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Jadwisia
Czasopismo parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu

„MIŁOSIERNI MIŁOSIERDZIA DOSTAPIĄ”
Święto
Miłosierdzia
obchodzone jest w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, czyli II Niedzielę
Wielkanocną,
zwaną
obecnie
Niedzielą
Miłosierdzia
Bożego.
Wpisał je do kalendarza liturgicznego
najpierw Franciszek kard. Macharski
dla archidiecezji krakowskiej (1985).
Na prośbę Episkopatu Polski, Ojciec
Święty Jan Paweł II, w 1995 roku
wprowadził to święto dla wszystkich
diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji
Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000
roku Papież ogłosił to święto dla
całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia
święta Miłosierdzia Bożego było
pragnienie Jezusa, które przekazała
Siostra
Faustyna.
Pan
Jezus
powiedział do niej: Pragnę, ażeby
pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę,
aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W
dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze
łask na dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia
Mojego.
Która dusza
przystąpi
do
spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski (Dz. 699). W objawieniach Pan
Jezus określił nie tylko miejsce święta
w kalendarzu liturgicznym Kościoła,
ale także motyw i cel jego
ustanowienia, sposób przygotowania
i obchodzenia oraz wielkie obietnice.
Największą z nich jest łaska
„zupełnego odpuszczenia win i kar”
związana z Komunią świętą przyjętą
w tym dniu po dobrze odprawionej

spowiedzi (bez przywiązania do
najmniejszego grzechu), w duchu
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego,
czyli w postawie ufności wobec Boga
i czynnej miłości bliźniego.
Przygotowaniem
do
tego
święta ma być nowenna polegająca na
odmawianiu przez 9 dni, poczynając
od Wielkiego Piątku, Koronki do
Miłosierdzia
Bożego.
Święto
Miłosierdzia Mojego wyszło z
wnętrzności (Moich) dla pociechy
świata całego (Dz. 1517) – powiedział
Pan Jezus do Siostry Faustyny.
Kult Miłosierdzia Bożego jest
praktykowany
także
w
naszej
wspólnocie parafialnej, chociażby
przez odmawianie Koronki do
Miłosierdzia
Bożego
w
dni
powszednie po Mszy św. o godz. 8.00,
czy
odprawianie
nowenny
wspomnianej powyżej.
W
kontekście
nauczania
papieża Franciszka, jeszcze mocniej
odkrywamy potrzebę Miłosierdzia
Bożego, ale również miłosierdzia
ludzkiego. To drugie, uzewnętrznia
się postawą pokornej służby wobec
biednych materialnie, ale również
biednych moralnie, nawet tych,
którzy sobie z tego ciągle nie zdają
sprawy.
Ksiądz Proboszcz
Benedykt Glinkowski
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REFLEKSJE PO ŚWIĘCIE ZMARTWYCHWSTANIA
Minęły Świąteczne dni, kiedy to - kolejny
już raz - cieszyliśmy się ze Zmartwychwstania
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa . Który prędzej czy później - pokonując na Krzyżu nie
tylko zło, fałsz i obłudę, ale przede wszystkim
śmierć ofiarował w ten sposób nam Odkupionym
Życie
wieczne.
Zapewne
nasza
radość
przeżywania Świąt Wielkanocnych była w jakiejś
proporcji i funkcji, to znaczy uzależniona od
stopnia naszego przygotowania, pragnienia
oczyszczenia nie tylko serc ale i umysłów.
Uzależniona stopniem chęci do naszej postnej
pokuty, żalu za grzechy, zahartowania się w
wierze. Nawrócenia z drogi, na której byśmy
niechybnie powtarzali bojaźliwie za św. Piotrem:
"Nie znam tego człowieka".
W końcu
chęci poszukiwania i odnajdywania siebie w
Męce Chrystusa.
Zapewne nasze refleksyjne myśli skierują
się też nieco bardziej wstecz, choćby obejmując
okres Wielkiego Tygodnia, zaczynającego się
Niedzielą Męki Pańskiej. Może należy pomyśleć
dlaczego Dzień Ów tak się nazywa, skoro wjazd
Chrystusa do Jerozolimy był triumfalny, wśród
okrzyków "Hosanna" oraz rzucania gałązek z
drzewek oliwnych czy palmowych. Działo się to
wiosną 33 roku ery nowożytnej, 1980 lat temu.
Chrystus doskonale wiedział, że te okrzyki i
wiwaty, niekiedy sztucznie przez klakierów
nagłaśniane na tyle rozdrażnią faryzeuszy, że
zagrożeni utratą władzy wnet posuną się do
spiskowania,
kłamliwej,
hałaśliwej
i
skomasowanej propagandy, licznych prób
przekupstwa itd.. By ostatecznie postawić Jezusa
przed sądem czy… Trybunałem Stanu z
zarzutem próby obalenia legalnej władzy. Jakby
się dziś powiedziało : obalenia siłą legalnego
ustroju. Pośpiesznie wydany wyrok był

