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19 MARCA – Uroczystość św. Józefa
Jezus – Maryja – Józef
te imiona
przywołujemy w modlitwie
przy
umierających , aby były one ostatnimi
słowami idącego do domu Ojca.
Miesiąc marzec jest poświęcony
szczególnej czci św. Józefa , podobnie
każda środa tygodnia. Wskazuje to na
potrzebę wiernych pamiętania o św.
Józefie. W dniu 19 marca Kościół
obchodzi uroczystość św. Józefa warto
podkreślić, że jest to okres Wielkiego
Postu, kiedy nie wspomina się w
liturgii świętych. Skąd to szczególne
wyróżnienie.
Święty Józef należy do najbardziej czczonych świętych w całym Kościele. Bł. Jan
Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris custos (Powołany na opiekuna
Zbawiciela) z 15 sierpnia 1989 roku uzasadnia bardzo szeroko rolę św. Józefa.
Ojciec Święty pisze:
„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,
24).Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków
podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się
wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela,
Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.”
Papież z radością informuje, że Bóg powierzył Józefowi straż nad swymi
najcenniejszymi skarbami. Papież pragnie aby cały lud chrześcijański nie tylko
jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale
także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w
ekonomii zbawienia.
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Święty
uśmiechniętyśw. Wawrzyniec
10
Symbole
chrześcijańskie
11

JADWISIA

Strona 2 z 12

19 MARCA – Uroczystość św. Józefa – CD.
Papieże bardzo starali się o
rozwój kultu świętego Józefa.
Pius XII 1 maja 1956 roku
ustanowił nowe święto św.
Józefa Robotnika. Powstaje i
prężnie się rozwija józefologia,
która poświęcona jest postaci św.
Józefa.
Powstają
liczne
sanktuaria
poświęcone
św.
Józefowi.
Największe
sanktuarium
powstaje
w
Montrealu (Kanada). W Polsce
jest w Kaliszu , które po wojnie
jednoczy kapłanów , którzy
przeżyli obozy koncentracyjne w
okresie okupacji hitlerowskiej.
Obecnie Kalisz jest ośrodkiem
troski o rodzinę. W każdy
pierwszy czwartek miesiąca
odbywają się tutaj specjalne
nabożeństwa z licznym udziałem
wiernych.
Jako postać biblijna św. Józef jest
zwieńczeniem
Starego
Testamentu. Święty Józef jest
doskonale oddany woli Bożej.
Jako głowa Świętej Rodziny z
Nazaretu został przez Boga
obdarzony wyjątkową łaską i
zaufaniem, wyrażająca się w tym
że Bóg powierzył mu Maryję i
Jezusa - Syna Bożego pod jego
opiekę, w związku z tym Kościół
katolicki uważa go za postać
wyjątkową godną kultu i
naśladowania. Św. Józef przez
Kościół katolicki jest ukazywany
również jako pogromca duchów
piekielnych.
Św. Józef – oblubieniec Maryi i
zarazem prosty rzemieślnik, daje
nam przykład pracy połączonej z

modlitwą i życiem rodzinnym.
II Polski Synod Plenarny (199119990
w
dokumencie
Powołanie
do
życia
w
małżeństwie
i
rodzinie
przypomina:
„Ciche
życie
Józefa, Maryi i Jezusa w
Nazarecie wskazuje, jak rodzice
i dzieci mogą jednoczyć się z
Bogiem
na
najbardziej
codziennych
drogach,
jak
codzienność staje się szkołą
Ewangelii i wprowadza na
drogę uświęcenia. Od Świętej
Rodziny czerpiemy lekcję życia
rodzinnego, jego ewangelicznej
prostoty
i
świętości.
Od
Rodziny z Nazaretu bierzemy
też przykład
gorliwej pracy
zawodowej i domowej.
Św. Józef strzeże i chroni
Kościół. Nikt , kto go wzywa w
potrzebie, nigdy nie woła na

