
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04 II 2012 

Numer 2 (11)/ 2012 JADWISIAJADWISIAJADWISIAJADWISIA    
W NUMERZE: 

Wielki post – czyli co  
powinien o nim wiedzieć  
każdy chrześcijanin 

2 
Parafialny Zespół   
Caritas – Świąteczne  
paczki –Radość dzieciom. 

3 
Stół Słowa Bożego 

                              4 
Z kalendarza 
liturgicznego  

                              4 
Wydarzenia 
miesiąca         

                           5 
Bo modlić się można  
wszędzie – Czym jest  
Modlitwa w drodze?  

                   6 
Święto NMP z Lourdes –  
Światowy Dzień Chorego 

              6 
Relacja z pierwszej 
ręki- spotkanie  
opłatkowe z biskupem  
dla dziennikarzy            

                                    7 
Słowo Księdza 
Proboszcza- Była kolęda.. 

                                    8 
Kącik kulturalny  

9 
Kącik dla dzieci 

9 
Święty uśmiechnięty-  
św. Walenty 

                           10 
Środa popielcowa 

11 
Symbole chrześcijańskie 

11 

Czasopismo parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu 

Wielki Post to w liturgii 
wszystkich chrześcijan czas na pokutę, 
mający przygotować do jak 
najpełniejszego przeżycia Świąt 
Wielkanocnych. Wielki Post trwa 
czterdzieści dni, rozpoczyna się w 
Środę Popielcową, w trakcie której 
wierni posypują sobie głowę popiołem. 
Tradycja ta pojawiła się w ósmym 
wieku, zaś od wieku jedenastego jest 
zwyczajem obowiązującym w całym 
Kościele. Popiół do posypywania głów 
pochodzi ze spalonych palm 
święconych w Niedzielę Palmową w 
zeszłym roku.  

W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa za Wielki Post 
uważało się jedynie Wielki Piątek i 
Wielką sobotę. Okres ten stopniowo 
wydłużał się, w trzecim wieku pościło 
się już cały tydzień, natomiast na 
początku kolejnego wieku 

WIELKI POST –  
czyli co powinien o nim wiedzieć każdy chrześcijanin 
  

  

 

wprowadzono post czterdziestodniowy. 
Liczba czterdziestu dni jest symbolem 
czterdziestodniowego pobytu Jezusa na 
pustyni. Czterdziestka pojawia się 
zresztą w wielu miejscach Biblii, 
czterdzieści lat wędrowali Izraelici po 
ucieczce z Egiptu, czterdzieści dni 
przebywał Mojżesz na górze Synaj, 
wielki potop spowodowany był 
czterdziestodniowymi opadami, Niniwa 
miała być zniszczona w 40 dni, tyle 
samo dni Eliasz szedł do góry Horeb. 
Niedziele nie były wliczane do okresu 
Postu. Na przełomie szóstego i 
siódmego wieku papież Grzegorz I 
Wielki (patron Anglii, późniejszy 
święty) wprowadził dodatkowy okres 
przygotowujący do Wielkiego Postu, 
tzw. Przedpoście – Czas 
Siedemdziesiątnicy, który rozpoczynał 
się dziewięć tygodni przed Wielkanocą. 
Obecnie Przedpoście nie obowiązuje, nie 
jest obchodzone w żadnym Kościele. 

          
Czytaj więcej na stronie 2 
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JADWISIAJADWISIAJADWISIAJADWISIA

"Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. Wiara - to zaślubiny Boga z duszą."  

św. Jan od Krzyża 
 

WIELKI POST –  
czyli co powinien o nim wiedzieć każdy chrześcijanin 
 

Wielki Post ma być w zamierzeniu 
czasem na pokutę, odwrócenie się od grzechu i 
ponowne nawrócenie się. Trzy najważniejsze 
zalecenia to post, modlitwa i jałmużna. Kościół 
przypomina nam, że Jezus traktował te 
zalecenia jako trzy najlepsze drogi do zbliżenia 
się do Boga. 

