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WIZYTACJA KANONICZNA
Udzielenie
sakramentu
bierzmowania
Przy okazji wizytacja ks. bp.
Zdzisława
Fortuniaka,
58
młodych ludzi przyjęło z rąk J.E.
sakrament
bierzmowania.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
św. o godz. 18.00.
W kazaniu bp. wspominał
zgromadzonym parafianom, że
bierzmowanie
jest
ważnym
sakramentem
dojrzałości
chrześcijańskiej i bezpośrednim
otwarciem na działanie Ducha
św.
Zachęcał
młodych,
ale
i
…………………....
wszystkich,
aby za wstawiennictwem Matki Bożej ofiarować każdy dzień Duchowi św., który bardzo
mocno działa w naszym życiu, jeśli tylko naprawdę będziemy tego chcieli.
Wieczorne spotkanie Eucharystyczne i wizytacja ks. bp. zakończyły się
uroczystym
błogosławieństwem, umacniającym na dalsze kroczenie ku niebu w życiowych przeciwnościach.
Adam Danielak

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE
RYBA
Wiadomo, że Apostołowie byli rybakami, a sam Mistrz powołując ich
na uczniów zapowiadał, że staną się rybakami ludzi. Pierwsi
chrześcijanie często tatuowali sobie rybę na ciele i była ona dla nich
znakiem rozpoznawczym w okresie prześladowań. Malowidła
katakumbowe świadczą, że ryba symbolizowała również Eucharystię;
w ewangelicznym cudzie to właśnie ryby zostały rozmnożone razem z
chlebami.
Jeśli pamiętać będziemy, że kiedyś chrztu udzielano przez
zanurzenie w wodzie, to łatwiej będzie nam zrozumieć, dlaczego
ikonografia przedstawia często szafarza chrztu jako rybaka, a
człowieka przyjmującego chrzest jako rybę. Baptysterium nazywano
stawem rybnym, a Tertulian mówił, że rodzimy się jak rybki w wodzie
i tylko przez pozostanie w niej osiągniemy zbawienie.
Narzędzie pracy rybaków, czyli sieci, symbolizowały Kościół oraz
środki prowadzące do zbawienia, chociaż czasami oznaczały również
zasadzkę na człowieka sprawiedliwego.
Wspomnijmy przy tej okazji również o delfinie, który wprawdzie
nie jest rybą – to ssak z rodziny waleni – ale potocznie bywa z nią
mylnie utożsamiany. Otóż delfin często symbolizuje w ikonografii
Chrystusa niosącego ratunek ludzkości jako Delphinus Salvator.
Innym, powtarzającym się motywem, były wizerunki delfina
unoszącego na grzbiecie łódź; to symbol Kościoła niesionego przez
Zbawiciela.
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STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Zmartwychwstały ukazuje

się
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Galilei

Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO
Kwiecień 2012
1 kwietnia - Niedziela Palmowa (Mt 27, 11–54)

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:

2

Byli

bł. Noniusz Alwarez Pereira, zakonnik
2 kwietnia - św. Franciszek z Pauli, pustelnik

razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos,

3 kwietnia - św. Ryszard de Wyche, biskup

Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza

4 kwietnia - św. Izydor z Sewilli, biskup

oraz dwaj inni z Jego uczniów.

Szymon Piotr

5 kwietnia - św. Wincenty Ferreriusz, prezbiter

łowić

6 kwietnia - św. Wilhelm z Paryża, opat

powiedział

do

nich:

"Idę

3

ryby".

Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli

7 kwietnia - św. Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter

więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.

8 kwietnia - Niedziela Zmartwychwstania

4

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu.

Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
5

A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy macie co na

Pańskiego (J 20 , 1-9)
św. Dionizy, biskup i męczennik
9 kwietnia - św. Gaucheriusz, prezbiter

posiłek?" Odpowiedzieli Mu: "Nie". 6 On rzekł do

10 kwietnia – ś1w. Fulbert, biskup

nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a

11 kwietnia - św. Gemma Galgani, dziewica

znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa

12 kwietnia - św. Juliusz I, papież

ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do

13 kwietnia - św. Marcin I, papież i męczennik

Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: "To jest

14 kwietnia - św. Walerian, męczennik

Pan!" Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan,

15 kwietnia - II Niedziela Wielkanocna (J 20,19-31)

7

przywdział na siebie wierzchnią szatę - był
bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze.

