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Z  filmu zatytułowanego 
„Dzieci Ireny Sendlerowej”  mocno 
zapamiętałem pewną niezwykłą 
scenę. Chodzi o ten moment, gdy 
główna bohaterka została 
zaproszona przez swoich 
żydowskich przyjaciół na 
świętowanie Paschy i stała się 
świadkiem wyjątkowego 
wydarzenia. Otóż, rzecz działa się w 
getcie warszawskim podczas 
wielkiego prześladowania i 
eksterminacji. W atmosferze terroru 
zasiadano do wieczerzy paschalnej i  
w czasie tej uroczystości, głowa 
rodu-stary rabin zadał pytanie 
swojej wnuczce: dlaczego ta noc jest 
inna od pozostałych nocy? 

Młoda dziewczynka zgodnie 
z tradycją miała odpowiedzieć, że na 
pamiątkę tego, że kiedyś byliśmy w 
niewoli, jednakże zostaliśmy 
uwolnieni.  W  tamtym momencie 
było jej niezwykle trudno to 
powiedzieć. Tradycyjne słowa 
wypowiedziała z płaczem. 
 

MARZENIA O WIELKIM POŚCIE I ŚWIĘTACH  
PASCHALNYCH 

Czy nie było w owym świętowaniu 
nieprawdy? Myślę, że nie. Ci ludzie 
świętowali w niewoli zewnętrznej, 
gdyż tęsknili za wolnością 
wewnętrzną. Zadbali, by ich Święta 
były piękne. Mimo brudu, głodu, 
nędzy i śmierci chcieli uroczyście
wychwalać Boga, który daje 
wolność. Oni nauczyli się 
świętowania i ta umiejętność serca 
była wyzwalająca nawet w tak 
okropnych okolicznościach. 

Piszę te słowa u początku 
Wielkiego Postu i zastanawiam się 
jak przygotować siebie i parafian 
pośród których żyję na święta 
paschalne? Będziemy wspominać i 
przeżywać nie tylko prawdę o 
Passze z czasów egipskich, ale i 
Przejście Jezusa od śmierci do życia 
oraz aktualną Paschę Kościoła,  w 
której Bóg chce przeprowadzić 
dzisiejszego człowieka od niewoli 
do wolności i od śmierci do życia. 

 
Czytaj więcej na stronie 2
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MARZENIA O WIELKIM POŚCIE I ŚWIĘTACH – CD. 

Bóg pragnie zbawić-uratować człowieka i 
jego szczęście, a Wielki Post i Święta Paschalne 
wyjaśniają co to znaczy oraz dają okazję, by to 
przeżyć. Jean Corbon, melchicki, żyjący w 
Libanie,  ksiądz katolicki w swojej głębokiej i 
pięknej książce: Liturgia-Źródło Wody Życia 
pisze: 
Co zatem oznaczało zbawić człowieka? Zrobić mu 
wykład z teologii? Dać mu prawo moralne, nawet 
gdyby to było prawo miłości? Nauczyć go przemiany 
struktur w wymiarze osobistym, społecznym czy 
światowym? Obwieścić mu, w najdrobniejszych 
szczegółach kult, który byłby miły dla jego Stwórcy? 
Objawić mu, że Bóg jest Ojcem, że jest dobry i 
miłosierny, podpowiadając mu, jak umiemy to robić 
wobec siebie nawzajem w pomyślnych chwilach? A co 
po tym? Wszystkiego tego człowiek szuka po omacku 
od stuleci w swoich religiach, filozofiach, naukach i 
ideologiach. Nie brakuje w dziejach, nawet  
najnowszych, bohaterów sprawiedliwości i 
umiłowania człowieka. A co po tym? Po tym 
wszystkim pozostaje zasadnicza kwestia, która 
przygniata  człowieka i pozostaje bez realnego 
rozwiązania: istnieję, ale istnieję dla śmierci, w każdej 
chwili i chwili ostatniej. Po co więc moralne wzorce i 
obietnice wzniosłego życia, skoro korzeń tej ponurej 
tragedii, czyli śmierć, nie zostaje wyrwany?... 
 