Liturgia w okresie Postu staje się 
wyciszona, kolor dominujący w czasie mszy jest 
fiolet. Z obrządku znika śpiew „Chwała na 
wysokości” i „Alleluja”, którą zastępuje 
„Chwała Tobie, Słowo Boże”. Niedopuszczalne 
jest ozdabianie ołtarzy kwiatami, jedynym 
instrumentem akompaniującym śpiewom mogą 
być organy, również dzwony są rzadziej 
uruchamiane. Chrześcijanie w trakcie Wielkiego 
Postu nie powinni brać udziału w zabawach. 
Przyjęty jest także zwyczaj organizowania przez 
parafie rekolekcji, które mają pomóc wiernym w 
godnym przeżyciu tego okresu.  

Okres Wielkiego Postu obfituje w liczne 
tradycje i obyczaje niegdyś przestrzegane 
rygorystycznie, dziś już w większości 
niepraktykowane. Przede wszystkim, jak sama 
nazwa wskazuje, należy pościć, zrezygnować z 
przyjemności kulinarnych. Kanapki smarowało 
się powidłem lub maczało w oliwie, podawało 
się potrawy nieokraszone tłuszczem i śmietaną, 

 

na stole dominowały śledzie bez śmietany, do 
kawy nie dosypywano cukru, jedzono 
niesłodkie ciastka. Mężczyźni, jako że właśnie 
oni w większości byli palaczami, musieli 
zrezygnować z papierosów oraz alkoholi. 
Rezygnowano także z przyjemności 
seksualnych. Praktykowano rozdawanie 
ubogim resztek ostatnich przedpostnych 
biesiad, dzieciom chowano najlepsze zabawki, 
kobiety chowały do szaf stroje wyjściowe. Nie 
grało się skocznej i wesołej muzyki, 
dopuszczano jedynie granie muzyki smętnej, 
poważnej. 
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     W jednym z poprzednich 
numerów Jadwisi pisaliśmy o 
organizacji akcji zbierania 
paczek dla dzieci za 
pośrednictwem serduszek na 
choince. Dzisiaj natomiast 
chcemy poinformować o plonie 
tej akcji. 
     Otóż wszystkie serduszka 
zawieszane na choince szybko 
znikały, zabierane przez 
parafian chcących dzieciom 
zrobić radość.  Potem parafianie 
przygotowywali paczki aby 
następnie wraz z 
przyczepionymi do nich 
serduszkami przynieść do 
ddddddddddddd  pokoju Caritas. 
    Paczki były różne: większe i mniejsze, ale jesteśmy przekonani, że wszystkie pochodziły z dobroci 
serca.  Łącznie parafianie przynieśli 55 paczek, z których w pokoju Caritas utworzył się duży stos. 
      W ostatnich dniach przed Świętami wszystkie paczki po odłączeniu od nich serduszek, zostały 
dostarczone dzieciom, dla których były przeznaczone. 

Kazimierz Kasperek 
 

    PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS - Świąteczne paczki  -  Radość dzieciom 

 

Podziękowanie 

Świąteczny okres w działalności 
charytatywnej jest szczególną okazją, by 
w imieniu obdarowanych podziękować 
wszystkim, którzy złożyli dar  serca w 
postaci: 

- ofiar pieniężnych do skrzynki Caritas 

- licznych ofiar pieniężnych przy 
nabywaniu artykułów okazjonalnych w 
okienku Caritas 

- sprawili dzieciom tyle niezwykłych 
wrażeń i radości przy rozpakowywaniu 
świątecznych paczek z darami złożonych 
na apel czerwonego serduszka z choinki 
bożonarodzeniowej. 

 

Drodzy współmieszkańcy naszego osiedla 

Ponawiamy również nasz nieustanny apel: otwórzcie 
nie tylko serca z darami, ale także wasze oczy i 
pomóżcie nam trafić do tych najbardziej 
potrzebujących.  Żadna informacja o potrzebujących, lub 
prośba o pomoc, złożona do skrzynki Caritas w 
przedsionku kościoła nie pozostaną bez reakcji z naszej 
strony. 