prawomocny, egzekucja odbyła się tego samego
dnia i nie skorzystano z prawa łaski. Naród
wybrany miał o tych antysystemowych
"wybrykach" jak najszybciej zapomnieć. Czy nie
powinna nas zastanawiać współpraca w tym
"dziele" nie tylko faryzeuszy z Herodem
Antypasem ale zadziwiająca "całkowita zgodność
poglądów"
pomiędzy nimi a rzymskim
okupantem, którego wtedy przynajmniej jawnie
reprezentował Poncjusz Piłat ? A ów lud - jak
zawsze wielce zagubiony, krzyczący: "Ukrzyżuj",
ośmieszający i gardzący. Czy był refleksyjny czy
zaledwie powierzchownie wierzący ? Czy był
tylko w głównym nurcie, do bólu pragmatyczny i
celebrycki, dla swego dobra
i
bezpieczeństwa chcący się przypodobać królowi
oraz faryzeuszom, a wszyscy tak naprawdę
nieoficjalnie
wszechmocnemu
Poncjuszowi
Piłatowi ? Bo przecież wtedy wszystkim się
wydawało, że tylko Cesarstwo Rzymskie było
potęgą, miało być "światłem i życiem" . Niech
pomocną dla znalezienia odpowiedzi na te
pytania będzie myśl błogosławionego Jana Pawła
II : Wiara, jeśli nie jest myśleniem, nie istnieje.
(Fides et ratio, 1998 ). Chciałoby się złowróżbnie
powiedzieć… a my razem z nią. Nie należy
jednak się poddawać. Należy - oprócz wiary i
myślenia
ufać
Wszechmocnemu
i
Miłosiernemu. Ileż to od… 33 roku przewinęło
się mających trwać w wiecznej sławie "cesarstw",
ileż było "herodów"
i "faryzeuszy", coraz
bardziej biegłych w wyrafinowanym szczuciu i
kąsaniu. Na końcu jednak zawsze przychodzi i
zwycięża ON - Jezus Chrystus. I tak będzie
zawsze aż do końca świata. I… ani jednego dnia
dłużej. Nie lepiej więc od razu stanąć po…
właściwej stronie ?
Jacek Zalewski

RECLACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Wyjazd do Konarzewa
Dnia 8 i 9 marca odbył się wyjazd do Konarzewa. Wyruszyłyśmy po drodze krzyżowej.
Mieszkałyśmy w domu rekolekcyjnym. Były tylko dziewczyny. Podzieliłyśmy się na 4 grupy
prowadzone przez dziewczyny z klas 5, 6, 1 i 2 gimnazjum. Poznawałyśmy życie proroka Jonasza ,
jego historie i przygody z Panem Bogiem. Wieczorem po zjedzeniu kolacji , miałyśmy niespodziankę.
Był to film pt. „Zambezia” film był długi i skończył się dopiero o 23.00, do końca wytrwały tylko
klasy 1 . Następnego dnia przed południem poszłyśmy na mały spacerek po Konarzewie. Po
obiedzie nagrałyśmy filmik z życia Jonasza. Odwiedził nas ksiądz Proboszcz, było bardzo zabawnie.
Około godz.16.00 wracałyśmy do domu. W autokarze zabrzmiało jeszcze kilka piosenek i pożegnalna
modlitwa.
Michalina Geisler
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STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Zmartwychwstały
ukazuje
Apostołom, Niewierny Tomasz
20

19Wieczorem

się

Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO
Kwiecień 2013

owego pierwszego dnia tygodnia, 1 kwietnia - bł. Noniusz Alwarez Pereira, zakonnik

tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 2 kwietnia - św. Franciszek z Pauli, pustelnik
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 3 kwietnia - św. Ryszard de Wyche, biskup
stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" 20 A to 4 kwietnia - św. Izydor z Sewilli, biskup
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.