…Gdyby pojawienie się Boga w człowieku nie 
dotknęło tej głębi, zakpiłby On sobie tylko z niego. Tak 
właśnie dzieje się z wszystkimi religiami i ideologiami: 
nie mogąc zażegnać śmierci, proponują człowiekowi, 
aby przestał o niej myśleć. Natomiast „głupstwem 
tajemnicy” (1 Kor 1,17-25) jest wejście w śmierć. 
Pojawienie się rzeki wody życia w naszych dziejach to 
jedyne poważne wydarzenie, ponieważ zderza się ono 
z naszą śmiercią. 
 Liturgia sprawowana w kościele ma więc 
swoje ważne zadanie: ma nas przygotować na 
śmierć, czyli na spotkanie z Jezusem Chrystusem, 
który jak rzeka wody życia nie pozwoli nam 
zginąć i wyrwie z nas ten najgłębszy 
śmiercionośny „korzeń”. Chciałbym więc tak 
przeżyć liturgię Wielkiego Postu i Triduum 
Paschlanego, by ożywiła we mnie to, co dotknięte 
śmiercią, by nie pozwoliła umrzeć mojej nadziei i 
miłości. Mam więc marzenie, by i ci, którzy będą 
przeżywać ze mną te najbliższe dni zostali 
ożywieni w tym, co w nich umiera. Marzę w 
końcu, by kiedyś Jezus Chrystus u kresu mojego 
życia wyrwał najgłębszy, śmiercionośny korzeń i 
ożywił na  wieczność mnie i moje siostry braci. 

ks. Jacek Socha
www.kaplani.com.pl

 
 

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Orszak Trzech Króli 
 W uroczystość Objawienia Pańskiego  - 6 
stycznia 2013 roku po raz pierwszy w historii 
naszej wspólnoty parafialnej, ulicami Osiedla 
Kwiatowego przeszedł Orszak Trzech Króli. Był 
on wyrazem radosnego świętowania Bożego 
Narodzenia, a także czasem poświęconym 
drugiemu człowiekowi. Organizatorem i 
animatorem Orszaku był Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej, który pragnął włączyć się w 
realizację ogólnopolskiego programu 
duszpasterskiego Kościoła w Polsce – Być solą 
ziemi.                   Za betlejemską gwiazdą 
podążali nasi kapłani, Trzej Królowie, aniołowie, 
pasterze, rodziny wraz ze swoimi dziećmi, 
dziadkowie z wnukami. Na wielu głowach 
pojawiły się korony, które nawiązywały do 
tradycji Orszaków kroczących w prawie stu 
miastach i miasteczkach Polski.
 

Towarzyszył nam śpiew kolęd, który zawiódł 
nas do parafialnego żłóbka, gdzie przed 
Nowonarodzonym Zbawicielem złożyliśmy  
hołd. Mimo deszczu dotrwaliśmy do końca. 
Później udaliśmy się do Sali bł. Jana Pawła II, aby 
wspólnie spożyć przygotowany posiłek i wypić 
pyszną, pachnącą  imbirem herbatę. Nasz 
parafialny Orszak był alternatywą dla tych, 
którzy z różnych przyczyn nie mogli dołączyć do 
poznańskiego Orszaku, na czele którego kroczył 
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław 
Gądecki.                                    Mamy nadzieję, że 
to wspólne podążanie za gwiazdą, wpisze się na 
stałe w kalendarz naszych wspólnotowych 
spotkań.   

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej / POAK /
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Kuszenie na pustyni 

4 1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 

Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na 

pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony 

przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich 

upływie odczuł głód. 3 Rzekł Mu wtedy diabeł: 

"Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 

kamieniowi, żeby się stał 

chlebem". 4 Odpowiedział mu Jezus: "Napisane 

jest: Nie samym chlebem żyje człowiek".  

5 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu 

w jednej chwili wszystkie królestwa świata 6 i 

rzekł diabeł do Niego: "Tobie dam potęgę i 

wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 

poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 7 Jeśli 

więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 

będzie Twoje". 8 Lecz Jezus mu odrzekł: 

"Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz".  

