęt. Ksiądz 

Opiekun podkreślił, że Chrystus nie jest 
natarczywy, nie naprzykrza się, nie przychodzi do 

tych mieszkań, serc i umysłów, które Go nie 

oczekują, wręcz nie chcą. Ale i też nie pozwoli 

nikomu w ostateczności się lekceważyć.  

Zauważył, że nasze całe życie jest jakby 

Adwentem, przygotowującym nas do boskości, do 
Spotkania z  Jezusem Chrystusem. Następnym 

punktem spotkania był wykład kol. Anny Jęsiak, 

dotyczący ostatnio bardzo nachalnie promowanej 

problematyk gender. Miło było gościć Parafian, 

którzy przyjęli nasze niezmienne zaproszenia do 
uczestnictwa w spotkaniach Akcji Katolickiej. W 

żywo prowadzonej dyskusji podkreślano, że 

gender to nie jest żadna nauka czy nawet 

ideologia lecz kolejny etap  i sposób walki z 

Rodziną, Kościołem, po prostu Boskimi Prawami. 

Promotorzy i sponsorzy nie ukrywają, że nie tylko  
chcą Boga wykluczyć z życia człowieka, ale 

ostatecznie marzą  nieszczęśni, by Jego zastąpić. 

Wiedzę bowiem dobrze, że człowiek nie może żyć 

bez Boga. Wiele czasu poświęcono sprawom 

organizacyjnym w związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia, a także planom 

działań w nowym 2014 roku. Następne spotkanie 

Akcji Katolickiej odbędzie się w dniu 20 lutego 

2014 r. Głównym tematem spotkania będą 

rozważania, zawarte w Encyklice Papieża 

Franciszka "Lumen Fidei" ( "Światło wiary"  ).  
Członkowie Akcji Katolickiej serdecznie 

zapraszają Parafian do licznego   i aktywnego  

uczestnictwa na swoich zebraniach. Naprawdę 

warto.         

                                                              POAK 

Autorem artykułu „O prymacie pracy ludzkiej nad kapitałem – spojrzenie nieekonomiczne ekonomisty” z numeru 

grudniowego Jadwisi był prof. Aleksander Grzelak 
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Na odwrocie serduszek niektóre dzieci wyrażały swoje 

oczekiwania; są to jednak tylko wskazówki dla 

darczyńcy, do których nie musi się stosować. Tu warto 
powiedzieć, że paczki są całkowicie anonimowe: dziecko 

nie wie, od kogo otrzymuje paczkę, a ofiarodawca nie 

wie kto kryje się pod imieniem na serduszku.   

  Radość z niespodzianki jest nagrodą dla 

ofiarodawcy. Dzieci na pewno marzyły o tym, aby w 

Wigilię Bożego Narodzenia znaleźć pod choinką paczkę z 
niespodzianką. Nasi parafianie z wielkim 

zaangażowaniem włączyli się do tej akcji. Wszystkie 

serduszka trafiły w dobre ręce i czułe serca i przed 

Świętami wróciły razem z paczkami. Wszystkich razem 

zebrało się ponad sto paczek . 
                                                    Kazimierz  Kasperek 
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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 przeznaczony 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 180 świec dużych i  300 świec 

małych. Z każdej sprzedanej świecy do 

dyspozycji Parafialnego Zespołu Caritas zostają 

po 2 złote  od  dużych świec i po1 zł. od małych 
świec, przeto nasz Zespół uzyskał 660 złotych. 

Te pieniądze w całości są przeznaczone na 

dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci z 

naszej parafii. 

                                                                                            
Kazimierz Kasperek 

 

Choinka z czerwonymi serduszkami 

 

Jak co roku przed Świętami Bożego 

Narodzenia, nasz Parafialny Zespół Caritas 
zorganizował akcję  pod nazwą „Radość 

Dzieciom Pod Choinkę zachęceni jej niezwykłym 

powodzeniem, co roku ponawiamy naszą 

inicjatywę, zwiększając jednocześnie ilość 

serduszek na choince zgodnie z prośbą 
darczyńców. 

Już od pierwszej niedzieli Adwentu pojawiła się 

w kościele choinka z emblematem Caritas 

udekorowana czerwonymi serduszkami. 

Czerwone serduszka zawierały imiona dzieci z 

rodzin, znajdujących się obecnie w trudnej 
sytuacji materialnej. 