Wszystkim, którym bliska jest potrzeba niesienia 
pomocy potrzebującym, oraz tym do których nie udało 
nam się dotrzeć z tą pomocą składamy serdeczne 
życzenia przeżywania wciąż na nowo radości Bożego 
Narodzenia, pokoju, wiary w ludzką życzliwość i 
nieustannej nadziei na lepsze.      

Danuta Guzikowska  
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Pieśń druga 
 
OBLUBIENICA: 
8 Cicho! Ukochany mój!  
Oto on! Oto nadchodzi!  
Biegnie przez góry,  
skacze po pagórkach.  
9 Umiłowany mój podobny do gazeli,  
do młodego jelenia.  
Oto stoi za naszym murem,  
patrzy przez okno,  
zagląda przez kraty.  
10 Miły mój odzywa się  
i mówi do mnie:  
«Powstań, przyjaciółko ma,  
piękna ma, i pójdź!  
11 Bo oto minęła już zima,  
deszcz ustał i przeszedł.  
12 Na ziemi widać już kwiaty,  
nadszedł czas przycinania winnic,  
i głos synogarlicy już słychać w naszej 
krainie.  
13 Drzewo figowe wydało zawiązki owoców  
i winne krzewy kwitnące już pachną.  
Powstań, przyjaciółko ma,  
piękna ma, i pójdź!  
14 Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach 
skały,  
w szczelinach przepaści,  
ukaż mi swą twarz,  
daj mi usłyszeć swój głos!  
Bo słodki jest głos twój  
i twarz pełna wdzięku». 
 
                                   (Pnp 2, 8-14) 

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO 

1 lutego - św. Rajmund z Fitero, opat   

2 lutego - Ofiarowanie Pańskie 

3 lutego - św. Błażej, biskup i męczennik 

4 lutego - św. Joanna de Valois 

5 lutego - V Niedziela Zwykła (Mk 1,29Mk 1,29Mk 1,29Mk 1,29----39)39)39)39) 

     św. Agata, dziewica i męczennica   

6 lutego - święci męczennicy Paweł Miki i  

    Towarzysze 

7 lutego - św. Ryszard, król 

8 lutego - św. Hieronim Emiliani 

9 lutego - św. Apolonia, dziewica i męczennica   

10 lutego - św. Scholastyka, dziewica  

11 lutego - Najświętsza Maryja Panna z Lourdes 

12 lutego - VI Niedziela Zwykła (Mk 1,40Mk 1,40Mk 1,40Mk 1,40----45)45)45)45) 

       bł. Reginald z Orleanu, prezbiter  

13 lutego - bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, prezbiter 

14 lutego - święci Cyryl i Metody, patroni Europy  

       św. Walenty, biskup i męczennik 

15 lutego - św. Klaudiusz de la Colombiere, prezbiter 

16 lutego - św. Daniel, męczennik 

17 lutego - Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu  

      Serwitów Najświętszej Maryi Panny 

18 lutego - bł. Jan z Fiesoli (Fra Angelico), prezbiter 

19 lutego - VII Niedziela Zwykła (Mk 2,1Mk 2,1Mk 2,1Mk 2,1––––11112)2)2)2)  

       św. Konrad z Piacenzy, pustelnik   

20 lutego - św. Zenobiusz, prezbiter i męczennik 

21 lutego - św. Piotr Damian, biskup 

22 lutego - katedry świętego Piotra, Apostoła 

23 lutego - św. Polikarp, biskup i męczennik 

24 lutego - św. Marek Marconi, zakonnik  

25 lutego - św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik 

26 lutego - I Niedziela Wielkiego Postu(MkMkMkMk1,121,121,121,12----15)15)15)15) 

       św. Aleksander, biskup  

27 lutego - św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej,  

      zakonnik 

28 lutego - św. Hilary I, papież 

29 lutego - św. Roman Jurajski, opat 

 

Z KALENDARZA 
LITURGICZNEGO 

 

  

  

Luty 2012 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Luty 2012 

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    

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

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

 II 2012 

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. 