Modlitwa bł. Jana Pawła II do
św. Józefa.
Święty Józefie, najczystszy,
troskliwy Obrońco Chrystusa i
opiekunie dziewic, czuwaj nad
dziećmi i młodzieżą, aby
czystym i wolnym sercem szli
za głosem powołania. Wzorze
pracujących,
spraw,
aby
wszelka praca spełniana była
rzetelnie i w warunkach
godnych człowieka. Pociecho
nieszczęśliwych,
nadziejo
chorych, wskaż cierpiącym
ogromną wartość zbawczą ich
ofiary. Patronie umierających,
naucz sztuki umierania sobie na
co dzień, aby zawsze być
gotowym na radosny powrót do
domu Ojca. Postrachu duchów
ciemności, oddal grozę wojny,
zła i nienawiści. Opiekunie
Kościoła świętego, Tobie oddaję
cały Kościół. Amen

Ks. Stefan Dusza

próżno. Jest wzorem życia
doskonałego chrześcijanina i
patronem szczęśliwej śmierci.
Swoją opieką obejmuje Kościół –
każdego z nas.

[Notka biograficzna
Ks. Stefan Dusza SAC – Zasłużony
dla
Miasta
Poznania,
były wieloletni dyrektor Wydawnictwa
„Pallottinum” ze Stowarzyszenia
Apostolstwa
Katolickiego
(Księża
Pallotyni)]

„Przeszłość ofiaruj miłosierdziu Boga, teraźniejszość Jego Miłości, przyszłość Jego Opatrzności!”
św. Augustyn

Strona 3 z 12

JADWISIA

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA – Wizytacja Kanoniczna
Wizytacja biskupia (kanoniczna,
pasterska) to odwiedziny. Od
początków
Kościoła
tak
określano czynność apostolską,
swoisty
znak
łaski
oraz
działalności Ducha Świętego.
Pierwsze wizytacje odbywały
się
za
pośrednictwem
Apostołów, którzy odwiedzali
gminy chrześcijańskie. Biskup
ma
obowiązek
wizytować
parafię stanowiącą istotną część
diecezji.
W
Archidiecezji
Poznańskiej wizytacja taka
odbywa się co 5 lat. Jeśli
zachodzą
uzasadnione
przeszkody wizytacja może
zostać przeprowadzona za
pośrednictwem
wysłannika,
specjalnie
oddelegowanego
przez biskupa. Wysłannikiem
takim, może być biskup
pomocniczy, biskup koadiutor,
wikariusz generalny albo inny
prezbiter.
Przed
każdą
wizytacją do parafii muszą
przyjechać wizytatorzy, którzy
sprawdzają poziom nauczania
dzieci i młodzieży. Wizytacji
kanonicznej
podlegają
wszystkie
dziedziny
życia
religijnego,
moralnego,
apostolskiego
i
administracyjnogospodarczego (stan i potrzeby
kościoła parafialnego, kaplic,
sal
katechetycznych,
spisy
inwentarza kościoła, cmentarza,
budynków
gospodarczych,
kancelarii parafialnej). Biskup
diecezjalny jest zobowiązany co
pięć lat okazać protokoły
wizytacyjne papieżowi.
Dnia 20 marca br. również w
naszej parafii będzie miała
miejsce wizytacja kanoniczna,
której dokona ks. bp Zdzisław
Fortuniak. Wizyta biskupa
zostanie
poprzedzona
odwiedzinami
kapłanów

ks. bp Zdzisław Fortuniak
przygotowujących
zestaw
danych
odzwierciedlających
stan
parafii
w
różnych
aspektach jej funkcjonowania.
Parafię nawiedzi reprezentant
Wydziału
Katechetycznego,
Wydziału
Duszpasterskiego
oraz Ekonom Archidiecezji.
Zebrany przez nich materiał
pomoże
biskupowi
przygotować
się
do
przeprowadzenia wizytacji i
przygotowania
wskazówek,
które zostaną wypowiedziane
w dniu wizytacji lub zapisane
w
tzw.
Dekrecie
Powizytacyjnym.
Program wizytacji zawiera
przede wszystkim spotkania z
osobami
będącymi
reprezentantami
wspólnoty
parafialnej,
które
mogą
wypowiedzieć swoje sugestie, a
także
wysłuchać
zdania
biskupa
na
podejmowane
tematy. Pobyt Księdza Biskupa
w naszej wspólnocie będzie
przebiegał
według
następującego
programu:
najpierw po powitaniu u bram
kościoła udamy się na wspólną
modlitwę podczas Mszy św. za
parafian, szczególnie chorych i
starszych, następnie Ks. Biskup
złoży wizytę w domach dwojga
chorych
parafian,
potem
odwiedzi środowisko naszej
szkoły spotykając się zarówno

