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W Wielkim Poście 
towarzyszy nam konieczność 
nawrócenia, bo to sprawa wagi 
zasadniczej. Nikt nie nawraca się 
dlatego, że tego chce. Tak jak nikt 
nie może sam wyjść z bagna, w które 
się pogrąża i odkopać się. 
Nawrócenie zawsze jest łaską i jego 
inicjatywa przychodzi od Boga. 
Dlatego prorocy starotestamentalni 
wołają: "Nawróć nas Panie, a 
wrócimy do Ciebie…" 

Dobra wola w nawróceniu, to 
jeszcze za mało. Każdy z nas nosi w 
sobie głębokie pragnienie bycia 
dobrym, co więcej, nawet pragnienie 
doskonałości, ale samo z siebie nie 
prowadzi ono do nawrócenia. 
Grzech wprowadza je w ślepe 
uliczki kończące się swoistym 
błędnym kołem: Egoista chce 
przestać być egoistą z motywów 
egoistycznych. Pyszałek chce 
przestać być pyszny, bo w swej 
pysze nie znosi faktu, że jest pyszny. 
W rezultacie i jeden i drugi 
doskonalą swój egoizm i swoją 
pychę i to tak, że stają się one dla 
nich samych niewidoczne, ale tym 
bardziej dokuczliwe dla innych. Na 
tym polega faryzeizm, dla którego 
jesteśmy pełni potępienia, a który 
tak łatwo nas dogania. 

Grzech to znacznie więcej niż 
grzeszne myśli, słowa, czyny, czy 
zaniedbania. To tylko zewnętrzne 
jego przejawy, symptomy 
wewnętrznej choroby. Grzech jest 
głęboką chorobą duszy, z której nie 
ma uzdrowienia poza Jezusem  
 

 

TAJEMNICA WIELKIEGO POSTU 

Chrystusem. Już samo 
uświadomienie sobie własnego 
grzechu jest łaską, bo i na swój 
grzech człowiek żyjący w grzechu 
jest ślepy. Pan Jezus mówi, że to 
Duch Święty przekona świat o 
grzechu, "o grzechu, bo nie wierzą 
we mnie" (por. 16,8). Naturę 
choroby, jaką jest grzech, widać 
dopiero w świetle miłości Boga. 
 Trzeba nam Wielkiego 
Postu, który kontempluje 
„przegraną” Chrystusa, dobro z 
którym przyszedł i zło, które 
doprowadziło Go na krzyż. Gdyby 
na tym poprzestać, to grzeszny 
człowiek pokonał świętego Boga… 
 Na szczęście, dla 
wytrwałych, przychodzi poranek 
Zmartwychwstania – nagroda za 
miłość zawierzenia. Zachęcam Was. 
Bądźcie WYTRWALI!!! 
 

Ksiądz Proboszcz 
Benedykt Glinkowski 
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PAPIEŻ ABDYKUJE. CZYM JEST KONKLAWE? 

W mediach cały czas od abdykacji Benedykta 
XVI przewija się słowo "konklawe". Termin ten 
pojawia się w kontekście następcy obecnego 
papieża. Czym jest konklawe - słowo, które nagle 
zdominowało nagłówki gazet? 

Sam termin konklawe pochodzi od łacińskiego 
conclave i oznacza zamknięte pomieszczenie lub 
pokój. Używa się go jednak najczęściej jako 
określenia zgromadzenia kardynałów, którzy w 
odosobnieniu bez kontaktu ze światem 
zewnętrznym (stąd właśnie owo "zamknięte 
pomieszczenie") obradują nad wyborem 
przyszłego papieża. 

Tradycja konklawe 
Tradycja organizowania konklawe sięga 
średniowiecza. Powstała w czasach, gdy o 
demokracji się ludziom w Europie nie śniło, 
dlatego też w wyborze papieża nie uczestniczą 
wszyscy wierni, a jedynie najwyżsi rangą 
hierarchowie kościoła katolickiego - tak stanowi 
prawo wprowadzone przez papieża Grzegorza X 
w 1274r. 