8

święte Anastazja i Bazylissa, męczennice
16 kwietnia - św. Benedykt Józef Labre, wyznawca

Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć

17 kwietnia - bł. Baptysta Spagnoli, prezbiter

z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko -

18 kwietnia - bł. Maria od Wcielenia, zakonnica

tylko

19 kwietnia - św. Leon IX, papież

9

około

dwustu

łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi

węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.

10

Rzekł

20 kwietnia - św. Agnieszka z Montepulciano, dziewica
i zakonnica

do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, któreście

21 kwietnia - św. Anzelm, biskup i doktor Kościoła

teraz

22 kwietnia - III Niedziela Wielkanocna (Łk 24,35-48)

ułowili".

11

Poszedł

Szymon

Piotr

i

wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w
liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak

bł. Idzi z Asyżu, mnich
23 kwietnia - św. Wojciech, biskup i męczennik,

Rzekł do

główny patron Polski

nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!" Żaden z

24 kwietnia - św. Jerzy, męczennik

uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: "Kto

25 kwietnia - św. Marek, Ewangelista

Ty jesteś?" bo wiedzieli, że to jest Pan.

26 kwietnia - św. Klet, papież

wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała.

12

13

A Jezus

przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i

27 kwietnia - św. Zyta, dziewica

rybę.

28 kwietnia - bł. Luchezjusz z Poggibonsi

14

To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się

uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

29 kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna (J 10,11-18)
św. Katarzyna ze Sieny, patronka Europy
30 kwietnia - św. Pius V, papież
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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.

Kwiecień 2012
N Pn Wt Śr Cz Pt So
1

2
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5
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8
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15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

Niedziela Palmowa. Msze św. o godz. 18.00 (31.03.12 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.

1 IV 2012

Wielki Poniedziałek. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej o godz.
19.30 Misterium Męki Pana Jezusa. Zapraszamy wszystkich do wspólnego
przeżywania tej tradycyjnej Drogi Krzyżowej, tym bardziej, że została ona starannie
przygotowana przez czterdziestoosobową grupę naszych parafian pod kierunkiem
pana Przemysława Basińskiego.

2 IV 2012

Wielki Wtorek. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź św. od godz. 8.00 do 9.30
oraz od 16.00 do 20.00 z przerwą pomiędzy godz. 17.45 a 18.45. Po południu co ½
godz. będzie rozdzielana Komunia św.

3 IV 2012

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.

4 IV 2012

Wielki Czwartek. Godz. 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej, na którą w sposób
szczególny zapraszamy dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. Po
zakończonej Liturgii do godz. 22.30 adoracja w Ciemnicy.

5 IV 2012

Wielki Piątek.
Godz. 7.00 – rozpoczęcie adoracji oraz Godzina Czytań i Jutrznia
Godz. 8.00 – Droga Krzyżowa
Godz. 15.00 – rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego
Godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
Godz. 20.00 – 24.00 adoracja przy Grobie Pańskim
Straż przy Grobie Pańskim pełnić będą strażacy z OSP
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,
Przylaszczkowej,
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.

6 IV 2012
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – 1 rok „Jadwisi”
Dokładnie rok temu wyszedł
pierwszy numer czasopisma
parafialnego „Jadwisia”. W tym
czasie
umieściliśmy
wiele
artykułów na temat bieżących
wydarzeń jakie miały miejsce w
naszej Parafii w poszczególnych
miesiącach. W każdym numerze
znajdowały
się
artykuły
teologiczne pisane przez różnych
kapłanów. Byli to m.in. ks.
kanonik Andrzej Kościański, ks.
Stefan Dusza, ks. Grzegorz
Kamiński, ks. Jacek Rogalski, o.
Ernest Zielonka. Nie zabrakło też
miejsca dla naszego księdza
proboszcza
Benedykta
Glinkowskiego, który co miesiąc
pragnie
przekazać
naszym
czytelnikom kilka słów oraz
umieszcza plan wydarzeń na
dany miesiąc. W ciągu roku
udało
nam
się
również
…………..