z
wychowawcami,
jak
i
wychowankami. W dalszej
części dnia nawiedzi dwa domy
zakonne
sióstr,
kapłanów
naszej parafii i spotka się o
godz. 15.00 w Domu Kultury z
Radą Duszpasterską, Radą
Ekonomiczną
i
szafarzami
nadzwyczajnymi komunii św.,
a o godz. 16.00 w sali bł. Jana
Pawła II, z budowniczymi
naszego
kościoła,
Akcją
Katolicką
i
członkami
Parafialnego Zespołu Caritas. O
godzinie 18.00 rozpocznie się
Msza św. z udzieleniem
sakramentu
bierzmowania
naszym młodym parafianom.
Rozpocznie
się
ona
sprawozdaniem Ks. Proboszcza
z działalności naszej parafii od
ostatniej wizytacji kanonicznej,
wypowiedzianym wobec Ks.
Biskupa
i
zgromadzonych
parafian. Wizytacja zostanie
zakończona
kolacją
dla
kapłanów
dekanatu
przeźmierowskiego
podczas
której, zostanie wygłoszona
konferencja przez wskazanego
przez Ks. Biskupa kapłana –
gościa.
Serdecznie
zachęcam
wszystkich
parafian,
aby
uczestniczyli, w możliwy dla
siebie sposób, w tym spotkaniu
z biskupem. Przede wszystkim,
zapraszam do uczestnictwa we
Mszach św., porannej o godz.
9.00, tych którzy nie pracują
zawodowo i o godz. 18.00 tych,
którzy wróciwszy z pracy
zechcą włączyć się w modlitwę
Kościoła zgromadzonego w
naszej świątyni.
Ksiądz Proboszcz
Benedykt Glinkowski

JADWISIA
STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Niezgłębiona wielkość Boga
7

Czy dosięgniesz głębin Boga,
dotrzesz do granic Wszechmocnego?
8 Wyższe nad niebo. Przenikniesz?
Głębsze niż Szeol. Czy zbadasz?
9 Powierzchnią dłuższe od ziemi
i szersze nawet od morza.
10 Gdy przechodzi, nakłada więzy,
woła na sąd, kto zabroni?
11 Ludzie podstępni są Mu jawni,
widzi zło, bo uważa.
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Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO
Marzec 2012
1 marca - św. Feliks III, papież
2 marca - św. Agnieszka z Pragi,
3 marca - św. Kunegunda, zakonnica
4 marca – II Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9,29,2-10)
św. Kazimierz Królewicz
5 marca - św. Jan Józef od Krzyża, zakonnik
6 marca - św. Olegariusz, biskup
7 marca - święte męczennice Perpetua i Felicyta
8 marca - św. Jan Boży, zakonnik
9 marca - św. Franciszka Rzymianka

Nawróć się, a zaznasz szczęścia

10 marca - św. Symplicjusz I, papież

12

11 marca – III Niedziela Wielkiego Postu (J 2,132,13-25)

Lekkoduch niech się hamuje,

a płochy niech wejdzie w siebie.
13 Gdy będziesz miał wierne serce,
do Niego wzniesiesz swe ręce,
14 gdy odsuniesz dłonie od występku
i nie ścierpisz grzechu w namiocie 15 to głowę podniesiesz: bez winyś;
staniesz się mocnym: bez lęku.
16