Wyjątkowe konklawe 
Według tradycji konklawe powinno rozpocząć 
się najpóźniej 15-20 po śmierci papieża. W tym 
roku będziemy mieli do czynienia z niemal 
bezprecedensowym wydarzeniem, gdy 
 

konklawe wybierać będzie następcę wciąż 
żyjącego papieża. Benedykt XVI jest bowiem 
pierwszym gospodarzem Stolicy Piotrowej od 
XIII wieku, który abdykował. 
W historii zdarzały się obrady, które ciągnęły się 
miesiącami. Działo się tak, gdyż kandydat, aby 
zostać papieżem, musi zyskać głos ponad 2/3 
zebranych elektorów, a często wyłaniało się 
dwóch kandydatów, którym sprzyjały podobnie 
liczebne frakcje i wypracowanie kompromisu 
wymagało czasu. Tak było w 1978, kiedy władzę 
nad kościołem rywalizowało dwóch faworytów, 
ale ponieważ żaden z nich nie był wstanie 
uzyskać odpowiedniej większości głosów, 
(głosowano aż 8 razy) kardynałowie postawili na 
młodego biskupa z Krokowa - Karola Wojtyłę. 
Oficjalnie jednak przebieg konklawe jest tajny, do 
mediów docierają zwykle z niego jedynie 
niepotwierdzone przecieki. Obrady odbywają się 
w Kaplicy Sykstyńskiej w Pałacu Watykańskim. 
Ich zakończenie oznacza się wypuszczeniem 
białego dymu, a zebranym na placu św. Piotra 
ogłasza się wówczas wybór - słynną "Habemus 
papam!". Urzędnicy watykańscy informują , że 
nowy papież, następca Benedykta XVI, mógłby 
objąć rządy jeszcze przed Wielkanocą. 
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Maria Magdalena, Piotr i Jan przy 

grobie 

20 1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 

odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do 

Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego 

Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z 

grobu i nie wiemy, gdzie Go 

położono". 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń 

i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz 

ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 

pierwszy do grobu.5 A kiedy się nachylił, 

zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 

środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, 

idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 

ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 8 Wtedy 

wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył. 9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 

Pisma, [które mówi], że On ma powstać z 

martwych. 10 Uczniowie zatem powrócili znowu 

do siebie.  

 (J 20,1-9) 

 

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO 
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LITURGICZNEGO 

 

 

  

  

Marzec  2013 

 1 marca - św. Feliks III, papież  

2 marca - św. Agnieszka z Pragi,  

3 marca - III Niedziela Wielkiego Postu (Łk 13,1-9)    

4 marca – 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  

10 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu (Łk 15,1-3.11-32)   

11 marca –  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 - V Niedziela Wielkiego Postu (J 3,14-21)  

18 marca – 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 – Niedziela Palmowa (Łk 22,14-23,56)         

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 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

      (J 20,1-9) 

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-01.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-02a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-03.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-05.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-06a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-07.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-08a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-09a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-10.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-11.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-12a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-13a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-14.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-15a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-16.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-17a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-18a.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-19.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-20b.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-21.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-22.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-23.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-24.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-26b.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-27.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-28.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-29b.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-30.php3
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-31.php3


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzec 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 29   30 

31       

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 2013 

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

III 2013 

Nabożeństwa Gorzkich Żali w Wielkim Poście we wszystkie niedziele o godz. 16.00. 
Kazania pasyjne wygłosi ks. kan. Dr Ryszard Rybak – oficjał Metropolitalnego Sądu 
Duchownego w Poznaniu. 

III 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. 

III 2013 

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

III 2013 

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

III 2013 

Rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które poprowadzi o. Dariusz Dąbrowski COr – 
proboszcz parafii na Świętej Górze w Gostyniu.  

10 III 2013 

Rekolekcje szkolne od poniedziałku 11.03.2013 r. do środy 13.03.2013 r. w godzinach 
przedpołudniowych. 

11 III 2013 

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 19 III 2013 

Niedziela Palmowa. Msze św. o godz. 18.00 (23.03.13 r.), 8.00, 9.30, 11.00, 17.00. 
Podczas każdej Mszy św. święcenie palm, a przed Mszą św. o godz. 11.00 procesja z 
palmami. 

24 III 2013 

Wielki Poniedziałek. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej o godz. 
19.30 Droga Krzyżowa ulicami osiedla: Gladiolową, Szarotkową, Łubinową i 
Floksową. Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżywania tej tradycyjnej Drogi 
Krzyżowej. 