II 2012 

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Maryi, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski 

II 2012 

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

II 2012 

Święto Objawienia Pańskiego. Podczas Mszy św. poświęcenie „Gromnic”. Dzieci 
przygotowujące się do I Komunii wraz z rodzicami gromadzą się na Mszy św. o 
godz. 16.30. Godzina Święta wyjątkowo rozpocznie się o godz. 18.15 

02 II 2012 

O godz. 18.00 Msza św. i kolejne spotkanie w sali bł. Jana Pawła II pragnących 
włączyć się do grona członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 

09 II 2012 

Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Msza św. ze spowiedzią św. i sakramentem 
chorych o godz. 10.00 w kościele, a następnie Parafialny Zespół Caritas zaprasza na 
spotkanie przy kawie w sali bł. Jana Pawła II. 

11 II 2012 

Rozpoczęcie Kwartalnych Dni Modlitw o ducha pokuty 10 II 2012 

Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu 22 II 2012 

W piątki Wielkiego Postu po wieczornych Mszach Św. nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej, natomiast  w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 16 nabożeństwa 

Gorzkich Żali 

II - III 2012 
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   W tej części gazetki możecie 
przeczytać Państwo o 
bieżących wydarzeniach w 
naszej Parafii.  
 
Zarazem zachęcamy do 
czynnego udziału w życiu 
Kościoła. 

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

WYDARZENIA MIESIĄCA 
 

Ilość        Statystyki 
   2      chrztów 
   0      sakrament małżeństwa 
   3      zgon 

 

�  Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, 
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju. 
Amen. 
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BO MODLIĆ SIĘ MOŻNA WSZĘDZIE - Czym jest Modlitwa w drodze? 

odnieść treść Pisma do 
własnego życia. Pomagają 
dostrzec Boga, który jest blisko 
– jest z nami w drodze. 
  
Modlitwa w drodze to 
propozycja duchowej inspiracji 
dla użytkowników odtwarzaczy 
MP3 i telefonów komórkowych. 
Wielu ludzi spędza dziś dużo 
czasu dojeżdżając do pracy lub 
szkoły. „Te codziennie 
powtarzające się chwile można 
dobrze wykorzystać.” 
Wychodząc z tego założenia 
polscy jezuici idąc za 
przykładem swoich braci z 
Wielkiej Brytanii, 
zaproponowali serie około 10-
minutowych rozważań 
łączących muzykę i wersety z 
Biblii, pomagające odkrywać 
 

Wielu z nas żyje w ciągłym 
pośpiechu i napięciu. Jak w 
takich warunkach spotkać się z 
Bogiem? Czy jest to możliwe w 
dzisiejszym świecie? 
 
Bóg jest blisko. On działa w 
świecie, który nas otacza. 
Czasem wystarczy 10 minut 
wyciszenia i skierowania myśli 
ku Niemu, by Go dostrzec. 
Wystarczy zamknąć oczy i 
wsłuchać się w Jego Słowo, by 
spojrzeć na swój dzień w 
zupełnie nowy, jasny sposób. 
 
Modlitwa w drodze to sposób na 
zwrócenie oczu ku wieczności 
pomiędzy zajęciami codziennego 
dnia. Piękna, nastrojowa muzyka 
pozwala uspokoić myśli, a 
krótkie rozważania pomagają 
 

w życiu  Bożą obecność i 
pogłębić relacje z Bogiem. 
 
Codzienną porcję modlitwy 
znaleźć można na: 
www.modlitwawdrodze.pl 

   ŚWIĘTO NMP Z LOURDES - Światowy Dzień Chorego. 

 W 1858 r. czternastoletniej 
Bernardettcie Soubirous ukazała 
się, w grocie Najświętsza Maryia 
Panna z różańcem. W trakcie 
objawień, a było ich osiemnaście 
wskazała na źrodło wody , 
którego nie było wcześniej 
(okazało się, że woda ma moc 
leczniczą). W trakcie objawień 
Bernardetta słyszy "Jam jest 
Niepokalane Poczęcie" i aby 
modliła się na różańcu za 
grzeszników. Mimo wielu 
szykan ze strony komendanta 
policji i władz miejskich 
dziewczynka udaje się na miejsce 
ukazania się NMP i słyszy 
polecenie, aby udała się do 
miejscowego proboszcza, aby tu 
wystawiono ku Jej czci kaplicę. 
Ostatnie objawienie miało 
miejsce 16 lipca, w uroczystość 