Cierpienie twe pójdzie w niepamięć,
jak deszcz miniony je wspomnisz.
17 Życie roztoczy swój blask jak południe,
mrok się przemieni w poranek.
18 Pełen nadziei, ufności,
odpoczniesz bezpiecznie strzeżony.
19 Nikt nie zakłóci spokoju,
a wielu ci będzie schlebiało.
20 Lecz oczy występnych osłabną,
nie znajdą dla siebie schronienia,
ufność ich - wyzionąć ducha».
(Hi 11, 7- 20)

św. Konstantyn, prezbiter
12 marca - św. Maksymilian, męczennik
13 marca - św. Krystyna, męczennica
14 marca - św. Matylda
15 marca - św. Klemens Maria Hofbauer, prezbiter
16 marca - św. Gabriel Lalemant, męczennik
17 marca - św. Patryk, biskup
18 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu (J 3,143,14-21)
św. Cyryl Jerozolimski, biskup
19 marca - św. Józef, Oblubieniec NMP
20 marca - św. Maurycy Csak, męczennik
21 marca - św. Mikołaj z Flue, pustelnik
22 marca - św. Zachariasz, papież
23 marca - św. Turybiusz z Mongrovejo, biskup
24 marca - św. Katarzyna Szwedzka, zakonnica
25 marca – V Niedziela Wielkiego Postu (J 12,2012,20-33)
26 marca - Zwiastowanie Pańskie
27 marca - św. Ernest, opat i męczennik
28 marca - bł. Joanna Maria de Maille, wdowa
29 marca - św. Stefan IX, papież
30 marca - bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę
31 marca - św. Beniamin, diakon i męczennik

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.

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

Marzec 2012
N Pn Wt Śr Cz Pt So
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WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

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

III 2012

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście we wszystkie piątki: dla dzieci o godz. 16.30, a
dla młodzieży i dorosłych o godz. 18.30.

III 2012

Nabożeństwa Gorzkich Żali w Wielkim Poście we wszystkie niedziele o godz. 16.00.
Kazania pasyjne wygłosi ks. Marcin Czujek – sędzia Metropolitalnego Sądu
Duchownego w Poznaniu.

III 2012

W I czwartek miesiąca od godz. 17.15 Godzina Święta

01 III 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.

02 III 2012

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

03 III 2012

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

04 III 2012

Rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. dr Rafał Pajszczyk.
Plan rekolekcji: niedziela: nauka dla wszystkich podczas każdej Mszy św.;
poniedziałek: nauka podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 oraz nauka stanowa dla
mężczyzn po wieczornej Mszy św.; wtorek: nauka dla wszystkich podczas każdej
Mszy św., po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży, obecność
przygotowujących się do bierzmowania, a więc młodzieży gimnazjalnej wszystkich
klas, obowiązkowa; środa: nauka podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 oraz nauka
stanowa dla kobiet po wieczornej Mszy św. Podczas obu Mszy św. w dniu
zakończenia rekolekcji o. Rekolekcjonista będzie zbierał składkę. Spowiedź
rekolekcyjna przed każdą Mszą św.

04 - 07 III 2012

O godz. 18.00 Msza św. i kolejne spotkanie w sali bł. Jana Pawła II dla rodziców
młodzieży mającej w tym roku przyjąć sakrament bierzmowania.

13 III 2012

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

19 III 2012

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii, którą przeprowadzi ks. bp Z. Fortuniak.
Podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostanie udzielony sakrament bierzmowania.

20 III 2012

JADWISIA
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WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

O godz. 18.00 Msza św. i kolejne spotkanie w sali bł. Jana Pawła II dla rodziców
dzieci I Komunijnych.

22 III 2012

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

26 III 2012

Rekolekcje szkolne, które poprowadzi ks. dr Szymon Stułkowski wraz z młodzieżą z
Akademickiego Koła Misjologicznego.

Ilość
2
0
2

Statystyki
chrzty
sakramentów małżeństwa
zgony

28 - 30 III 2012

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

PARAFIALNE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - 2 kwietnia 2012roku
W połowie lutego ruszyły przygotowania do
parafialnego Misterium Męki Pańskiej, w
którym weźmiemy udział
w godzinach
wieczornych Wielkiego Poniedziałku.

przeżywaniu ostatnich chwil z życia naszego
Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.
A. J.