25 III 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. 

WYDARZENIA MIESIĄCA 
 



 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

Wielki Wtorek. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź św. od godz. 8.00 do 9.30 oraz 
od 15.30 do 16.30, od 17.00 do 18.00 i od 19.00 do 20.00. Po południu co ½ godz. 
będzie rozdzielana Komunia św. 

26 III 2013 

Wielka Środa. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. O godz. 17.30 Nowenna do MB 
Nieustającej Pomocy. O godz. 21.00 tradycyjna adoracja w ciszy. 

27 III 2013 

Wielki Czwartek. Godz. 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej, na którą w sposób 
szczególny zapraszamy dzieci klas I - III wraz z rodzicami. Po zakończonej Liturgii 
do godz. 22.30 adoracja w Ciemnicy prowadzona przez Grupę „Syjon”. 

28 III 2013 

Wielki Piątek. 

Godz. 7.00 – rozpoczęcie adoracji oraz Godzina Czytań i Jutrznia 
Godz. 15.00 – rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego 
Godz. 17.00 – Droga Krzyżowa 
Godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej 
Godz. 20.00 – 24.00 adoracja przy Grobie Pańskim  
Straż przy Grobie Pańskim pełnić będą strażacy z OSP 

29 III 2013 

Wielka Sobota.  Godz. 7.00 – rozpoczęcie adoracji oraz Godzina Czytań i Jutrznia. 
Przed kościołem o godz. 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00 święcenie potraw na stół 
wielkanocny. O godz. 15.15 nowenna do Miłosierdzia Bożego. 

30 III 2013 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

Wielka sobota. Godz. 20.00 Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną – 
przynosimy paschaliki lub inne świece z okapnikami do wosku; 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego oraz Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. o godz. 
8.00, 9.30, 11.00, 17.00. Na zakończenie Mszy św. o godz. 8.00 nowenna do 
Miłosierdzia Bożego. 

31 III 2013 
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Adoracja: Wielki Piątek w Kaplicy 
Adoracji, Wielka Sobota: przy Grobie 
Pańskim 
7.00 – 8.00:  Brewiarz 
8.00 – 9.00:  Adoracja w ciszy 
9.00 – 10.00:  Wspólnota Żywego 
Różańca 
10.00 – 11.00:  Dzieci 
11.00 – 12.00:  Ministranci 
12.00 – 15.00:  Adoracja w ciszy 
15.00 – 16.00: Parafialny Zespół Caritas i 
czciciele Miłosierdzia Bożego 
16.00 – 17.00: kapłani i siostry zakonne 
(prowadzenie: Wielki Piątek - ss. 
Uczennice Krzyża; Wielka Sobota - ss. 
Imienia Jezus) 
17.00:  Droga Krzyżowa (Wielki Piątek) 

Wielki Piątek – przy Grobie Pańskim 

20.00 – 21.00 - mieszkańcy ulic: Gerberowej, 
Frezjowej, Żonkilowej, Lawendowej, Stokrotkowej, 
Malwowej, Zawilcowej, Nasturcjowej; 

21.00 – 22.00 - mieszkańcy ulic: Grunwaldzkiej, 
Szarotkowej, Begoniowej, Maciejkowej, Kaczeńcowej, 
Hiacyntowej, Petuniowej, Przylaszczkowej, 
Pierwiosnkowej, Piwoniowej, Chryzantemowej, 
Daliowej, Lotosowej, Nagietkowej, Narcyzowej; 

22.00 - 23.00 - mieszkańcy ulic: Krokusowej, 
Goździkowej, Kaliowej, Irysowej, Sasankowej, 
Magnoliowej, Margaretkowej, Tulipanowej, 
Storczykowej; 

23.00 - 24.00 - mieszkańcy ulic: Floksowej, 
Lewkoniowej, Łubinowej, Gladiolowej, Astrowej, 
Cyniowej, Macierzankowej, Różyczkowej. 
 



 
 

 

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE  DATA 

Nauka dla wszystkich podczas każdej Mszy św. 10 III 2013 

Nauka dla wszystkich podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 oraz nauka stanowa dla 
mężczyzn po wieczornej Mszy św. 

11 III 2013 

Nauka dla wszystkich podczas każdej Mszy św., po wieczornej Mszy św. nauka  
stanowa dla rodziców, których dzieci uczą się w szk. podstawowej i gimnazjum. 