9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na 

narożniku świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś 

Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! 10 Jest bowiem 

napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby 

Cię strzegli, 11 i na rękach nosić Cię będą, byś 

przypadkiem nie uraził swej nogi o 

kamień". 12 Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: 

Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 

swego".  

13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił 

od Niego aż do czasu. 

(Łk 4, 1-13) 

 

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO Z KALENDARZA 
LITURGICZNEGO 

 
  

  

Luty  2013 

1 lutego - św. Rajmund z Fitero, opat   

2 lutego - Ofiarowanie Pańskie 

3 lutego - św. Błażej, biskup i męczennik 

4 lutego – IV Niedziela Zwykła (ŁŁŁŁk k k k 4444,,,,21212121----30303030)))) 

    św. Joanna de Valois 

5 lutego - 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 – V Niedziela Zwykła (Łk 1,1-11)    

                św. Scholastyka, dziewica  

11 lutego - Najświętsza Maryja Panna z Lourdes 

12 lutego - 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 – I Niedziela Wielkiego Postu(Łk4,1-13) 

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

19 lutego - 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 - II Niedziela Wielkiego Postu(Łk9,28b-13) 

      św. Marek Marconi, zakonnik  

25 lutego - św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik 

26 lutego - św. Aleksander, biskup  

27 lutego - św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej,  

      zakonnik 

28 lutego - św. Hilary I, papież 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luty 2013 

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     

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 2013 

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 2013 

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

II 2013 

W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16.30, a 
dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św. 

OD 13 I 2013 

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 
16.00. 

OD 13 I 2013 

Święto Ofiarowania Pańskiego – Msze św. o godz. 8.00, 16.30 i 18.00 (z niedzieli). 
Podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 16.30 poświęcenie „Gromnic”. Po Mszy św. o godz. 
8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Maryi, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski. 

2 II 2013 

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. 

9 II 2013 

Rozpoczęcie Kwartalnych Dni Modlitw o ducha pokuty 10 II 2013 

Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu 13 II 2013 

Święto św. Cyryla mnicha i Metodego bp. – patronów Europy. 14 II 2013 

O godz. 18.00 Msza św. i następnie spotkanie w sali bł. Jana Pawła II Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej. Podczas spotkania dyskusja nad możliwościami 
realizacji programu duszpasterskiego na rok 2013 w naszej wspólnocie parafialnej. 

21 II 2013 
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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  
(ilość chrztów, 
zawartych 
małżeństw oraz 
zgonów).  

WYDARZENIA MIESIĄCA 
 

Ilość        Statystyki 
   1      chrzty 
   0      sakramentów małżeństwa 
   2      zgony 

 

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

 

Europejski Program Pomocy 
Żywnościowej (PEAD) 
   

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że PEAD 
jest skrótem od francuskiej nazwy tego 
programu. 
Celem programu PEAD jest niesienie pomocy 
żywnościowej najuboższym osobom w Unii 
Europejskiej i jego działalność trwa 
nieprzerwanie od 1987 roku. 
Polska  została przyjęta do  PEAD  po 4 latach 
od przystąpienia do Unii Europejskiej 
i pierwsza edycja programu odbyła się w 2004 
roku. 

Idea tego programu zrodziła się w 
pewnym stopniu z konieczności kiedy w 
latach 80 tych w magazynach unijnych były 
nagromadzone wielkie ilości żywności a nie 
opłacało się ich eksportować. Obecnie już nie 
gromadzi się tak dużych ilości żywności, lecz 
program PEAD jest realizowany poprzez 
przekazywanie środków finansowych do 
poszczególnych krajów zamiast gotowych 
artykułów spożywczych. Za te środki w 
ramach przetargu kupowane są artykuły 
spożywcze od producentów w kraju i 
przekazywane do magazynów prowadzonych 
przez  organizacje pomocy. 