Reżyserem
tego
przedsięwzięcia
jest
parafianin, pan Przemysław Basiński, twórca
Verba Sacra -projektu artystyczno-naukoworeligijnego, poświęconego tradycji słowa w
kulturze
duchowej
narodu
polskiego.
Scenariusz oparty jest na powieści ,, Jezus z
Nazarethu” - Romana Brandstaettera , który
inspirację do swojej twórczości znalazł
w wierze w Chrystusa.
Całość misterium składa się z 11 scen, które
odczytywać będą zaangażowani w to dzieło
parafianie,
dorośli,
młodzież,
dzieci.
To dość duże przedsięwzięcie, wymagające
nie tylko zaangażowania artystycznego, ale
także technicznego.
Wszystkich Parafian prosimy o modlitwę na
czas przygotowań naszego parafialnego
Misterium Męki Pańskiej i już dziś
zapraszamy do udziału w tym wspólnym

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.
Jan Twardowski

Strona 7 z 12

JADWISIA

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS - Światowy Dzień Chorych
W
dniu
11
lutego
obchodziliśmy Światowy Dzień
Chorych. Nasz Parafialny Zespół
Caritas włączył się czynnie do
obchodów tego dnia. W naszej
parafii jest wielu chorych, którzy
w ogóle nie mogą wychodzić z
domu. Właśnie dla tych parafian
przygotowaliśmy
okolicznościowe
laurki.
Przygotowane wcześniej laurki
wraz z drobnymi upominkami w
ilości czterdziestu dostarczyliśmy
w piątek 10 lutego do domów
adresatów. W sobotę 11 lutego
odprawiona została uroczysta
Msza św. przeznaczona dla ludzi
chorych,
starych
i
niepełnosprawnych połączona z
udzieleniem
namaszczenia
chorych olejem świętym.
Po Mszy św. w sali
Błogosławionego Jana Pawła
odbyło się spotkanie przy kawie i
ciastach.

Już w piątek panie z Parafialnego
Zespołu Caritas przygotowały
salę na przyjęcie gości, a w sobotę
tuż
przed
Mszą
świętą
przygotowano poczęstunek w
postaci
kawy,
herbaty,
wybornych ciast i słodyczy. Na
stołach były również kwiaty i
świece Caritas. Uczestnicy Mszy
świętej zostali zaproszeni na
spotkanie i trzeba powiedzieć, że
przyjęli zaproszenie, bo sala była
pełna.
Ksiądz
proboszcz
zainaugurował spotkanie krótkim
przemówieniem
okolicznościowym.
Dalej
już
atmosfera była swobodna i
miła, urozmaicana śpiewem przy
akompaniamencie
naszej
organistki.
Kazimierz Kasperek

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Na dziewięć miesięcy
przed
Uroczystością
Bożego
Narodzenia, wgłębiamy się w
tajemnicę Zwiastowania Maryi
faktu, iż zostanie ona Matką
Boga.
Niezwykłą
scenę
zwiastowania w najpełniejszy
sposób opisuje ewangelista św.
Łukasz
(Łk
1,26-38).
Oto
posłaniec boży; archanioł Gabriel
(jego imię oznacza "Bóg jest moją
siłą") oznajmuje człowiekowi, w
dodatku niewinnej niewieście, iż
zostanie "ścieżką", po której na
ten świat zstąpi Bóg. Czysto
ludzka i zrozumiała wątpliwość
Maryi, wyrażona w słowach:
"Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża" (Łk 1, 34) nie
pozostaje
bez
odpowiedzi
Stwórcy. Bóg nie żąda od nas
……