12 III 2013 

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. 

13 III 2013 

REKOLEKCJE DLA GIMAZJUM  (TEMAT: Jak kochać niekochany Kościół?) DATA 

9.45  - 12.00      film Cristiada cz. 1. w 2 grupach sala bł. JPII i dom kultury oraz 
nauka w kościele 

11 III 2013 

10.15   - 12.30  film Cristiada cz. 2. nauka w kościele i droga krzyżowa w kościele 12 III 2013 

10.30 – 11.30 Msza święta 13 III 2013 

REKOLEKCJE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (TEMAT: Z Aniołami przez życie) DATA 

Klasy 0 – 3 
9.00 - 10.00     nauka rekolekcyjna w kościele 
10.15 - 11.15  film w salach lekcyjnych o Aniołach poprzedzony wprowadzeniem ks. 
Piotra  / aula /  
Klasy  4 – 6 
9.00 – 10.00    Droga krzyżowa ulicami osiedla / dojście do kościoła / 
10.00 – 11.00  nauka rekolekcyjna w kościele 

11 III 2013 

Klasy 0 – 3 
10.15 – 11.15   zajęcia plastyczne w salach lekcyjnych – Anioł z masy solnej, z gliny, 
itp. Zrobione  przez dzieci anioły będą rozprowadzane w szkole i parafii, a 
pozyskane środki przeznaczone zostaną na Dom dziecka w Jerozolimie – 
zaprzyjaźniony  „Dom pokoju” 
Klasy  4 – 6 
9.00 – 10.00   zajęcia plastyczne w salach lekcyjnych – Anioł z masy solnej, z gliny, 
itp. Zrobione  przez dzieci anioły będą rozprowadzane w szkole i parafii, a 
pozyskane środki przeznaczone zostaną na Dom dziecka w Jerozolimie – 
zaprzyjaźniony  „Dom pokoju” oraz konkurs wiedzy o Aniołach dla chętnych 

10.15 – 11.00   nauka rekolekcyjna w kościele 

12 III 2013 

Klasy  0 – 6 

9.00 – 10.00  Msza święta 
13 III 2013 
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

Święto Matki Boskiej z Lourdes - Dzień 
Chorych 
 
     11 lutego jest przez społeczność chrześcijańską 
obchodzony jako Światowy Dzień Chorego. 
Święto obchodzone jest w dniu wspominanym w 
Kościele powszechnym jako pamiątkę  
pierwszego objawienia Maryi w  Lourdes. 
     W tym roku Dzień Chorych obchodzony jest 
po raz 21. Ustanowiony został przez papieża bł. 
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 r. Data ta  - 13 
maja nawiązywała do 75 rocznicy objawień 
fatimskich oraz 11 rocznicy zamachu na życie 
Jana Pawła II. W  tym dniu szczególnie łączymy 
się z tymi, którzy cierpią na duszy i na ciele. 
     Temat tegorocznego Dnia Chorych nawiązuje 
do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie: 
,,Idź, i ty czyń podobnie”.   
     Kościół katolicki  towarzyszy chorym w 
sposób szczególny. W każdy pierwszy piątek 
miesiąca kapłani odwiedzają chorych przynosząc 
im możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty  
i przyjęcia Komunii św. Także w każdą niedzielę 
do chorych, którzy o to proszą, udają się 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, 
umożliwiając chorym Jej przyjęcie. W 
codziennych modlitwach prosimy o zdrowie i 
wytrwanie w chorobie dla swoich krewnych, 
bliskich i przyjaciół. Także chorzy ofiarowują 
swoje cierpienia w rożnych intencjach, przede 
wszystkim w intencji Kościoła Świętego. 
     W naszej parafii organizacją Dnia Chorych jak 
każdego roku, zajął się Parafialny Zespół 
,,Caritas”. W tym celu już w piątek Panie 
przygotowały i udekorowały salę Jana  
Pawła II na przyjęcie chorych i seniorów naszej 
parafii. 
     Uroczystości Dnia Chorych,  w dniu 9 lutego 
br. o godz. 10.00, rozpoczęła Msza Św. w intencji 
chorych, którą odprawił ks. kan. Andrzej 
Kościański. Podczas Mszy św. kapłani udzielili 
Sakramentu Namaszczenia Chorych. Sakrament 
ten własną mocą odpuszcza grzechy o ile 
jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i pragniemy 
dostąpić przebaczenia. Przynosi też ulgę w 
cierpieniu lub uzdrowienie. Z możliwości  
przyjęcia sakramentu skorzystało wielu chorych 
obecnych na Mszy Św.   