przeprowadzić
wywiad
z
bratem Markiem z Taize,
zdobyć specjalne dedykacje od
ks.
biskupa
Marka
Jędrzejewskiego oraz Eleni.
Umieszczaliśmy również relacje
z wydarzeń, które miały miejsca
poza obrębem naszej parafii, a
gdzie byli nasi parafianie m.in. z
Lichenia, Lednicy i Otorowa.
W dziale kulturalnym zawsze
można było przeczytać ciekawą
pozycję polecaną przez Monikę
Kaszkowiak, a także fragmenty
książki naszego parafianina
Mariana Mączyńskiego.
Nie zapomnieliśmy także o
najmłodszych
naszych
parafianach, dla których były
organizowane
konkursy
z
nagrodami oraz strony do
kolorowania czy łamigłówki.
Do czasopisma parafialnego
……….

pisali
również:
Parafialny
Zespół Caritas, Siostry Uczennic
Krzyża, Siostry Imienia Jezus,
ministranci , młodzież z DLM
„SYJON”, młode redaktorki ze
szkoły.
Ze
wszystkich
wydarzeń
otrzymywaliśmy wiele zdjęć,
wykonywanych przez naszych
parafian:
Pan
Krzysztofa
Świątkowskiego,
Pani
Katarzyny Remlein, Pan Marka
Grześkowiaka.
Duże wsparcie otrzymaliśmy
również od Pani Anny Jęsiak
opiekującą
się
naszymi
„Iskierkami”.
Wszystkim, którzy pomogli
przy powstawaniu „Jadwisi”,
chcielibyśmy
powiedzieć
serdeczne Bóg zapłać oraz
dziękujemy.
Redaktorzy „Jadwisi”

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA – Otwarty Wieczernik
Kościół, obejmujący dziś setki
milionów ludzi, to wspólnota, w
której
obecny
jest
Zmartwychwstały Chrystus. On
posługuje się tą wspólnotą dla
uświecenia świata.
Wiara w zmartwychwstanie
Jezusa
Chrystusa
stanowi
fundament
życia
każdego
chrześcijanina i całego Kościoła.
Nie chodzi tu tylko i wyłącznie
o
wiarę
w
wydarzenie
historyczne, które miało miejsce
przed blisko dwu tysiącami lat.
Przez
wiarę
w
Zmartwychwstałego Chrystusa
rozumiemy uznanie możliwości
nawiązania kontaktu z Nim tu i
teraz,
a
więc
aktualną
możliwość spotkania z Nim.
Jak długo Jezus przebywał na
ziemi, tak długo był dostępny
dla niewielkiej grupy ludzi w
ściśle określonym miejscu, a
więc
jeśli
przebywał
w
……..

Nazarecie, nie można Go było
spotkać w Kafarnanum, jeśli
przebywał w Jerozolimie nie
można było z Nim rozmawiać
w
Betsaidzie.
Po
zmartwychwstaniu wszedł w
świat wieczności, a ten świat
przekracza bariery czasu i
przestrzeni,
co
umożliwia
Chrystusowi spotkanie z nami
w każdym momencie i w
każdym
punkcie
globu
ziemskiego. Pan Jezus wyraźnie
powiedział: Oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni aż do
skończenia
świata.
Zmartwychwstały Chrystus jest
z nami.
Nie jest dostępny
naszym doczesnym oczom,
można Go jednak dojrzeć
oczyma wiary. Przyjął nowe
formy swojej obecności w
Kościele.
Jedną
z
najdoskonalszych
form
obecności jest Eucharystia.

Mając na uwadze śmierć i
zmartwychwstanie, Pan Jezus w
Wielki Czwartek ustanowił
pewien ryt świętej uczty, w
której jest realnie obecny.
Kościół to wciąż otwarty
Wieczernik. Chcąc stworzyć ten
ponadczasowy
Wieczernik,
Chrystus
posługuje
się
wybranymi
mężczyznami,
których czyni kapłanami
i
przez nich, z pokolenia na
pokolenie,
ustawicznie
powtarza słowa: Bierzcie i
jedzcie, to jest Ciało Moje. W
każdej Mszy świętej staję się
obecny pod postacią chleba i
wina. Ktokolwiek chce dziś
odkryć tajemnicę Kościoła, musi
wejść do Wieczernika i tak
długo w nim przebywać,
dopóki nie dostrzerze w nim,
jako
Gospodarza,
Zmartwychwstałego Chrystusa.
Proboszcz
Benedykt Glinkowski