Matki Bożej Szkaplerznej.          
18 stycznia 1862 roku komisja 
biskupa z Targes po wielu 
badaniach ogłasza dekret, że 
"można dać wiarę" zjawiskom, 
jakie się przydarzyły w 
Lourdes. W roku 1864 ks. 
proboszcz Peyramale 
przystępuje do budowy 
świątyni. W roku 1875 poświęca 
ją uroczyście arcybiskup Paryża 
Guibert a w roku 1891 Leon XII 
ustanowił święto Objawienia się 
Matki Bożej w Lourdes, które 
św. Pius X w 1907 r. rozciągnął 
na cały Kościół. W roku 1925 
następuje uroczysta beatyfikacja 
bł. Bernadetty a w roku 1933 jej 
kanonizacja. 
 



 
 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JADWISIAJADWISIAJADWISIAJADWISIAStrona 7 z 12
 

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI- 
Spotkanie opłatkowe z biskupem dla dziennikarzy 

Dnia 17 stycznia 2012 
roku w siedzibie Muzeum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu 
odbyło się spotkanie świąteczne 
rzeczników prasowych oraz 
twórców środków społecznego 
przekazu, w którym udział 
wzięli redaktorzy naszej 
gazetki „Jadwisia”. 

W imieniu Księdza 
Arcybiskupa obecny był 
Ks.Biskup Grzegorz Balcerek. 
Podczas uroczystości kolędy 
śpiewała pani Eleni. Całość  
prowadził Redaktor Naczelny 
Radia „Emaus” Ks.Maciej 
Kubiak. On też powitał 
zebranych gości to jest między 
innymi: Dyrektora Telewizji 
Polskiej panią  Lenę Bretes-
Dorożała wraz z ekipą 
telewizyjną, Prezesa Zarządu 
Radia Merkury pana Mariusza 
Szymyślika, Redaktora 
Naczelnego Przewodnika 
Katolickiego księdza Dariusza 
Madejczyka, Rzecznika 
Prasowego Volkswagena, 
Redaktorów Radia Emaus, 
przedstawicieli Pallottinum 
oraz innych Rzeczników 
Prasowych i Redaktorów gazet 
katolickich. 
 W imieniu zebranych 
życzenia dla Ks.Bpa złożył 
Prezes Zarządu Radia Merkury 
pan Mariusz Szymyślik.  
 

Ksiądz Biskup mówił do 
zebranych o znaczeniu i roli 
jaką odgrywa wielka władza 
mediów, czyli środki 
komunikacji przekazu i środki 
społecznego przekazu. Zwrócił 
 

Ojciec Święty mówił o 
prawdzie i wolności słowa: 
„Prawda jest dobrem, a 
kłamstwo, fałsz jest złem. 
Niewiele daje wolność 
mówienia, jeśli słowo 
wypowiadane nie jest wolne. 
Jeśli jest spętane kłamstwem, 
podstępem, może nawet 
nienawiścią dla innych- dla 
tych na przykład, którzy różnią 
się narodowością, religią albo 
poglądami. Słowo wolne szuka 
prawdy, wyraża prawdę, dzieli 
się nią. Głoszenie prawdy jest 
sztuką. Prawda jest poniżona, 
jeżeli uwłacza godności 
człowieka. 

Środki przekazu mogą 
stać się środkami przemocy, 
jeżeli stoi za nimi jakaś inna 
przemoc, niekoniecznie ta 
przemoc fizyczna. Słowo 
ludzkie jest i powinno być 
narzędziem prawdy. „Prawda 
was wyzwoli”-powiedział 
Chrystus(J 8,32). Poza prawdą 
wolność nie jest wolnością.” 
 Ksiądz Biskup na koniec 
życzył nam, aby podejmowana 
praca w zakresie służby 
człowiekowi zmieniała każdego 
z nas i służyła prawdzie. Po 
tych refleksjach nad słowem i 
prawdą dzieliliśmy się 
opłatkiem przy śpiewaniu 
kolęd  w wykonaniu pani Eleni. 
Ta wspaniała artystka 
przekazała dla czytelników 
naszej gazetki życzenia, które 
znajdują się obok.   