W Polsce do rozprowadzania żywności 
w programie PEAD  są uprawnione cztery 
organizacje: Caritas Polska, Polski Czerwony 
Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej i 
Federacja Polskich  Banków Żywności. 

W ramach programu PEAD 
rozprowadzane są produkty nabiałowe jak: 
mleko, masło, sery; produkty trwałe: cukier, 
mąka, ryż, makaron, kasza, płatki, herbatniki; 
konserwy: mielonka wieprzowa, klopsiki w 
sosie, groszek z marchewką, koncentrat 
pomidorowy, dżem wiśniowy. 

 Parafialny Zespół Caritas naszej 
parafii już czwarty rok uczestniczy w tym 
programie, pomagając przeciętnie 50 osobom 
które według kryteriów PEAD są uprawnione  
do bezpłatnego otrzymywania żywności. 

Część stale korzystających z tej pomocy, 
to samotni emeryci o bardzo niskich dochodach, 
inna część osób jest zmienna, korzystająca z 
pomocy z powodu utraty pracy, czy z powodu 
choroby. Są również samotne matki z dziećmi, 
które otaczamy szczególną opieką.  

Żywność otrzymujemy z magazynu 
Caritas znajdującym się w Wierzenicy.  Stamtąd 
przywozimy żywność do pokoju Caritas i  stąd 
rozdajemy osobom uprawnionym. 

Przy tej okazji warto dodać, że 
przywożenie tej żywności stanowi dla nas 
pewien problem, ponieważ jednorazowo 
otrzymujemy około 400 kg. Nie chcemy płacić za 
transport więc przywozimy samochodami 
osobowymi, a ponieważ to jest za wiele na 
samochód osobowy, musimy jechać dwukrotnie. 

Kazimierz Kasperek 
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W Ewangelii wyróżnia się postać Maryi 
Matki Chrystusa, która idzie za cierpiącym Synem 
aż po najwyższą ofiarę na Golgocie. Nie traci Ona 
nigdy nadziei na zwycięstwo Boga nad złem, nad 
cierpieniem, nad śmiercią, i potrafi przyjąć w tym 
samym uścisku wiary i miłości Syna Bożego 
narodzonego w betlejemskiej grocie i zmarłego na 
krzyżu. Jej niezachwiana ufność w Bożą moc 
zostaje opromieniona przez zmartwychwstanie 
Chrystusa, które daje cierpiącym nadzieję i nową 
pewność bliskości i pocieszenia Pana. 
 

W naszych modlitwach zwracamy się do 
Najświętszej Maryi Panny prosząc, aby zawsze 
towarzyszyła cierpiącym w poszukiwaniu ulgi i 
niezłomnej nadziei, a także, aby pomagała 
wszystkim osobom zaangażowanym w apostolat 
miłosierdzia stawać się miłosiernymi 
samarytanami dla swych braci i sióstr 
doświadczonych przez chorobę i cierpienie. 
 

Ksiądz Proboszcz 
Benedykt Glinkowski 

 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA –  
Uczmy się świadomie przeżywać cierpienie i dojrzale towarzyszyć cierpiącym 

 

W swoim Orędziu na XXI Światowy 
Dzień Chorego (2013 r.) Ojciec Święty Benedykt 
XVI podkreślił m. in., że Rok Wiary, który 
przeżywamy, stanowi sprzyjającą okazję, aby 
wzmóc diakonię miłości w naszych 
wspólnotach kościelnych, tak by każdy stał się 
miłosiernym samarytaninem dla drugiego. W 
związku z tym wspomina kilka postaci, spośród 
niezliczonych w historii Kościoła, które 
pomagały osobom chorym doceniać wartość 
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, 
dając ich postawę jako przykład i zachętę dla 
innych – także dla nas. 