Jadwisia
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7 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
Była sobota, kilka minut po
22.00, kiedy ta wiadomość
dotarła do mediów. Najpierw
nieoficjalnie podała informację
ANSA
włoska
agencja
informacyjna.
Kilka
minut
później wiadomość potwierdził
Watykan.
O godzinie 21.37 nasz Ojciec
Święty powrócił do domu Ojca
- powiedział na Placu św.
Piotra arcybiskup Leonardo
Sandri. W ten sposób ogłosił
śmierć Jana Pawła II. Ludzie
zamarli. Po chwili zaczęli
klaskać
i
ostatni
raz
……………….

zaskandowali - wiwat Papa. W
Polsce w rozbłysły płomienie
zapalonych świec. Krążyły
smsy "Zapalmy dzisiejszej nocy
świecę - znak jedności - w oknie
dla Ojca świętego, by oświecił
mu drogę do Pana jak On
oświecił nasze życie. Poślij
dalej". "Niech każdy wie, że
odszedł najlepszy człowiek". W
Krakowie na Wawelu zabił
dzwon - zawsze bije w
najważniejszych dla Polski
chwilach. Zawyły syreny. Do
kościołów z wszystkich stron
spieszyli wierni. Prezydent
………..

Polski
Aleksander
Kwaśniewski ogłosił żałobę
narodową. W wielu polskich
domach zawisły polskie i
papieskie flagi, przewiązane
czarną wstęgą. W nocy zaczęły
się pierwsze msze w intencji
Ojca
świętego.
Przerwano
transmisje
niektórych
programów
telewizyjnych
zostały przerwane m.in. polska
stacja MTV, Eurosport, AXN.

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W 1. niedzielę po Wielkanocy
obchodzone jest w Kościele
Katolickim Święto ku czci
Bożego
Miłosierdzia
ustanowione w 2000 r. przez
papieża Jana Pawła II podczas
kanonizacji
św.
Faustyny
Kowalskiej.
Święto to zostało ustanowione
w
wyniku
objawień
mistycznych
św.
siostry
Faustyny Kowalskiej (zm.
1938). Według nich sam Jezus
Chrystus żądał ustanowienia
tego święta i dał obietnice
związane z nim. Poprzedza je
nowenna do Miłosierdzia,
począwszy
od
Wielkiego
Piątku. Zabiegi o ustanowienie
tego święta sięgają roku 1938
r., które po śmierci św.
Faustyny podjął jej spowiednik
ks. Michał Sopoćko. Przez
wiele lat Kościół niechętnie
odnosił się do tej inicjatywy, a
nawet przez pewien czas
zakazał propagowania kultu
Bożego Miłosierdzia. Sytuacja
zmieniła się dopiero za czasów
pontyfikatu Jana Pawła II.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i
Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego
świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się
nad nami i nad całym światem.
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WIZYTACJA KANONICZNA
Powitanie
We wtorek 20 marca o godz. 8.50
parafianie zgromadzili się przed
kościołem i wraz z pocztami
sztandarowymi,
w
sposób
uroczysty,
wprowadzili
dostojnego gościa J.E. Księdza
Biskupa Zdzisława Fortuniaka
do naszej świątyni, gdzie
podczas Mszy św. o godz. 9.00
wygłosił Słowo Boże.
Spotkanie
w
Przedszkolu
Zgromadzenia Sióstr Imienia
Jezus
O godzinie 11.00 Siostry wraz z
przedszkolakami mieli zaszczyt
gościć
w
swoich progach
Księdza
Biskupa
Zdzisława
Fortuniaka,
który
przybył
w
towarzystwie
Księdza Proboszcza Benedykta
Glinkowskiego. Goście zostali
bardzo serdecznie przyjęci przez
całą przedszkolną społeczność.
Dzieci przywitały Czcigodnych
Gości wierszem i piosenkami
oraz
podarowały Księdzu
Biskupowi
na
pamiątkę
spotkania kwiaty i wykonany
przez siebie herb biskupi.
Spotkanie odbyło się w miłej i
serdecznej atmosferze. Ksiądz
Biskup nawiązał znakomity
kontakt z dziećmi. Występy
przedszkolaków
zostały
nagrodzone gromkimi brawami
i
słowami
uznania.
Na
zakończenie wizyty J.E. Ksiądz
Biskup
udzielił
wszystkim
pasterskiego błogosławieństwa.
To
piękne
i
wzruszające
spotkanie wniosło wiele ciepła
do
codziennego
życia
przedszkola
i na długo
pozostanie w pamięci wszystkich
jego uczestników.