A.C 
 

uwagę na rodzaje komunikacji 
w opisie Mędrców.  Po 
pierwsze komunikacja poprzez 
znaki, obraz zafałszowany 
Heroda, manipulacja 
Mędrcami, którzy nie dali się 
zwieść, tylko poszli inną drogą 
do swojej ojczyzny. Sama 
wolność słowa nie gwarantuje 
poprawności komunikacji. 
SŁOWO NIE MA BYĆ 
UŻYWANE PO TO, ABY 
ZWYCIĘŻAĆ W DYSKUSJI, 
ALE MA SŁUŻYĆ PRAWDZIE. 
Ks.Biskup odwołał się do 
homilii Bł.Ojca Św.Jana Pawła 
II, jaką wygłosił w Olsztynie w 
1991 r. podczas Mszy Św. 
omawiając ósme przykazanie 
Dekalogu: „nie mów 
fałszywego świadectwa”.  
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA - Była kolęda… 
 

Minął  styczeń, a to oznacza czas kolędy 
– wizyty duszpasterskiej w waszych domach. 
W Kościele  katolickim, wizyta kapłana jest 
podyktowana prawem kanonicznym, które 
mówi: ,,Pragnąc dobrze wypełnić funkcję 
pasterza, proboszcz powinien starać się 
poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. 
Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc 
w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach 
i smutku oraz umacniać ich  w Panu”  
kan. 529 §1. 

W polskiej tradycji kolęda odbywa się 
w okresie  Bożego Narodzenia.                                                       
Istnieją różne oceny wizyty kapłana w domu.  
Jedni z wielką radością oczekują jego obecności  
pod swoim dachem, czemu dają wyraz swoim 
zaangażowaniem w spotkanie, są też i tacy, 
którzy przyjmują księdza, bo to tradycja 
rodzinna, ale są też i takie osoby, które od 
wielu lat zamykają drzwi, by nie porozmawiać 
z kapłanem pracującym na terenie ich miejsca 
zamieszkania o tym co ich nurtuje, boli, 
martwi. Na szczęście na terenie naszej parafii 
dominują osoby chętnie rozmawiające ze 
swoimi duszpasterzami o sprawach parafii, 
duszpasterstwie, radościach i smutkach swojej 
rodziny. 

Często są to praktykujący, wierzący w Boga 
ludzie, którzy szukają pogłębienia swojego 
życia religijnego i umacniania więzi z 
Kościołem. 

Często podczas rozmów próbuję 
zachęcić  do aktywnego włączania się w życie 
parafii, do uczestnictwa na sposób świadomy 
we wspólnocie Kościoła.                                                  
Nie ma pogłębienia bycia we wspólnocie bez 
wspólnej modlitwy, przede wszystkim 
podczas Eucharystii, ale także we wspólnocie 
rodziny, w zaciszu własnego domu. W tym 
celu rozpoczęła się peregrynacja Ikony św. 
Rodziny po naszej parafii. Zachęcam, by 
rodziny chętnie zabierały Ikonę do swoich 
domów i tam gromadziły się wokół niej na 
wspólnej modlitwie, która jak doskonale 
zdajemy sobie sprawę, została wyparta z 
naszych domów przez różnego rodzaju 
aktywności pochłaniające w całości nasz czas.                                                                                

Celem kolędy jest  też wspólna 
modlitwa oraz błogosławieństwo dla rodziny i 
domu.                                                 Chciałbym, 
aby owocem tegorocznej wizyty 
duszpasterskiej  było umocnienie dla tych, 
którzy szukają więzi z Kościołem – parafią, ale 
przede wszystkim świadoma refleksja nad 
otaczającym nas światem w którym musimy 
mieć coś do powiedzenia, również jako 
katolicy – spadkobiercy idei, którymi żył Jan 
Paweł II.                                                                          

Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus 
poleca swoim  uczniom, aby szli "do każdego 
miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał" (Łk 10, 1-12).                                                                            
Niech blask Świąt Bożego Narodzenia, 
znajdujący swój wyraz także w kolędowaniu, 
uświadomi nam na nowo fakt, iż Bóg  dał 
swojego Syna po to, aby świat – każdego z nas 
-  zbawił.             
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KĄCIK KULTURALNY – Płyta zespołu Love Story „TALITHA KUM” 

  Tym razem w kąciku 
kulturalnym nie książka, a 
płyta. Bardzo wyjątkowa i 
świeża muzyka chrześcijańska. 
Niedawno zakupiłam krążek 
zespołu Love Story „Talitha 
kum”, a że dzieląc się radością 
ona się pomnaża, pragnę 
podzielić się moim szczęściem, 
a także wielką głębią tych 
piosenek. Dlaczego nazwa Love 
Story? Jak sam zespół mówi, 
śpiewa o największej miłosnej 
historii na świecie, stąd nazwa 
‘Miłosna Historia’. Natomiast 
tytułowy singiel pochodzi od 
słów Jezusa: dziewczynko, mówię 
ci, wstań! (całość Mk 5, 38-42). 
Sama wokalistka mówi o 
swoim świadectwie wiary: 
przyznaję się – to love story nie 
jest o jakimś tam nieznanym 
człowieku. to love story jest o tym, 
co On mi uczynił. On jeden 
dostrzega we mnie coś, czego inni 
nie widzą […]. jak to robi? nie 
mam pojęcia (bo jak można być aż 

tak wielkim optymistą i 
permanentnie wierzyć, że wszystko 
jeszcze mi wyjdzie?). […] On 
jeden zostaje ze mną na polu klęski, 
ujmuje mnie za rękę i mówi: 
wstań. I wiecie co? wstaję. 
Teksty piosenek mówią o 
czystości przedmałżeńskiej. Że 
warto, że nie ma prawdziwej 
miłości bez czystości, gdyż 
czysta Miłość cierpliwa jest, […] 
Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma 
(1 Kor 13, 4a. 7). Sama nie 
wiedziałam, że można o tym 
śpiewać. I to jeszcze jak! 
Materiał nagrywano – z 
przerwami na studiowanie i 
zdawanie matur – od lutego do 
czerwca 2010 r. w 07 Studio w 
Tarnowie. Teksty i muzyka to 
owoc kompozycyjny wokalistki 
i jeszcze do niedawna pianistki 
zespołu, Magdaleny Frączek.  

 
Monika Kaszkowiak 

 

KĄCIK DLA DZIECI 

 O miłości (fragmenty) 
Po czym poznać, że ktoś kocha Pana Boga? Może ma na 
czole wypisane: „Kocham Pana Boga”. Ale na czole 
niczego się nie wypisuje. 
— Pana Boga kocha ten, kto kocha swoich bliźnich. 
Kogo nazywamy bliźnim? 
Każdego — bo każdy powinien być jak najbliżej naszego 
serca. Bliźnim jest kolega miły i niemiły. 
Do niemiłego też trzeba się uśmiechnąć. Jeżeli ładnie 
mówi wierszyk, trzeba klaskać. Niech żyją ręce czerwone 
od oklasków. Bliźnim jest także twoja mamusia, bo jest 
najbliższa ze wszystkich bliźnich, bliziutka, tuż, tuż. 
Bliźnim jest tak samo twój pies. 
Kochamy Pana Boga wtedy, kiedy pamiętamy, że Bóg 
stworzył cały świat. Kiedy pamiętamy o naszych 
bliźnich, przychodzimy im z pomocą i patrzymy na 
wszystko i na wszystkich zakochanymi oczami, nawet na 
kierowcę z chrypką w zaspanym autobusie. 

Jan Twardowski 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

         Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa) 

 

W Martyrologium rzymskim 
wymieniany jest dwukrotnie: jako kapłan 

rzymski, ścięty w czasie prześladowań za 

panowania cesarza Klaudiusza II 

Gockiego oraz biskup Terni koło Rzymu. 
Uważa się, że jest to ta sama osoba. 

Walenty z wykształcenia był 

lekarzem, z powołania duchownym. Żył 
w III wieku w Cesarstwie rzymskim za 

panowania Klaudiusza II Gockiego. 