21

A Jezus

znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie

5 kwietnia - św. Wincenty Ferreriusz, prezbiter
6 kwietnia - św. Wilhelm z Paryża, opat
7 kwietnia - II Niedziela Wielkanocna (J 20 ,19-31)

Święto Miłosierdzia Bożego
Po tych słowach 8 kwietnia - św. Dionizy, biskup i męczennik
tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha 9 kwietnia - św. Gaucheriusz, prezbiter
posłał, tak i Ja was posyłam".
Świętego!

23

22

Którym odpuścicie grzechy, są im 10 kwietnia – ś1w. Fulbert, biskup

odpuszczone,

a

którym

zatrzymacie,

są

im 11 kwietnia - św. Gemma Galgani, dziewica

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 12 kwietnia - św. Juliusz I, papież
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 13 kwietnia - św. Marcin I, papież i męczennik
14 kwietnia - III Niedziela Wielkanocna (J 21,1-19)
przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do
św. Walerian, męczennik
niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich:
15 kwietnia - święte Anastazja i Bazylissa, męczennice
"Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i
16 kwietnia - św. Benedykt Józef Labre, wyznawca
nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 17 kwietnia - bł. Baptysta Spagnoli, prezbiter
zatrzymane".

24

włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę".

26

A po 18 kwietnia - bł. Maria od Wcielenia, zakonnica

ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 19 kwietnia - św. Leon IX, papież
wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 20 kwietnia - św. Agnieszka z Montepulciano, dziewica
mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł:

i zakonnica

Następnie rzekł do Tomasza: 21 kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna (J 10,27-30)
św. Anzelm, biskup i doktor Kościoła
"Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś
22 kwietnia - bł. Idzi z Asyżu, mnich
rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź
23 kwietnia - św. Wojciech, biskup i męczennik,
niedowiarkiem, lecz wierzącym!" 28 Tomasz Mu
główny patron Polski
odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" 29 Powiedział 24 kwietnia - św. Jerzy, męczennik
"Pokój wam!"

27

mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 25 kwietnia - św. Marek, Ewangelista
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 26 kwietnia - św. Klet, papież
uwierzyli".

30

I wiele innych znaków, których nie 27 kwietnia - św. Zyta, dziewica

zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 28 kwietnia - V Niedziela Wielkanocna(J 13,31-33a.34-35)
bł. Luchezjusz z Poggibonsi
uczniów. 31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc mieli życie w imię Jego.
(J 20,19-31)

29 kwietnia - św. Katarzyna ze Sieny, patronka Europy
30 kwietnia - św. Pius V, papież
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WYDARZENIA MIESIĄCA

Kwiecień 2013
N Pn Wt Śr Cz Pt So
W tej części gazetki możecie przeczytać Państwo
o bieżących wydarzeniach w naszej Parafii.
Zarazem zachęcamy do czynnego udziału w życiu
Kościoła.
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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.

IV 2013

W I czwartek miesiąca o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa
za kapłanów – Godzina Święta.

4 IV 2013

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. od godz.
15.00 do 18.00. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. W piątek w oktawie wielkanocnej
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych i nie uczestnictwo w
zabawach.

5 IV 2013

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

6 IV 2013

Niedziela Miłosierdzia Bożego (początek Tygodnia Miłosierdzia), po Mszy św. o
godz. 8.00, swoje spotkanie ma Wspólnota Żywego Różańca.

7 IV 2013

Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia

8 IV 2013

O godz. 18.00 Msza św. oraz spotkanie członków i sympatyków parafialnego
oddziału Akcji Katolickiej.

18 IV 2013

Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Początek Tygodnia Modlitw o powołania do
służby w Kościele

21 IV 2013

Uroczystość Św. Wojciecha Bpa i M. – Głównego Patrona Polski.

23 IV 2013

O godz. 18.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez ks. biskupa
Grzegorza Balcerka

26 IV 2013

Pielgrzymka parafialna pod hasłem: „W Roku Wiary pielgrzymujemy do źródeł
wiary”. O godz. 8.00 wyjazd, o godz. 9.00 Msza św. w Archikatedrze Poznańskiej –
siedzibie pierwszego biskupstwa w Polsce i złożenie Wyznania Wiary wobec
Biskupa, następnie zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, w tym Muzeum
Archidiecezjalnego.