Spotkanie u Sióstr Uczennic apostolskich poza parafią, gdyż
angażujemy się w prowadzenie
Krzyża
Ksiądz Biskup przybył do nas szkolnych rekolekcji dla dzieci i
około godz. 13.00. Po krótkim młodzieży. Stąd też nie zabrakło
powitaniu wszyscy udaliśmy się rozmów o tym odcinku naszej
najpierw do „serca” naszego posługi w Kościele.
domu, czyli do kaplicy, na Ksiądz
Biskup
poświęcił
modlitwę. Po niej Ksiądz Biskup szczególną
uwagę
sprawie
obejrzał dom. W czasie obiadu, formacji
sióstr
postulantek,
w
obecności
przełożonej ponieważ taki jest zasadniczy
generalnej naszej Wspólnoty, s. charakter naszego domu.
Ancilli Krysmalskiej, w ciepłej, Całości tego ważnego dla nas
serdecznej rozmowie Ksiądz spotkania dopełniło „ojcowskie”
Biskup pytał o życie codzienne i błogosławieństwo.
naszą działalność apostolską Jesteśmy ogromnie wdzięczne za
zarówno w parafii, jak
i wiele dobrych, umacniających
poza nią.
nas słów, które usłyszałyśmy od
Gdy przedstawiłyśmy Księdzu Księdza Biskupa, za jego pełne
Biskupowi
podejmowane życzliwości
zainteresowanie
inicjatywy,
ze
szczególnym naszym życiem i za zachętę do
zainteresowaniem
wysłuchał dalszej owocnej pracy
w
relacji z dnia skupienia dla Kościele.
rodzin, które dzięki życzliwości
Siostry Uczennic Krzyża
Księdza
Proboszcza
zorganizowałyśmy w naszej
parafii w październiku 2011r.
Wielki Post jest dla nas czasem
Siostry Imienia Jezus intensywniejszych
działań
……….
"Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.".
(J 20,29)

Jadwisia
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TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek.
W wieczornej Mszy Wieczerzy
Pańskiej
rozpoczynającej
Triduum Paschalne podczas
śpiewu hymnu Chwała na
wysokości Bogu grają organy i
dzwonią wszystkie dzwony.
Potem milkną aż do śpiewu tego
hymnu w czasie Mszy Wigilii
Paschalnej (używa się kołatek).
Teksty biblijne uwydatniają fakt
paschy w znaku uczty jako drogi
miłości
"aż
do
końca".
Świętujemy
dziś
przede
wszystkim
ustanowienie
Najświetszj
Eucharystii,
sakramentu kapłaństwa oraz
Chrystusowego nakazu miłości
braterskiej. Z Liturgią Wieczerzy
Pańskiej łączy się wzruszający i
wymowny obrzęd umycia nóg
dwunastu
mężczyznom
("Mandatum") Obrzęd ten jest
przypomnieniem umycia nóg
Apostołom przez Chrystusa w
czasie Ostatniej Wieczerzy. Po
modlitwie po Komunii św.
kapłan przenosi Najświętszy
Sakrament do tabernakulum w
odpowiednio
przygotowanej
kaplicy,
zwanej
często
"
ciemnicą". Jest to starożytny
zwyczaj, sięgający czasów, kiedy
nie było jeszcze w kościołach
tabernakulów i Najświętszy
Sakrament przechowywano w
zakrystii lub w innym godnym
miejscu. Kościół zaleca, by tu
wierni adorowali Chrystusa
Eucharystycznego a adoracja ma
być wyrazem wdzięczności za
niewypowiedziany dar miłości
Chrystusa do człowieka.
Wielki Piątek
Jest dniem męki i śmierci Jezusa
Chrystusa. Jest to jedyny dzień w
roku, w którym nie ma Mszy św.
Jest tylko Komunia św. z Hostii
konsekrowanych poprzedniego