niemożliwych (to nie szkoła...).
Zawsze,
ilekroć
powierza
człowiekowi poważną misję,
wspiera go i dodaje sił. Jesteśmy
świadkami
całkowitego
zawierzenia swego losu Bogu i
podporzadkowania mu swej
drogi życiowej.
W dniu tej uroczystości
winniśmy
sobie
także
uświadomić
świętość
życia
poczętego, choć jeszcze nie
narodzonego. Choć współczesna
cywilizacja śmierci dąży do
deprecjonowania tej wartości,
powinniśmy
powiedzieć
stanowcze "Nie", wobec tak
godzących w naturę ludzką
procederów, jak np. aborcja.
Kościół
Katolicki
Zwiastowanie Pańskie obchodzi

od czasów papieża Grzegorza
Wielkiego, a więc od przełomu VI
i VII w., choć tę uroczystość
zapoczątkowano czcić w Kościele
Wschodnim.
W
Polsce
uroczystość
Zwiastowania
niegdyś
nazywano
świętem
Matki Bożej Wiosennej.
(źródło:
ministranci.archidiecezja.katowice.pl)
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CZY PÓJDĘ NA REKOLEKCJĘ WIELKOPOSTNE?
W czasie czterdziestu
dni Wielkiego Postu warto
zaplanować czas rekolekcji,
czas zastanowienia się nad sobą
i nad swoim życiem. Zatrzymać
się na chwilę, wyciszyć i
zamyślić. Spotkać Boga i
spotkać się sam na sam ze sobą.
Trzeba wyjść na pustynię, bo
tam jest cisza, spokój i
milczenie.
Wtedy
można
usłyszeć siebie.
A może właśnie tegoroczne
nauki rekolekcyjne będą dla
mnie
swoistą
pustynią,
powrotem do źródeł?
Rekolekcje wielkopostne
to taki szczególny i wyjątkowy
czas w roku liturgicznym
Kościoła. Jest to czas próby,
czas lekcji i nauk, kiedy
uczymy
się
roztropności,
mądrości ducha i stajemy się
lepsi. Czas rekolekcji jest
bardzo
znanym
aktem
pokutnym w Kościele od
wieków – aktem duchowych
ćwiczeń. Dlatego rekolekcje
odprawiają wszyscy: papież,
biskupi, kapłani, zakonnicy i
zakonnice,
małżonkowie,
rodzice, dziadkowie, studenci,
uczniowie, osoby chore i
niepełnosprawne,
osoby
samotne
i
rozwiedzione…
Kościół naucza i przygarnia
wszystkie
owieczki
rozproszone na całym świecie.
Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej
jest dzień dobrze przeżyć, niż
napisać księgę…”. To prawda,
nie będzie nam łatwo stać się
lepszymi po godzinie lub po
kilku
godzinach
nauk
rekolekcyjnych. W ciągu kilku
chwil nie da się naprawić
całego
duchowego
rozgardiaszu. To jest praca na
całe życie. Ale warto od czegoś
zacząć,
warto
w
tych
……………

rekolekcyjnych dniach postawić
sobie odważne pytania:
Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy
jestem w stanie uwierzyć
jeszcze więcej Bogu i mocniej
Mu zaufać? Czy kocham Go ze
wszystkich
sił,
wszelkim
myśleniem i całym sercem?
Muszę
sobie
także
odpowiedzieć na pytanie: Czy
ja się jeszcze modlę? Czy
potrafię rozmawiać z Bogiem?
W
czasie
rekolekcji
wielkopostnych warto także
przeczytać coś, co pomoże
inaczej
myśleć,
zobaczyć
bliźniego i z nim się pojednać.
Same zaś rekolekcje mają dodać
sił, odwagi, otuchy i nadziei,
aby pójść pod krzyż i zobaczyć
Ukrzyżowanego. Żeby mieć
odwagę
podnieść
oczy,
zapłakać i zapytać: „Panie, czy
Ty mi jeszcze raz przebaczysz?
Czy
przygarniesz
mnie
ponownie do swego serca?”.
Odpowiedź
usłyszysz
na
pewno… Zobaczysz ją w
oczach i rozpiętych ramionach
Chrystusa, w przebitym sercu
Jezusa. Sam dojdziesz do
wniosku: „To nie gwoździe Cię
przybiły, lecz mój grzech”, moje
słabości, namiętności, moja
niewierność, moja zdrada i
oddalenie…
Wtedy,
gdy
poprawnie
odczytasz odpowiedź płynącą z
krzyża, podejmiesz skruchę,
wolę poprawy i wyspowiadasz
się. A potem wrócisz do krzyża
i ucałujesz przez łzy przebite
stopy Chrystusa.
I
to
będą
twoje
prawdziwe
rekolekcje.
Zobaczysz, że inny jest świat,
inna rzeczywistość, inni będą
ludzie,
a
ty
przeżyjesz
prawdziwe
nawrócenie.
Podczas
rekolekcji