27 IV 2013

Święto Katarzyny ze Sieny (dziewicy i doktora Kościoła) Patronki Europy – Dzień
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

29 IV 2013
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS W NIEDZIELĘ PALMOWĄ
Ostatnia niedziela przed Wielkanocą
zwana Palmową jest pierwszym dniem
Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego
ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Chrystusa.
Niedziela Palmowa została ustalona na pamiątkę
przybycia i triumfalnego wjazdu na osiołku Pana
Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres
przygotowania duchowego do Świąt, będącego
wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki
Chrystusa. W Polsce Niedziela Palmowa
obchodzona jest od Średniowiecza .Według
tradycji katolickiej w tym dniu wierni przynoszą
do kościołów palmy wielkanocne, przygotowane
z
gałązek
wierzby,
symbolizującej
zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. W
kościołach odbywają się obrzędy poświęcenia
przyniesionych palm. Inne tradycje z tym
Świętem związane są również uroczyste procesje
i konkursy na najpiękniejszą i największą palmę.
W naszej parafii, jak każdego roku w
związku z Niedzielą Palmową Parafialny Zespół
Caritas przygotował tradycyjne palmy. Na apel o
dostarczenie bukszpanu i gałązek wierzbowych

odpowiedziało wielu parafian i materiału do
wykonania wiązanek było pod dostatkiem. W
sobotę
przed
Niedzielą
Palmową
w
pomieszczeniach
pod
kościołem
przygotowywane były wiązanki tak przez
członkinie Parafialnego Zespołu Caritas, jak i
chętne do pomocy inne parafianki. Wśród
uczestników tej pracy panowała radosna
atmosfera, urozmaicona przerwą na kawę i
słodycze. Dalszym urozmaiceniem wiązania były
opowieści Ewy o różnych szczegółach,
związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem
Pana Jezusa.
Ogółem wykonano 500 palm, które były
rozprowadzane przed każdą Mszą Świętą. Palmy
cieszyły się dużym powodzeniem i wszystkie
znalazły się w domach naszych parafian. Przy
okazji zbierane były dobrowolne ofiary pieniężne
z przeznaczeniem na pomoc osobom naszej
parafii będących w trudnej sytuacji materialnej.
Gabriela Boruch

FOTORELACJA – Marzec 2013

Prace podczas wiązania palm

Wyjazd do Konarzewa
Dar serca dla dzieci
z Domu Pokoju z
Jerozolimy

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

W tym numerze pisali:
Boruch Gabriela
Foltyniewicz Anna
Geisler Michalina
ks. Glinkowski Benedykt
Jęsiak Anna
Kaszkowiak Monika
Kubik Marta
POAK
Zalewski Jacek

Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!
Adres:

www.jadwigaslaska.pl
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KOMUNIKAT PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI
KATOLICKIEJ
Dnia 21 marca, tradycyjnie w trzeci czwartek miesiąca odbyło się spotkanie
członków Akcji Katolickiej. Rozpoczęło się ono okolicznościową modlitwą, a
następnie rozważaniem fragmentu Pisma Św. (Łk 19,28-40), poświęconego
wjazdowi Jezusa do Jerozolimy. W dalszym punkcie
programu
wysłuchany został referat (p. Andrzej Głąbkowski) o formacji katolików
świeckich, ze szczególnym położeniem akcentu na konieczność obrony
krzyża w kontekście coraz bardziej wyraźnych i zakamuflowanych prób
eliminowania wartości chrześcijańskich z szeroko rozumianej przestrzeni
publicznej. Prowadzący podał wiele, niekiedy drastycznych przykładów,
potwierdzających ten fakt. Obecni zwrócili uwagę na to aby tym zjawiskom
zdecydowanie się przeciwstawiać. Przede wszystkim jednak problem tkwi
w wątłej, spolegliwej postawie przeciętnego chrześcijanina. By takie
nieprzyjazne działania trafiały więc w próżnię, należy cierpliwie i trwale
poszerzać aktywność i pogłębiać wiarę wśród katolików. Na pojawiające się
często w tym kontekście pytanie : " Co robić" jest prosta odpowiedź. Nie
trzeba wymyślać żadnych nowych strategii. Wystarczy realizować zasadę,
sprowadzającą się do trzech etapów - haseł. Po pierwsze - Informacja, a więc
oglądanie i słuchanie katolickich mediów. Po drugie - Formacja, czyli
organizowanie się w różnych organizacjach społecznych i politycznych,
którym bliska jest nauka Kościoła. I po trzecie - Reakcja a to oznacza
konieczność reagowania na dyskryminację, niszczenie Polski i brak
perspektyw. W tym choćby kontekście Akcja Katolicka zwraca się do
Parafian z prośbą o poparcie apelu Europejskiej Inicjatywy Europejskiej,
która ma na celu zwiększenie ochrony życia, zaprzestania finansowania z
budżetu UE aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. Dzięki
zaangażowaniu katolików można będzie uratować wiele istnień ludzkich.
Zebranie miliona podpisów nie powinno być żadnym problemem.
Wystarczy wejść na stronę www.jedenznas.eu , a następnie wypełnić i
wysłać
deklarację poparcia. Nasz "Oddział" przystępuje także do
wspierania m.in. matek z Domu Samotnej Matki w Kiekrzu poprzez zbiórkę