 

     W łączności z Parafialnym Zespołem 
„Caritas”, w szkole powstało Szkolne Koło 
„Caritas” pod przewodnictwem Pani Anny 
Jęsiak. Obecnie skupia 28 młodych członków i 
kandydatów. W czasie Mszy św. z rąk ks. 
Proboszcza grupa członków otrzymała 
legitymacje członkowskie.  
Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. kan. 
Andrzej Kościański, który zwrócił uwagę na rolę 
starszego pokolenia w wychowaniu młodych 
oraz ich znaczenie i udział jako zaplecza 
modlitewnego parafii. Docenił przekazywanie 
młodym przez ludzi starszych ich doświadczenia 
i życiowej mądrości. Jednocześnie zwrócił uwagę 
nie tylko młodych ludzi na potrzeby starszych, 
samotnych i chorych, ale przekazał wskazówki, 
jak można tym ludziom pomóc. 
     Mszę św. uświetnił swoim pięknym śpiewem 
chór parafialny. 
     Po zakończeniu Mszy św. udaliśmy się do Sali 
Jana Pawła II. Ks. Proboszcz powitał zebranych, 
życząc wszystkim zdrowia i przyjemnego 
pobytu. Miło spędziliśmy czas przy kawie, 
herbacie i pysznych wypiekach, specjalnie 
przygotowanych na tą okoliczność przez nasze 
parafianki . Przy tej okazji składamy serdeczne 
Bóg Zapłać wszystkim Paniom, które dostarczyły 
te wspaniałe ciasta. 
     Członkowie Parafialnego Zespołu ,,Caritas” 
przedstawili się zgromadzonym, aby każdy z 
parafian, borykający się z problemami 
duchowymi czy materialnymi, wiedział gdzie i 
do kogo się zwrócić, ponieważ wolą każdego 
członka Zespołu jest cierpliwie i gorliwie służyć 
bliźnim w potrzebie. 
     Dla tych, którym stan zdrowia nie pozwalał 
być z nami, Zespół ,,Caritas” przygotował 
przepiękne okolicznościowe laurki i mały 
upominek, które  członkowie Szkolnego Koła 
,,Caritas” dostarczyli chorym  z miłym słowem i 
uśmiechem. 
     Rozmowom i wspólnym śpiewaniem nie było 
końca. Obecni na spotkaniu miło wspominają 
wspólnie spędzony czas. 

         Cecylia Nowak                                                    
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FOTORELACJA – Dzień Chorych 

PARAFIALNY    ODDZIAŁ    AKCJI    KATOLICKIEJ 

Tradycyjnie, w trzeci  czwartek miesiąca  ( 22.03 ) 
w sali im.  bł. Jana Pawła II miało miejsce 
pierwsze w tym roku spotkanie  członków Akcji 
Katolickiej, działającej przy naszej Parafii. 
Rozpoczęło się ono tradycyjnie modlitwą i 
rozważaniem Pisma Św. Motywem przewodnim 
spotkania było hasło " Być solą ziemi " ( referat p. 
Sylwii Chrebor) w okresie nie tylko Roku Wiary.  
W czasie dyskusji zwrócono uwagę na pilną 
potrzebę większego zaangażowania się 
chrześcijan  w życiu społecznym mimo ( a może 
właśnie dlatego ) coraz częstszych                 
i nachalnych przejawów  zagrożenia chrześcijan  
we współczesnym świecie. Podkreślono, że w 
świecie chrześcijanie są tym czym dusza w 
ludzkim ciele a ich obowiązkiem jest patrzenie 
na świat oczyma kościoła powszechnego a nie na 
święty kościół oczyma zmagającymi się z 
moralnymi problemami świata.  Rozwinięto 
zostało podczas dyskusji metaforyczne znaczenie 
soli, która symbolizuje ochronę przed  
zepsuciem. Sól oznacza także spokój, szacunek, 
trwałość,  zgodę, roztropność, mądrość, 
wierność, łaskę i przymierze. Znaczną część 
spotkania poświęcono sprawom 
organizacyjnym. Zostały rozdane ( pozostałe ) 
legitymacje członkowskie, przyjęto informację o 
stronie finansowej Oddziału. Omówiono 
sprawy, związane z uczestnictwem Członków w 
liturgii  Mszy św. oraz Drodze Krzyżowej. 
Członkowie Akcji Katolickiej proszą o 
współudział w modlitwie za kościół na świecie, a 
także prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza w 
Indiach i niektórych krajach muzułmańskich.   
 