 
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i 

Świętego Oblicza potrafiła przeżywać „w 
głębokim zjednoczeniu z męką Jezusa (...) 
chorobę, która po wielkich cierpieniach 
doprowadziła ją do śmierci". Sługa Boży Luigi 
Novarese, w swojej posłudze dostrzegał w 
sposób szczególny doniosłe znaczenie modlitwy 
za chorych i cierpiących, a także często udawał 
się z nimi do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza 
do groty w Lourdes. Raoul Follereau, 
przynaglany miłością do bliźniego, poświęcił 
swoje życie opiece nad osobami dotkniętymi 
chorobą Hansena w najodleglejszych zakątkach 
kuli ziemskiej, inicjując m.in. Światowy Dzień 
Walki z Trądem. Bł. Teresa z Kalkuty 
rozpoczynała zawsze swój dzień od spotkania z 
Jezusem w Eucharystii, a później wychodziła z 
różańcem w ręku na ulice, by spotkać Pana 
obecnego w cierpiących – w szczególności w 
tych „nie chcianych, nie kochanych, nie 
leczonych"– i Mu służyć. Również św. Anna 
Schäffer z Mindelstetten potrafiła w sposób 
przykładny łączyć swoje cierpienia z 
cierpieniami Chrystusa: „łoże boleści stało się 
dla niej klasztorną celą, a cierpienie posługą 
misjonarską (...). Umacniana przez codzienną 
Komunię św., stała się niestrudzoną 
orędowniczką w modlitwie i odblaskiem miłości 
Boga dla wielu osób, szukających u niej rady". 
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FOTORELACJA – Marsz trzech Króli 
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Książkę otrzymałam w prezencie na osiemnaste urodziny, ale 
chciałabym się nią podzielić także z innymi Czytelnikami. Po tylu 
latach (no tak, te urodziny były już ładne kilka lat temu) wciąż do 
mnie powraca jej treść. Na pewno zgodzicie się ze mną, że wielu ludzi 
wierzy w działanie amuletów, talizmanów, słoniki, pierścienie 
Atlantów… Można tak wymieniać jeszcze długo, ale wiadomo, o co 
chodzi. Podejrzewam, że w swoim życiu chociaż raz spotkaliście 
osobę, która w to wierzy. A znacie osoby, które wierzą w działanie 
Aniołów? Tych niebiańskich oczywiście (są także anioły po stronie 
zła, zwane demonami). Czy wierzycie w Anioły? Zastanawialiście się 
kiedyś nad ich działaniem w Waszym życiu? Jeśli nie, to myślę, że to 
najwyższa pora zdać sobie sprawę z tego, że Anioły istnieją i działają. 
I to bardzo wyraźnie. Książka zawiera kilkadziesiąt historii osób, 
którym w chwilach zagrożenia życia, zdrowia, czy ważnych spraw 
pomógł Anioł. Bo w jaki sposób wyjaśnić fakt, że gdy pewni 
młodzieńcy w rekordowo niskiej temperaturze w Stanach 
Zjednoczonych (gdzie utknęli na zupełnym odludzi bez szans na 
pomoc) zostali odholowani swoim samochodem przez lawetę, po 
której na śniegu nie zostały odciski opon? Zostały ślady tylko jednego 
samochodu, więc z pewnością nie mogły zostać zasypane… Być może 
kogoś z Was spotkała anielska pomoc, ale nie byliście w stanie nawet 
jej zauważyć. Pomimo tradycyjnego wyobrażenia Anioła w białej 
szacie ze skrzydłami i aureolą, często przybierają postać ludzi lub 
zwierząt, jak w przypadku św. Jana Bosco, ale to już doczytajcie sami 
w książce… Gorąco zachęcam do lektury.  

Monika Kaszkowiak

RECENZJA KSIĄŻKI –  
                              „Anielskie drogi. Prawdziwe historie o gościach z niebios” 
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WIELKOPOLSKA NIE JEST NAM OBCA 
- Poznański Ogród Zoologiczny - 