 

P  a  r  a  f  i  a  l  n  y     Z  e  s  p  ó  ł      C  a  r  i  t  a  s   
 

 

Ogólnopolska zbiórka żywności 

 

W dniach 6 i 7 grudnia Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej przeprowadzał zbiórkę żywności w 
kilku sieciach handlowych: Biedronka, Piotr i 

Paweł, Chata Polska i Leclerc. Zbiórką 

zajmowali się członkowie Parafialnych Zespołów 

Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas łącznie w 28 

punktach. Udało się zebrać ponad tonę 
żywności. Celem zbiórki było pozyskanie jak 

największej ilości artykułów o długim terminie 

zdatności do spożycia, takich, jak mąka, cukier, 

ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, kawę, 

herbatę, słodycze. Zebrane artykuły zostały 

wykorzystane w trojaki sposób: z części 
artykułów wykonano paczki świąteczne dla 

najbardziej potrzebujących część przekazano 

placówkom Caritas jako pomoc doraźna, i 

wreszcie 
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W y d a r z e n i a  –  s t y c z e ń  2 0 1 4  
 

1. 01.01.2014 r. – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 
2. Dnia 1 stycznia 2014 r. po Mszy św. o godz. 17.00 Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru NOVA 

im. Stanisława Moniuszki. 

3. Dnia 6 stycznia po Mszy św. o godz. 11.00 ulicami: Gladiolowa, Różyczkowa, Gerberowa i 

Cyniowa, odbędzie się Marsz Trzech Króli. Do udziału zapraszamy całe rodziny.  

4. Zapraszamy dzieci do żłóbka. Śpiewanie kolęd 26.12.2013 r., 29.12.2013 r., 01.01.2014 r., 

06.01.2014 r. i 12.01.2014 r. o godz. 10.40. 
5. Do 29.01. 2014 r. – odwiedziny duszpasterskie (kolęda). 

6. W I czwartek miesiąca  od godz. 17.15 Godzina Święta – modlitwa w intencji powołanych do 

wyłącznej służby Bożej. 

7. W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. od godz. 15.00 do 

18.00. O godz. 18.00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św. Odwiedziny 
chorych od godz. 8.30. 

8. W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Maryi.  

9. W I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.00, swoje spotkanie ma Wspólnota Żywego 

Różańca. 

10. 12.01.2014 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego – koniec okresu Narodzenia Pańskiego – Światowy 

Dzień Migranta i Uchodźcy.  
11. Dnia 19.01.2014 r. podczas Mszy św. o godz. 11.00 i po jej zakończeniu, koncert kolęd w 

wykonaniu parafialnego zespołu Iskierki. 

12. Dnia 26.01.2014 r. podczas Mszy św. o godz. 11.00 i po jej zakończeniu, koncert kolęd w 
wykonaniu Kwintetu Grandioso z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu. 

13. W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

14. W soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 
zakończona błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. 

15. Biuro parafialne do czasu zakończenia kolędy czynne w soboty po Mszy św. wieczornej. 

Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii. 

 

Sakramenty św. w grudniu 2013 r.: chrzty: 2, śluby: 0, pogrzeby: 3. 
 

część wykorzystano przy urządzeniu wieczerzy 

wigilijnej dla bezdomnych. Z naszej parafii udział 

w zbiórce brało udział pięcioro członków 

Parafialnego Zespołu Caritas oraz  pięć dziewcząt 
ze Szkolnego Koła Caritas. Zbieraliśmy żywność w 

supermarkecie Biedronka na Osiedlu Kopernika 

przy ulicy Szadeckiej. Ogółem zebraliśmy 15 

kartonów różnych artykułów. 

                                                               

Kazimierz  Kasperek 

 

Opłatek Grup Parafialnych 

W niedzielę 22 grudnia wszyscy zaangażowani w życie duchowe i społeczne naszej parafii 

spotkali się na mszy świętej, a później przeszli do sali bł. Jana Pawła II. Była okazja porozmawiać o 

sprawach naszej wspólnoty i złożyć sobie osobiście życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jest 

nas naprawdę dużo. Na co dzień trudno dostrzec więcej niż Księży pracujących w parafii. W 

rzeczywistości wszyscy razem współtworzymy nasz Kościół. Sto osób, które przybyły świadczyły aż 
nadto o wielości zadań i ilości podejmowanych działań. Warto pamiętać, że rzadko widzi się 

sukcesy. Najczęściej liczy się systematyczna i wytrwała praca, która w efekcie przynosi owoce i 

spaja wspólnotę. 

Redakcja          
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„Twoje życie – rozmowy z dziewczyną” Karol Meissner OSB, Bolesław Suszka 

 
       Książka traktuje o życiu, rodzinie, 

małżeństwie, płciowości i miłości. Czyli w 

zasadzie o wszystkich ważnych obszarach życia 

dla człowieka. Ta część jest skierowana do 

dziewczyn, nastolatek. Autorzy poszukują wraz 

z czytelniczką sensu życia i prawdziwego 
szczęścia. Dlaczego warto zadawać sobie 

pytanie o sens życia? Otóż od odpowiedzi na nie 

zależy całe nasze działanie. Co jest dla Ciebie 

wartością? Stawianie tego typu pytań wymaga 

odwagi. Rozważania zawarte w książce na ten 
temat są pewnego rodzaju próbą zbliżenia się 

do odpowiedzi, której jednak każda dziewczyna 

musi poszukiwać sama. Wszystko co nas 

otacza, co słyszymy, co oglądamy oddziałuje na 

nas. Jeśli oglądasz komedie romantyczne, 

buduje się w Twojej podświadomości obraz 
wymarzonej miłości i sposób jej przeżywania. 