wielkopostnych
trzeba
„załatwić” wiele spraw nie tylko
z
Bogiem,
ale
i
ze
współmałżonkiem, z rodzicami, z
dziećmi i bliźnimi. Rekolekcje są
po to, aby wyprostować to
wszystko, inaczej zmarnujemy
dni, które zostały nam dane na
uleczenie duszy.
Naprawdę warto wybrać się na
wielkopostne
ćwiczenia
duchowe,
by za Julianem
Tuwimem zawołać:
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie…
I z taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie,
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie…
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
z Montrealu w Kanadzie
(źródło: katolik.pl)
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RECENZJA KSIĄŻKI – Znak wspólnoty
Eksperci komunii. Od
lat to szczególne określenie
bywa
przypisywane
zakonnicom i zakonnikom,
pochodzi zaś zapewne z dość
ważnego
dokumentu
kościelnego. Albowiem w roku
1980
Święta
Kongregacja
Zakonów
i
Instytutów
Świeckich,
określając
w
Optiones
evangelicae
dokumencie
poświęconym
Zakonom i promocji ludzkiej zakonników
i
zakonnice
mianem "ekspertów komunii",
przedstawiła
ich
jako
wezwanych do tego, by być w
Kościele eklezjalną wspólnotą,
a w świecie świadkami i
twórcami tego "komunijnego
stylu", który umieszczony jest
na samym szczycie historii
człowieka, według myśli Boga .

W 1996 roku Jan Paweł II w
adhortacji apostolskiej Vita
consecrata,
podejmując
to
określenie, wyciągnął z niego w
pełni logiczny wniosek: jeżeli są
oni ekspertami komunii, to
powinni
być
też
zdolni
wspierać wszystkich innych
członków Kościoła w życiu
wspólnotowym.
I
dlatego
Kościół powierza wspólnotom
życia
konsekrowanego
szczególną troskę o wzrost
duchowości komunii przede
wszystkim
wewnątrz
nich
samych a następnie w łonie
kościelnej wspólnoty i poza jej
obrębem.
Książka jest zborem
artykułów opublikowanych w
dwumiesięczniku
poświęconym duchowości i

KĄCIK DLA DZIECI

Droga Krzyżowa
Stacja IV - Jezus spotyka Matkę swoją

Maryjo, bądź przy mnie w chwilach
radosnych i smutnych. Wspieraj mnie i
pomagaj mi, bo sam nie dam rady unieść
ciężaru mojego życiowego krzyża.

wspólnocie "Unita e Carismi"
dającym odpowiedź na pytania:
Czy zakonnicy i zakonnice są
rzeczywiście
ekspertami
komunii?; Czy jest to tylko
roszczenie, pobożne życzenie,
czy też rzeczywistość?; W jaki
sposób człowiek staje się
ekspertem komunii? Książka
została napisana w sposób
prosty lecz szczery, w mocnym
przekonaniu o wielkiej misji
powierzonej życiu zakonnemu:
być znakiem i narzędziem
komunii.