pieluszek (akcja pieluszka dla maluszka) 7.04 podczas Mszy Św . Akcja ta zakończy się w niedzielę 14
kwietnia 2013 r. Tego dnia odbędzie się w Poznaniu pod hasłem "Jeden z nas" Marsz dla życia. O godz.
15-tej rozpocznie się on na Placu Wolności koncertami Arki Noego oraz Pinokio Brothers. Przed godziną
17-tą uformowany zostanie pochód, który wyruszy ulicami miasta do Katedry Poznańskiej. Serdecznie
zachęcamy, zwłaszcza młodych Parafian, z całymi rodzinami, dziećmi do udziału w Marszu !!! Następne
spotkanie PAOK odbędzie się w Czartek - 18 kwietnia br. ZAPRASZAMY!
PAOK

UWAGA!!!
W Wielki Czwartek została ogłoszona informacja, że nasz Ksiądz Proboszcz Benedykt
Glinkowski został mianowany przez J. E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
Metropolitę Poznańskiego Kanonikiem.
Gratulujemy!
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RECENZJA KSIĄŻKI – „Inteligencja społeczna”
Sądząc po tytule, to wcale nie
podręcznik akademicki czy poradnik
dla psychologów. Książka ta to zbiór
zachowań społecznych, które zostały
potwierdzone naukowo. To nasze
społeczne postępowania, z których
nie zdajemy sobie sprawy, a które
istnieją,
i
które
łatwo
jest
przewidzieć. Czy zdajecie sobie
sprawę z tego, że absolutnie
wszystko, co nas otacza: ludzie,
natura, praca, sytuacje – że to
wszystko, czy tego chcemy, czy nie,
oddziałuje na nas nawet w
minimalnym stopniu? Warto nad
tym dłużej się zastanowić. Z tego
wniosek jest jeden: nie jest obojętne
dla nas, czy pozwalamy używać
wulgaryzmów
w
naszym
towarzystwie, czy wysłuchujemy
sprośnych żartów, czy też chodzimy
polną drogą na skróty. Albo inne
ostatnio
bardzo
powszechne

zjawisko
społeczne:
słuchanie
muzyki przez słuchawki „zawsze i
wszędzie”. W książce autor pisze o
tym tak: „Nawet jeśli ten, kto je nosi,
spotyka kogoś sam na sam i staje z tą
osobą
twarzą
w
twarz,
to
zakorkowane uszy dostarczają łatwej
wymówki, by potraktować tę osobę
jako przedmiot, raczej jako coś, co
należy ominąć, niż kogoś, kogo
należy powitać czy przynajmniej
zauważyć”. Nadal uważacie, że
proste, codzienne, nawet rutynowe
czynności są bez znaczenia? Nic
bardziej mylnego. Gorąco zachęcam
do zapoznania się z wieloma innymi
zjawiskami
społecznymi,
które
dotykają nas codziennie.
Monika Kaszkowiak