 

Sami  natomiast starają się codziennie zmówić 
modlitwę "Wierzę w Boga" w intencji polskiego 
posła o przypisanym nr. 243 ( Członkowie nie 
znają Jego nazwiska, a więc także przynależności 
partyjnej czy  przekonań religijnych ). Parafialny 
Oddział przypomina o tradycyjnym "Marszu dla 
życia", który odbędzie się w Poznaniu w dniu 14 
kwietnia br., a także zachęca do "odwiedzania" 
zakładki Akcji Katolickiej  ("Grupy 
duszpasterskie") na stronie internetowej naszej 
Parafii.  Ambicją Członków naszego Oddziału 
jest aktywny i stały wzrost tej formy 
komunikowania się ze społecznością naszego 
Osiedla Kwiatowego. Spotkanie tradycyjnie 
zakończyło się odmówieniem okolicznościowej 
modlitwy. Najbliższe zebrania Oddziału Akcji 
Katolickiej odbędą się dnia 21. marca i 18. 
kwietnia. Zapraszamy i zachęcamy katolicką 
społeczność Osiedla do aktywnego uczestnictwa 
w ramach parafialnego oddziału Akcji, 
zwłaszcza czułej i świadomej wobec licznych, a 
skrywanych zagrożeń dla naszej wiary.    
 

POAK 
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UNIWERSALNOŚĆ WIELKIEGO POSTU 

 Społeczeństwo staje się prawdziwie postępowe i 
nowoczesne. W niedzielę i święta gromadnie 
odwiedza galerie... handlowe. Marzy o karierach  
finansowych swych latorośli po ukończeniu 
akademii…. piłkarskich, pilnie śledzi, by nie 
przegapić gali…. bokserskiej. I nie musi się 
martwic skoro jest fajnie i wesoło. Gdyby nie te 
wszystkie "piny" i "loginy" o niczym nie byłoby 
trzeba pamiętać. O walentynkach, tłustym 
czwartku czy rogalu świętomarcińskim 
przypomną usłużne, wolne i obiektywne jak 
zawsze media. Oczywiście tylko w kontekście 
poczynienia okolicznościowych zakupów, a nie 
potrzeby wyjaśnienia "skąd i dlaczego". Zewsząd 
przypominają się coraz bardziej liczni rzecznicy 
różnych praw i przywilejów, obrońcy godności, 
równości i tępiących naturalną czujność 
procedur. Jakoś mało do świadomości przebijają 
się takie słowa jak: obowiązek, 
odpowiedzialność, troska, refleksja.  Nikt nie 
chce słyszeć  ględzenia o "usychającym strumyku 
w górach". Przecież … "woda płynie w miejskich 
rurach". Przegonić, a najlepiej wygonić  z Kraju 
nienawistnych "kasandrystów".   Te ich 
obciachowe zawołanie : "Bóg - Honor - 
Ojczyzna".  Owszem, raz do roku daje się upust 
swej hurtowej kulturalności poprzez nocne 
zwiedzanie  w tłumie                 
i ciasnocie  muzeów czy zaspokoi wrażliwość  
 

 