Źródło:
pallottinum.pl
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święty Wawrzyniec

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

W tym numerze pisali:
ks. Dusza Stefan
ks. Glinkowski Benedykt
Jęsiak Anna
Kasperek Kazimierz

Za zdjęcia dziękujemy:
Parafialnemu Zespołowi
Caritas

Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!
Adres:

www.jadwigaslaska.pl

Nierówno przysmażony Wawrzyniec był
Rzymianinem. Żył w czasach, kiedy na
chrześcijan, co kilka lat spadały
prześladowania. Ciężkie chwile przyszły
i na Wawrzyńca. Było to 10 sierpnia 258
roku. Dekret cesarza nakazywał nie tylko
zabić wszystkich biskupów, kapłanów i
diakonów, ale także zabrać majątek
kościelny. W Rzymie pieczę nad
pieniędzmi sprawował Wawrzyniec.
Sędzia postanowił tak długo go męczyć,
aż powie, gdzie ukrył pieniądze.
Wawrzyniec był jednak przezorny.
Jeszcze
przed
pojmaniem
rozdał
wszystkie bogactwa biednym. Kiedy
sędzia nakazał mu pokazać skarby
Kościoła, Wawrzyniec zebrał wokół siebie wszystkich biednych i wskazując
na nich powiedział: Oto są skarby Kościoła!. Rozwścieczony sędzia nakazał
Wawrzyńca ubiczować, rozłożyć na rozpalonej kracie i tak wolno palić go
ogniem, aż wyzna, gdzie są skarby, którymi zamierzali się wzbogacić
urzędnicy cesarscy. Wawrzyniec nie przestraszył się cierpieć. Leżąc na kracie
jeszcze sobie żartował. Powiedział do kata: Widzisz, że moje ciało już dość
jest przypieczone z jednej strony, obróć je na drugą stronę. Jeden z papieży
dał takie świadectwo o Wawrzyńcu: Jak silny musiał być ogień miłości ku
Chrystusowi w tym Świętym, skoro gasił nim żar ognia.
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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SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE
Znak krzyża
To starożytne narzędzie tortur i haniebnej śmierci od czasu odkupionej Męki i Śmierci Zbawiciela stało się
najważniejszym symbolem chrześcijańskiej tożsamości. Znak krzyża znany był od najdawniejszych
czasów, w różnych kręgach kulturowych, dopiero jednak Chrystus odkrył jego najgłębszy sens. Dzisiaj
krzyż jest kojarzony jednoznacznie z Ukrzyżowanym, który łączy ziemię z niebem (belka pionowa –
wertykalna) oraz obejmuje cały świat i każdego człowieka (belka pozioma– horyzontalna). Symbol ten
uświęca wszystkie ważniejsze chwile życia chrześcijanina, spotykamy go na rozstajach polnych dróg,
nosimy go na piersiach, zawieszamy na ścianach naszych domów. Na planie krzyża wzniesiono wiele
świątyń, widnieje na fasadach obiektów sakralnych i na ołtarzach. W wielu kościołach na tzw. belce
tęczowej zobaczyć można krzyż triumfalny.
W pierwotnej ikonografii obraz krzyża bywał często ukrywany w symbolu kotwicy, trójzębu, pługas
albo w greckiej literze „Psi”. Najstarsze krzyże, np. koptyjskie, celtyckie i egipskie, wykonywano bez
wizerunku Zbawiciela; dopiero po synodzie trullańskim (692) na krucyfiksach pojawiła się Jego postać.
Spośród różnorodnych form krzyży przypomnijmy sobie te najbardziej znane:

łaciński
grecki
egipski
patriarchalny (arcybiskupi)
papieski
prawosławny (ukośna belka służyła skazańcom za podporę pod nogi)
krzyż św. Antoniego (taki kształt miały laski mnichów – na cześć św.
Antoniego pustelnika)
krzyż św. Andrzeja (na takim krzyżu zginął ten apostoł)
widlasty (symbol pierwotny tchnienia w wodę chrzcielną)
krzyż jerozolimski, przypominający o pięciu Ranach Zbawiciela,
umieszczany na płaszczach Rycerzy Grobu Świętego)
krzyż maltański, którego osiem rozwidleń symbolizuje osiem
błogosławieństw. Jest to heraldyczny znak zakonu Kawalerów
Maltańskich, zwanych Joannitam.

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