 Zaskakująca historia Poznańskiego starego ZOO! Początki poznańskiego zoo sięgają roku 1871. W 

tamtym czasie miejscowe kółko kręglarzy ofiarowało swojemu prezesowi (właścicielowi 

przydworcowej restauracji) nietypowy prezent. Były to: świnia, baran, koza, kogut, kaczka, gęś, paw, 

kot, królik, wiewiórka, niedźwiedź i małpa (przez kilka dni kupowali na ulicach miasta napotkane 

zwierzęta). Obdarowany wybrnął z tej sytuacji umieszczając niecodzienną menażerię w ogrodzie przy 

dworcu kolei poznańsko - stargardzkiej (stary dworzec). Później zoo już tylko się rozrastało dzięki 

darom nowych okazów i ofiarom pieniężnym. Całe miasto zjeżdżało się aby podziwiać zgromadzone 

zwierzęta. Utrzymanie ogrodu przerosło możliwości kółka kręglarskiego i tak 24 lutego 1874 roku, 

powstało towarzystwo akcyjne "Ogród Zoologiczny". Towarzystwo rozwijało swoją działalność i tak 

w roku 1889 nabyło na własność całość terenu parku, gdzie zamieszkały zwierzęta (5,24 ha) i 

wybudowało tam stałe pomieszczenia dla swojego "inwentarza". Stare zoo miało w XX wieku swoje 

lepsze i gorsze chwile, ale przetrwało do dziś i z dumą prezentuje zgromadzone okazy. Przydomek 

"stare" zyskało w 1974 roku kiedy to po latach przygotowań otwarto nowe zoo na Białej Górze. Stare 

zoo jest dziś najstarszą nieprzerwanie działającą tego typu instytucją na ziemiach polskich i 

jednocześnie trzecim najstarszym zoo po wrocławskim i toruńskim. Dziś w tym ogrodzie 

prezentowane są zwierzęta mniejsze (większe trafiają na Maltę). Zoo jest otwarte codziennie, nawet w 

święta a wstęp jest bezpłatny! Zachęcamy do zwiedzania! A Wy jakie macie wspomnienia związane 

ze starym zoo?  Może z dzieciństwa?   
Źródło:www.facebook.com/pages/Poznań-ciekawostki-historyczne/435352616506399 

Poznań, Ogród zoologiczny 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

Co robisz w tych stronach? -zapytał 
doktora Józefa Moscatiego jego przyjaciel, 

gdy spotkał go w innej niż mieszkał części 
Neapolu. -Wiesz -odpowiedział doktor 

Moscati -idę codziennie robić za 
spluwaczkę. Chodziło o pewnego 

młodzieńca, który mieszkał sam w 
wynajętym pokoju. Był chory na gruźlicę, 

ale już nie zarażał. Gdyby o chorobie 
dowiedzieli się gospodarze, u których 

wynajmował pokój, wyrzuciliby go na 
ulicę. Doktor Moscati przychodził do niego 

codziennie wieczorem i zabierał chusteczki 
pełne wydzieliny, które następnie palił, a  

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

 
Święty Józef Moscati 

 
Redaktor 

 
Dyrdał Przemysław  

 
TELEFON: 
605 476 890 

 
E-MAIL: 

gazetka-jadwisia@wp.pl 
 
 

W tym numerze pisali:  
 

ks. Glinkowski Benedykt 
Kasperek Kazimierz 
Kaszkowiak Monika 

POAK 
 

 
 

 
 

Zapraszamy 
do witryny 

naszej Parafii! 
Adres: 

    www.jadwigaslaska.pl 
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na ich miejsce pozostawiał czyste. Wcale nie musiał tego robić. Był doskonałym 
lekarzem, jednym z najlepszych w całych Włoszech, ale jednakowo zajmował się 

biednymi i bogatymi. Nigdy nie brał za leczenie więcej pieniędzy niż należało. 
Najbardziej dbał o to, żeby chorym zanieść Jezusa, jak Maryja nawiedzając 

Elżbietę. Pewnemu młodemu człowiekowi dał receptę, na której napisał: 

Leczenie Eucharystią Doktor Józef Moscati zmarł w 1927 roku. 
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  KĄCIK DLA DZIECI  
                               



Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej 
Poznań - os. Kwiatowe 

 
Proboszcz                      Wikariusz 
ks. dr Benedykt Glinkowski                ks. Piotr Pawelec 
 
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 
 
 
 
 
 