dnia co oznacza jedność ofiary z
Wieczernika z ofiarą na krzyżu.
Wielki Piątek jest dniem męki i
śmierci Jezusa Chrystusa. Jest to
jedyny dzień w roku, w którym
nie ma Mszy św. Jest tylko
Komunia
św.
z
Hostii
konsekrowanych poprzedniego
dnia co oznacza jedność ofiary z
Wieczernika z ofiarą na krzyżu..
W Wielki Piątek (jedyny raz w
roku) klęka się przed Krzyżem
jak
przed
Najświętszym
Sakramentem. Ołtarze w tym
dniu są obnażone i puste
tabernakulum
jest
otwarte.
Nabożeństwo
wielkopiątkowe
rozpoczyna się liturgią słowa, w
której naczelne miejsce zajmuje
opis Męki Pańskiej wg św. Jana.
Po homilii następuje uroczysta
"modlitwa
powszechna".
W
modlitwie tej wspomina się w
dwunastu różnych intencjach
wszystkich, których obmyła
zbawcza
Krew
Chrystusa
przelana na krzyżu. Punktem
szczytowym liturgii w tym dniu
jest odsłonięcie i adoracja
Krzyża. Pieśni towarzyszące
adoracji Krzyża w przepiękny
sposób sławią jego tajemnicę. Po
zakończeniu
liturgii
wielkopiątkowej
w
procesji
zanosi się eucharystyczne Ciało
Chrystusa
w
monstrancji
przykrytej
białym
przezroczystym welonem do
tzw. Bożego Grobu. Wierni
licznie gromadzą się w swoich
kościołach przy Bożym Grobie tu rozmyślają o Męce Pańskiej.
Wielka Sobota
Aż do Wigilii Paschalnej jest w
dalszym ciągu dniem smutku po
złożeniu Chrystusa Pana w
grobie.
Jest
też
dniem
nawiedzania Grobów Pańskich i
adoracji Najświętszego

Sakramentu. Przed południem
tego
dnia
błogosławi
się
pokarmy na wielkanocny stół.
Wigilia Paschalna w Wielką
Noc.
Wieczorem
tego
dnia
rozpoczyna się liturgia Wigilii
Paschalnej, w której dominują
dwa tematy teologiczne. Jezus
Chrystus
jako
Zwycięzca
śmierci,
piekła
i
szatana,
powstaje
z
martwych.
Wydarzenie
to
upamiętnia
Obrzęd światła: Zwycięstwo
Chrystusa nad grzechem i
śmiercią, otwiera nam drogę do
wyzwolenia z niewoli grzechu i
włączenia się w Paschę Pana, w
Jego śmierć i zmartwychwstanie.
Dokonuje się to przez chrzest,
który jest wszczepieniem w
Chrystusa ukrzyżowanego i
zmartwychwstałego.
Bogata
Liturgia Słowa przygotowuje
uczestników
do
liturgii
chrzcielnej, a już ochrzczonych
do odnowienia przyrzeczeń
chrztu. Słowo Boże pokazuje
nam, jak Bóg w minionych
czasach wybawił swój lud (np. z
niewoli egipskiej). W końcu
zesłał
swego
Syna
jako
Odkupiciela. Chrystus przez swą
śmierć i zmartwychwstanie dał
nam nowe życie. Kościół modli
się w noc paschalną, aby Bóg dał
wiernym udział w paschalnym
dziele zbawienia.

Jadwisia
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WYDARZENIA MIESIĄCA-CD
WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

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.

7 IV 2012

Wielka Sobota.
Godz. 7.00 – rozpoczęcie adoracji:
7.00 – 8.00: Brewiarz
8.00 – 9.00: Droga Krzyżowa (Wielki Piątek)
9.00 – 10.00: Wspólnota Żywego Różańca
10.00 – 11.00: dzieci
11.00 – 12.00: ministranci
12.00 – 14.00: adoracja w ciszy
14.00 – 15.00: siostry Uczennice Krzyża (rozważanie 7 słów z Krzyża)
15.00 – 16.00: czciciele Miłosierdzia Bożego
16.00 – 17.00: kapłani i siostry zakonne
17.00 do Liturgii: adoracja w ciszy

7 IV 2012

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
- Wielka Sobota
O godz. 21.00 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.

8 IV 2012

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – o godz. 18.00
Msza św. i następnie konferencja w Sali bł. Jana Pawła II.

12 IV 2012

Pierwsza Spowiedź dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

14 IV 2012

O godz. 16.00 w ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” – spotkanie z
kierowcą kard. Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II.

14 IV 2012

Od godz. 21.00 „Wielbienie Śpiewem” – przygotowanie do głębszego przeżycia
uroczystości Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie adoracji o godz. 24.00 Msza św.

14 IV 2012

Niedziela Miłosierdzia Bożego

15 IV 2012

Pielgrzymka parafialna do Lichenia.