społeczną skacząc w natchnieniu i amoku do 
taktu "Wielkiej  Orkiestry". Dziwnie na myśl 
przychodzą wydarzenia z czasów początków 
upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wspaniale się 
bawiąca klasa rządząca, by zaspokoić wymyślne 
zachcianki dla siebie i coraz bardziej licznej 
gromady "Pożytecznych" podnosi  podatki, a 
gdy to nie starcza to konfiskuje  majątki … 
niepokornym. Jednocześnie „boski” Kaligula 
czyni swego konia wicemarszałkiem, znaczy… 
senatorem. Od igrzysk do igrzysk. Po co komu 
znać historię? Jeszcze się gotowa powtórzyć… 
Niedawno w telewizji , po przegranym przez 
Polskę w fatalnym stylu  meczu piłkarskim  ze 
słabiutką Irlandią pewien  rozanielony kibic 
krzyczy do kamery, że doskonale się bawił, że 
nic się nie stało, bo to był mecz o "pietruszkę", a 
następnym razem będzie lepiej. Warto może 
chociaż  w okresie Wielkiego Postu uświadomić 
sobie, że życie jest jedno  i nie będzie 
"następnego razu". Że życie od poczęcia do 
naturalnej śmierci to nie   "gra o pietruszkę".  To 
gra o Zbawienie. Wieczne i nie tylko… swoje. A 
pan Bóg ? Owszem, jest miłosierny. Ale i też… 
konsekwentny.  Obdarowawszy raz człowieka 
wolną wolą i rozumem nie będzie go zbawiał 
wbrew jego chęciom i pragnieniom. 

Jacek Zalewski 
 

KĄCIK DLA DZIECI 

Dzieci z naszej szkoły zachęcają do wiary w 
Pana Boga: 
 
Do Nieznajomych! 
Zachęcam Was do wiary w Pana Boga, ponieważ 
On bardzo nas kocha! Gdyby nie On, nie byłoby nas 
na tym świecie. Gdy jest potrzeba – pomoże. 
Zachęcam Was wszystkich do wiary w naszego 
Jedynego Pana.     

Alicja Bartkowiak z 3b 

 
Droga Zosiu! 
Wiem, że trudno jest wierzyć w cuda….ale właśnie 
wiara czyni cuda!!!  Módl się i wierz w Pana Boga. 
Pamiętaj, że dobro, które dajemy, wraca do nas z 
podwójną siłą. Wiara i nadzieja to podstawa naszego 
życia.      

Natalia Wróbel  z 3b 

 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

 

Jan Nepomucen był pomocnikiem 

biskupa Pragi. W tym czasie w Czechach 

panował król Wacław I znany z 

hulaszczego życia i niechęci do Kościoła. 

Bez skrupułów grabił dobra kościelne. 

Wtedy na drodze stanął mu Jan 

Nepomucen. Rozzłoszczony król kazał 

go aresztować. -Już mi się nie 

wymkniesz, księżulu -wykrzykiwał król 

Wacław. -Za dobrze służyłeś swojemu 

biskupowi, a ja tego nie lubię. Bijcie go 

dalej, aż będzie prosił o zmiłowanie - 

 

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

 
Święty Jan Nepomucen 

 
Redaktor 

 
Dyrdał Przemysław  

 
TELEFON: 
605 476 890 

 
E-MAIL: 

gazetka-jadwisia@wp.pl 
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do witryny 

naszej Parafii! 

Adres: 

    www.jadwigaslaska.pl 

Jadwisia 
 

Strona 10 z 12 
 

  

  

 

rozkazał swoim żołnierzom. Ci z nową zaciekłością rzucili się na księdza 

Jana. W więzieniu panował półmrok, rozświetlany lichymi pochodniami. 

Ksiądz Jan cicho stękał, ale nie skarżył się i nie prosił o ulżenie w cierpieniu. 

Zresztą wcale na to nie liczył. Wiedział już, że król chce go zabić. 

A teraz -nagle doskoczył do niego król, który przez dłuższy czas przyglądał mu 

się z ciemnego kąta -powiesz mi wszystkie grzechy, jakie wyznała ci moja żona. 

Na te słowa ksiądz Jan aż drgnął. Gwałtownie wyprostował się, podniósł głowę 

i powiedział: -Nigdy to się nie stanie. Choćbyś mnie, królu, kazał poćwiartować 

na kawałki, nie zdradzę tajemnicy spowiedzi. Rzeczywiście, żona króla 

Wacława I spowiadała się u księdza Jana, ten jednak o wiele wyżej cenił 

dochowanie tajemnicy niż własne życie. Król wpadł w jeszcze większą złość. 