KĄCIK DLA DZIECI
Wywiad z ojcem Dariuszem Dąbrowskim –
przeprowadzającym rekolekcje wielkopostne w naszej
parafii.
Anna Foltyniewicz: Szczęść Boże.
Ojciec Dariusz: Szczęść Boże.
A.F.: Czy mogę zadać ojcu kilka pytań?
O. D.: Oczywiście.
A.F: Czy lubi ojciec pracować z dziećmi?
O. D.: Rzadko to robię, ale lubię to robić.
A.F: Czy podoba się ojcu tegoroczny temat rekolekcji?
O. D.: Właściwie to ja powinienem się was o to zapytać, ale
podoba mi się.
A.F: Z kim się ojcu najlepiej pracuje? Z dziećmi, z młodzieżą
czy z dorosłymi?
O. D.: Tak naprawdę z wszystkimi pracuje mi się dobrze, ale
praca z młodzieżą wymaga najwięcej czasu i bardzo trudno jest
coś osiągnąć w ciągu trzech dni.
A.F: Co ojciec lubi najbardziej w swojej pracy?
O. D.: To, co robię bardzo mi się podoba, a najbardziej lubię
spotkania z ludźmi.
A.F: Czy nasza parafia się czymś wyróżnia?
O. D.: Każda parafia jest wyjątkowa, ale trzeba pamiętać, że
wspólnota Kościoła jest jedna.
A.F: Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Do widzenia.
O. D.: Do widzenia.

Dzieci z naszej szkoły
zachęcają do wiary w Pana
Boga:
Drodzy Chińczycy!!!
Zachęcam Was, abyście wierzyli w
Jezusa, ponieważ Bóg kocha
wszystkich ludzi. Bóg spełnia
prośby ludzi, którzy wytrwale go o
coś proszą w modlitwie. Nigdy nie
zapominajcie, że On stworzył cały
świat, a to udowadnia, że Was
kocha.
Pozdrawiam Marta Kubik z 3c

Anioły dla dzieci z Domu
Pokoju w Jerozolimie!
Podczas
rekolekcji
szkolnych
robiliśmy anioły z masy solnej.
Pozyskane
za
nie
środki
przesłaliśmy do Świętego Miasta –
Jerozolimy! Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy nam w tym
pomogli. W parafii i szkole
zebraliśmy 305zł.
Anna Jęsiak
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY – św. Małgorzata z Kortony
Małgorzata z Kortony była niezwykle piękną dziewczyną. Kiedyś uwiódł ją bogaty
mężczyzna, który uczynił ją swoją kochanką. Obsypał ją klejnotami i bogatymi
strojami. Oboje trwali w grzechu przez dziewięć lat. Któregoś dnia mężczyzna
wyjechał. Miał wkrótce wrócić, ale czas mijał, a jego nie było. Po kilku dniach,
kiedy Małgorzata chodziła po pałacu, poczuła, że coś ciągnie ją za suknię. -To ty,
piesku! -wykrzyknęła, widząc czworonoga, który nigdy dotąd nie opuszczał
swojego pana. Pobiegła za nim. Dotarli do jakiegoś miejsca przywalonego
gałęziami. Kiedy dziewczyna usunęła przeszkodę, krzyknęła przeraźliwie. Pod
stertą drewna leżały zwłoki jej towarzysza. Ktoś go zamordował. Szeroko otwarte
oczy ofiary zdawały się wpatrywać z wyrzutem w twarz Małgorzaty. W tym
momencie, jak w świetle błyskawicy, dostrzegła pustkę swojego życia.
rozpacz... wstyd... -Za dużo nagrzeszyłaś -usłyszała w duszy podstępny głos. -Co teraz zrobisz? Kto cię
przyjmie? Tam jest gałąź, wystarczy kawałek sznura... Coś się w niej szarpnęło. -Jezus umarł i za ciebie! usłyszała inny, łagodny głos. Upadła na kolana i zaniosła się ogromnym płaczem. Udała się do
pobliskiego kościoła i tam odbyła długą, serdeczną spowiedź. Czuła, jak z jej serca odpada jakaś twarda
skorupa. Chciała zadość uczynić za swoje winy. Zaczęła opiekować się cierpiącymi. Po trzech latach
przyjęto ją do klasztoru, gdzie do śmierci w 1297 roku pokutowała i dziękowała Bogu za okazane jej
miłosierdzie. Od dnia, kiedy Kościół ogłosił ją świętą, historia jej życia pokrzepia wszystkich, którzy
upadli. Dzięki niej wiedzą, że miłosierdzie Boże jest właśnie dla nich.
Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa)

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe
Proboszcz
ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski

Wikariusz
ks. Piotr Pawelec

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