21 IV 2012

O godz. 10.00 – dzień skupienia dla księży proboszczów

26 IV 2012

Ilość
8
0
6
58

Statystyki
chrzty
sakramenty małżeństwa
zgony
sakramenty bierzmowania

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

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

W tym numerze pisali:
Cymerys Oliwia
Danielak Adam
Dyrdał Przemysław
ks. Glinkowski Benedykt
Kaszkowiak Monika
Siostry Imienia Jezus
Siostry Uczennice Krzyża

Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!
Adres:
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święta Katarzyna Sieneńska
Katarzyna Sieneńska we wczesnej
młodości złożyła w tajemnicy ślub, że
nigdy nie wyjdzie za mąż i będzie żyła
tylko dla Chrystusa. Zamknęła się w celi,
gdzie modliła się i pokutowała. Po trzech
latach miała widzenie Chrystusa. -Córko
moja, myśl o Mnie, a Ja nigdy nie
przestanę myśleć o tobie -powiedział jej
Pan Jezus. W Sienie żyła Palmerina,
kobieta, która pałała nienawiścią do
Katarzyny.
Kiedy
śmiertelnie
zachorowała, Katarzyna zaczęła się nią
opiekować. Mimo tego kobieta trwała w
zawziętości, więc kiedy zbliżała się jej
śmierć,
…… Katarzyna wytrwale, przez trzy dni i noce błagała Boga o łaskę dla niej.
W ostatnim momencie życia Palmerina uśmiechnęła się i powiedziała, że jest
swej opiekunce serdecznie wdzięczna. Wkrótce Pan Jezus w widzeniu pokazał
Katarzynie promienną duszę Palmeriny. -Najsłodsza córko, oto dzięki tobie
odnalazłem tę duszę, już zgubioną-powiedział. Również cały Kościół wiele
zawdzięczał Katarzynie. Lata, w których żyła, były czasem wielkiego
zamieszania w Kościele. Od 70 lat papieże mieszkali w Awinionie we Francji, co
znacznie pogarszało sytuację. Katarzyna na prośbę Chrystusa zaczęła pisać listy
i przemawiać do najznakomitszych osobistości Europy. Nigdy dotąd nie
zdarzyło się, żeby kobieta w taki sposób zwracała się do księży, biskupów, a
nawet papieży. Wybrała się nawet do Awinionu, aby skłonić papieża do
powrotu do Rzymu, co rzeczywiście się stało.

www.jadwigaslaska.pl
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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RECENZJA KSIĄŻKI –
„Kontemplacja w świecie”
Tym razem mam zaszczyt
zadziwić wszystkich książką o
kontemplacji.
Muszę
się
przyznać, że gdy po nią sięgałam,
miałam poczucie, że będzie ona
po prostu nudna. W miarę
czytania, o ile nie od kilku
pierwszych stron zrozumiałam,
jak bardzo się myliłam. Bóg lubi
robić takie niespodzianki, ale do
rzeczy. Ktoś zna mały braci
Jezusa,
albo
małżeństwo
Maritain’ów? Ja nie znałam, a po
przeczytaniu książki wiem, jaka
to była dla mnie ogromna strata.
Książka podzielona jest na cztery
części, które traktują o życiu
Maritain’ów,
kontemplacji,
powołaniu małych braci Jezusa
oraz o Kościele niebiańskim.
Trzeba wiedzieć, że Reissa i
Jakub początkowo byli ateistami
(!), którzy poznali się i wspólnie
poszukiwali prawdy i sensu.

KĄCIK DLA DZIECI

poszukiwali prawdy i sensu. Po
różnych wydarzeniach w ich
życiu nawrócili się, przyjmując
chrzest wraz z siostrą Reissy –
Werą. To niesamowite, jak
bardzo zmienili się duchowo. Aż
do tego stopnia, że cała trójka
stworzyła małą wspólnotę ludzi
kontemplujących w świecie, tak,
że Jakub jest uważany za
wielkiego filozofa i teologa, który
wydał
około
60
książek.
Zachęcam do sięgnięcia po
życiorysy tych osób, jeśli jeden
rozdział książki „Kontemplacja w
świecie” byłby niewystarczający.
To wielkie świadectwo tych osób,
że wiara może być prawdziwie
żywa (brak mi słów, aby opisać,
jak bardzo to może być żywa
wiara – sami przeczytajcie!), a
także wiadomość od Boga do nas,
że On działa i nas kocha.

Monika Kaszkowiak

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