Cesarz ten za namową swoich doradców 
zabronił młodym mężczyznom wchodzić 

w związki małżeńskie. Uważał on, że 

najlepszymi żołnierzami są legioniści nie 
mający rodzin. Zakaz ten złamał biskup 

Walenty i błogosławił śluby młodych 

legionistów. 

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

 
Święty Walenty 

 
Redaktorzy 

 

Cymerys Oliwia  
Dyrdał Przemysław  

 
TELEFON: 
605 476 890 

 
E-MAIL: 

 gazetka-jadwisia@wp.pl 
 
 
 
 
 

W tym numerze pisali: 

Cymerys Anna 
Cymerys Oliwia 

Dyrdał Przemysław 
ks. Glinkowski Benedykt 
Guzikowska Danuta 
Kasperek Kazimierz 
Kaszkowiak Monika  

 
 
 

 
 

 
 

Zapraszamy 
do witryny 

naszej Parafii! 
Adres: 

    www.jadwigaslaska.pl 
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legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w 

niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod 

wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał 
zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej 

ukochanej, który podpisał: "Od Twojego Walentego". Egzekucję wykonano 14 

lutego 269 r. 

Według podań udzielał ślubu zakochanym (niekoniecznie za zgodą rodziców) i 
dlatego jest uważany za patrona zakochanych. W Polsce i wielu innych krajach 

Europy czci się go jako patrona ciężkich chorób, zwłaszcza umysłowych, 
nerwowych i epilepsji. 
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ŚRODA POPIELCOWA 

W kalendarzu chrześcijańskim pierwszy 
dzień Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty 
przypadający 46 dni kalendarzowych (40-dniowy 
okres postu, bez wliczania niedziel) przed 
Wielkanocą. Według obrzędów katolickich tego 
dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie 
wiernego (w Polsce praktykowane jest posypanie 
głowy popiołem), mówiąc jednocześnie: Pamiętaj, że 
jesteś prochem i w proch się obrócisz lub 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, co ma 
przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i 
nieuchronnej śmierci. 

Tradycja posypywania głów popiołem na znak 
pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku 
papież Urban II uczynił go obowiązującym 
zwyczajem w całym Kościele. Wówczas 
postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm 
poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego 
roku. 

W Środę Popielcową katolików obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. 
roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem 
życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do trzech: 
jednego do syta oraz dwóch skromnych. 
 

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE  

Te dwie litery alfabetu greckiego, pierwsza 
i ostatnia, symbolizują początek i koniec. 
Najczęściej można je spotkać na dawnych 
nagrobkach, w otoczeniu ołtarzy, a w ikonografii  
w aureoli Chrystusa. Na kartach Apokalipsy św. 
Jana sam Chrystus nazywa siebie Alfą i Omegą, 
…………….. 

a u Landulfa znajduje się takie wyjaśnienie: Kiedy 
widzicie litery A i Ω, uważajcie je za znak 
Pierwszego i Ostatniego, Stworzyciela nieba i 
ziemi oraz Sprawcę wszystkich stworzeń.  

Nasze ziemskie bytowanie jest 
ograniczone kategoriami czasu i przestrzeni. 
Wiemy jednak, że nad ową czasoprzestrzenią 
panuje Bóg, który jest Alfą i Omegą, Pierwszym i 
Ostatnim, Początkiem i Końcem wszystkiego. 
Alfa i Omega – litery te występują samodzielnie 
albo z monogramem Chrystusa. Bywały one 
również argumentem w sporach teologicznych, 
np. z arianami, na dowód tego, że Bój Ojciec i Syn 
Boży są równi. 

Od czasów średniowiecza znak Alfa-
Omega upowszechnił się jako symbol liturgiczny, 
m. in. na hostiach i tabernakulach, na szatach 
liturgicznych i paschałach. Przypominał, że świat 
i całe stworzenie pochodzi od Boga i ostatecznie 
do Niego zmierza. 
 



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 
 
 

Czynne: 
W poniedziałki, środy, piątki od 18.30 