Jeśli oglądasz „Demotywatory”, to cóż… 

budujesz swój pogląd na pewne tematy w 

sposób, jaki tam się przedstawia, a co jednak 

nie jest prawdziwym obrazem rzeczywistości, 
którą stworzył dla nas Bóg. Trzeba mieć pojęcie 

tego, czym się „karmisz”. Jeśli nie jesteś tego 

jeszcze świadoma, to najwyższa pora spojrzeć 

na to z pewnej odległości i ocenić, czy to jest dla 

mnie dobre? W książce przeczytasz także o 

chodzeniu z chłopakiem, o założeniu rodziny i 
późniejszym życiu jako żona i matka. 

„Wszystko, co czynisz dzisiaj, odbije się na 

Twoich dzieciach, jako ich dobro lub krzywda”. 

Takim „sitem” prawdziwej i dojrzałej miłości jest 

„Hymn o miłości” św. Pawła: Miłość cierpliwa 
jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 

szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest 

bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się 

gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z 

niesprawiedliwości, lecz współweseli się z 

prawdą (1 Kor 13, 4-6). Co to wszystko znaczy? 
Odpowiedzi musisz poszukać sama. Trzeba 

jednak uważać na to, gdzie się jej szuka. Na 

pewno polecam Ci tę książkę, która będzie Ci w 

tym pomocna. 

 

Prawo Kościoła na co dzień 
Czy zawsze, wszędzie i dowolną liczbę 

razy wolno odprawiać Mszę Świętą? 
W zasadzie duchowny posiadający, co najmniej 

święcenia prezbiteriatu i pozostający w 

łączności z Kościołem, ma prawo w każdym 

dniu i o każdej godzinie sprawować 

Eucharystię. Przepisy liturgiczne jednak 

stawiają pewne ograniczenia. Nie sprawuje się 
Eucharystii w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 

Msza św. sprawowana w Wielka Sobotę, 

późnym wieczorem czy w nocy jest związana z 

dniem następnym – Niedzielą 

Zmartwychwstania Pańskiego.  

W Wielki Czwartek, prócz Mszy Wieczerzy 

Pańskiej, jedynie w kościołach katedralnych w 

godzinach porannych biskup wraz z kapłanami 
diecezji celebruje uroczystą Mszę św. z 

poświęceniem krzyżma i oleju chorych.                                                      

Co do miejsca sprawowania Eucharystii 

oczywiste wydaje się, iż powinien to być kościół 

lub kaplica. Prawodawca dopuszcza więcej 

możliwości, wskazuje na miejsca święte w ogóle, 
a nawet w wypadku konieczności zezwala na 

odprawienie Mszy św. w odpowiednim miejscu. / 

pr. kan. 932 par. 2 /                                

Dbałość Kościoła o szacunek do Świętych 

Postaci, jak i odpowiednią powagę przy 
sprawowaniu Eucharystii,  stawia również 

ograniczenia co do liczby sprawowanych Mszy 

św. przez jednego kapłana tego samego dnia. 

Tylko w miejscach, gdzie brakuje kapłanów, 

ordynariusz miejsca może, dla słusznej sprawy, 

zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św.  w dni 
zwykłe /binacja/, a gdy tego wymaga 

konieczność duszpasterska – także trzeciej w 

niedziele i święta nakazane / trinacja/.                                 

Mimo możliwości odprawiania więcej niż jednej 

Mszy św. dziennie, najlepiej jest, gdy kapłan 
odprawia tylko jedną Mszę św. po uprzednim 

właściwym przygotowaniu się do tej celebracji.                                      

Kapłanom mniej gorliwym Prawodawca zaleca 

usilnie, by często, a najlepiej codziennie 

odprawiali Mszę św.   pamiętając o tym, że  w 

tajemnicy Ofiary eucharystycznej dokonuje się 
ustawiczne dzieło zbawienia. Trudno jednak 

wyobrazić sobie, by dobrze uformowany kapłan 

dobrowolnie rezygnował ze sprawowania 

Eucharystii na rzecz innych zajęć czy 

niewłaściwie rozumianego wypoczynku.                         
                ks. prob. B. Glinkowski                  
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Kącik dla dzieci                                               Krzyżówka  

 

 

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe 

 
Proboszcz                           Wikariusz                  Rezydent w parafii: 
ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski         ks. Piotr Pawelec      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 

Zapraszamy do witryny naszej Parafii: www.jadwigaslaska.pl  

 
 

Litery z pól ponumerowanych od 

1 do 28 utworzą rozwiązanie 
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