Kazał dalej bić księdza Jana, a potem -na wpół żywego -zrzucić z mostu do 

Wełtawy. Legenda głosi, że nad miejscem utonięcia Jana Nepomucena miał 

zabłysnąć wieniec gwiazd i dlatego na wszystkich wizerunkach świętego 

znajduje się gwiezdna aureola. Jan Nepomucen chroni przed powodziami, jest 

patronem mostów, ale także patronem dobrej sławy i szczerej spowiedzi, 

dlatego prawie zawsze przedstawiany jest z palcem na ustach. Jest to znak 

milczenia i dochowania tajemnicy spowiedzi. 
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  RECENZJA KSIĄŻKI –  „Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy” 

                               
 

Jakiś czas temu w „Jadwisi" 
pojawiła się recenzja „Urzekającej”, 
która z przeznaczeniem dla kobiet 
odkrywa tajemnice jej duszy. Tym 
razem napisana wyłącznie przez 
Johna książka o tęsknotach męskiej 
duszy ukazuje męską wędrówkę. 

Czy czujesz, że elegancki 
garnitur i krawat jest dla Ciebie 
jakimś ograniczeniem? A może 
męczy Cię praca w biurze? Serce 
mężczyzny pozostaje w głębi 
nieoswojone, i tak jest dobrze. Co to 
oznacza? Każdy mężczyzna jest 
powołany do zdobywania. Przecież 
takim stworzył go Bóg. Wśród 
dzikości i zwierząt. W samotności. 
Czy jest w Tobie pragnienie 
wyzwolenia tej wolności, 
samotności? Nie oznacza to 
automatycznie, żeby porzucić żonę, 
dzieci, pracę, dom czy przyjaciół. Te 
wszystkie rzeczy są niezwykle 
potrzebne. To lęk trzyma mężczyznę w 
domu, gdzie wszystko jest schludne, 
uporządkowane i pod kontrolą. Jednak 
odpowiedzi na jego najgłębsze pytania 
nie można znaleźć w telewizji albo w 
lodówce. Trzeba wyruszyć w  
 

 

wędrówkę. Na poszukiwanie swego 
dzikiego serca.  

Być może w zawirowaniu 
szarej codzienności nie odczuwasz 
pustki. Albo głęboko ukryte 
pragnienia zostały zapomniane. 
Jednak w sercu każdego mężczyzny 
znajduje się rozpaczliwe pragnienie 
stoczenia bitwy, przeżycia przygody i 
uratowania Pięknej. Czy nie było tak, 
że w dzieciństwie najbardziej lubiłeś 
bawić się w wojowników, Indian czy 
żołnierzy? Nie zaprzeczysz, że 
  

 
najlepszą zabawką był patyk, którym mogłeś stoczyć bitwę z 
innymi kolegami. A co z przygodą? Czy nie marzyłeś nigdy o 
tym, aby w trakcie niebezpieczeństwa podczas podróży 
wykazać się odwagą i trzeźwym myśleniem? Najlepszy przepis 
na dobrą zabawę dla chłopców to dodać do aktywności element 
ryzyka, drobne odkrycie i element zniszczenia. Wiesz, co mam 
na myśli? Chyba nawet bardziej to czujesz niż ja. To jest 
zapisane w Tobie. Tak samo jak nie ma nic bardziej 
inspirującego dla mężczyzny niż piękna kobieta. Dla niej 
pokonasz największego smoka. Ale tak jak powiedział Bóg, nie 
było dobrze Adamowi bez Ewy. 

Do dzieła! Poczuj wiatr we włosach, smak przygody, 
stocz bitwę i uratuj Piękną. To wszystko jest w zasięgu Twoich 
rąk. Odkryj w sobie na nowo tęsknoty męskiej duszy.  

Polecam gorąco „Dzikie serce”. 
Monika Kaszkowiak 

 

NA RADOSNE ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY WSZYSTKIM CZYTELNIKOM CZASOPISMA 

PARAFIALNEGO „JADWISIA”  ŻYCZYMY POKOJU I GŁĘBOKICH PRZEŻYĆ 

PŁYNĄCYCH Z TAJEMNICY ZWYCIĘSTWA DOBRA NAD ZŁEM. 

 

NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS, KTÓRY POKONAŁ WIĘZY ŚMIERCI 

OBDARZA WAS NIEZMIERZONYM ŹRÓDŁEM SWYCH ŁASK, ROZŚWIETLA 

CODZIENNOŚĆ ŻYCIA, A MIŁOŚĆ I JEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NIECH OBFICIE 

WYPEŁNIAJĄ WASZE SERCA. 

Redakcja „Jadwisi” 



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 
 
 
 
 
 


