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Czasopismo parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu 

  

 

  

Program i tematy:  

 

5/6 kwietnia (sobota, niedziela)  

Miłość Boża   

 
godz. 18.15 w niedzielę  – Film 

„Duch” w kościele – reż. Maciej 

Bodasiński  i Lech Dokowicz oraz 

komentarz  

 
7 kwietnia (poniedziałek) 

Grzech i zbawienie 

godz.19.00 – Adoracja Najświętszego 

Sakramentu i modlitwa o 

uzdrowienie  

 
8 kwietnia (wtorek) – Dzień Postu 

Nawrócenie i decyzja wyboru 

Jezusa na Pana i Zbawiciela 

godz. 19.00 -  Modlitwa uwielbienia i 

koncert ewangelizacyjny  
 

9 kwietnia (środa) 

Duch Święty i Kościół  

 

godz. 19.00 – Modlitwa o wylanie 

Ducha Świętego i posłanie  
 

Wybieram Jezusa na mego Pana i 
Zbawiciela... 

 Tak wybieram, bo chcę Jego 

miłości doskonałej i czystej. Tak 

zdecydowałem, bo On zabiera mój 

grzech dając w zamian Zbawienie. 

Zawracam z drogi do nikąd by pójść za 
sensem życiem, który daje mi Bóg. 

Pielęgnuję i rozwijam w sobie Ducha 

Łaski, Tworzę i buduję Kościół naszych 

serc i myśli, nas wszystkich ludzi...   

 W rekolekcjach mamy powrócić 
do istoty naszej wiary. Poszukać u 

źródła. otrząsnąć z siebie światowy pył. 

Jesteśmy zakurzeni i okryci brudem 

współczesności. Trzeba nam przystanąć 

i skierować się do źródła. Obmyć się w 

wodzie prawdy i przejrzeć w zwierciadle 
swej duszy. 

 Potrzebujemy tego, choć raz w 

roku w okresie przygotowującym nas do 

pamiątki Męki i Śmierci - BOGA.  

Zmartwychwstanie otworzyło nam  

bowiem bramy Niebios.  
 Bezinteresowna ofiara z siebie - 

czyni cuda. Pomyślmy o tym, o innym 

wymiarze otoczeni wyrastającymi jak 

grzyby  po deszczu targami 

przekupniów...  
 
                                Jan Gąsiorowski 

 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jadwigi 

Śląskiej składa wszystkim Mieszkańcom  Osiedla Kwiatowego 

serdeczne życzenia  przeżywania w szczęściu         i radości Ś W I Ą T    

W I E L K I E J    N O C Y.  Niech Zmartwychwstały Jezus  nie szczędzi 

nam sił, by trwać przy Nim w zdrowiu na każdym etapie naszego 

ziemskiego życia, a jednocześnie obdarza nas obfitymi łaskami  ze 

swego Boskiego stołu wiary, nadziei i miłości.                    

                                                                                  POAK 

 UWIERZ W JEZUSA 
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE 

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu 
5 – 9 kwietnia 2014 roku  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Bodasi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Bodasi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Dokowicz
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Nie spadnie instrukcja z nieba....  

 Pewnego razu miałem pójść wieczorem na 

spotkanie w pewnej społecznej sprawie. 
Równocześnie namawiał mnie przyjaciel na 

odwiedziny. Mówił w telefonie :  

Czekam - wypijemy sobie... 

Telefon zadzwonił teraz - w poście. Nie w 

karnawale. Przyjaciel dobry, bardzo dobry, choć - 

niewierzący lub może tylko niepraktykujący? Od 
razu dylemat. Tu mnie chcą i tam mnie chcą. 

Nigdzie nie poszedłem.  

 W piątek zamówił się kuzyn. Załatwiłem 

mu sadzonki od znajomego. Miałem pomóc. 

Zgodziłem się. Zadzwonił o 11: 
Będę za godzinę i 40 minut usłyszałem w 

telefonie. To około 13. Zdążę podjechać rowerem 

do sklepu na osiedlu. Wróciłem o 12:30 . Już Go 

nie było... Obraził się? Nie wiem. Nie odebrał 

telefonu. Już się nie dowiem. Co zrobiłem źle? 

 Poprosiłem kolegę, by załatwił mi 
używany telefon. Miał iPhona. Chciałem taki 

sam.  Przywiózł  mi. Zapłaciłem. Zacząłem 

otwierać różne aplikacje i odkryłem historię. 

Pozostawioną w telefonie opowieść. 

 Było w nim wszystko. Maile, zdjęcia, 
kontakty z dwóch lat. Naprawdę ktoś tak po 

prostu sprzedał wszystko? Cały swój świat. Miała 

go przede mną kobieta, malarka. Mniej więcej 

czterdziestoletnia. W luźnym związku z 

muzykiem. On tam, ona tu. Czasem razem, a 

czasem osobno. Gdy zabalowała u koleżanki w 
Londynie i popróbowała tego i owego umawiała 

się z psychoanalitykiem. Gdy przyjechał ojciec 

"starej daty" żaliła się koleżance.  

 Po co mi to wiedzieć? Telefon był z 

zachodu europy. Bogatego, ale to bogactwo 
odkrywane w zapisanej w telefonie historii 

dziwnie jakoś budziło niepokój.  Narkotyki, życie 

na odległość z "przyjacielem", dodatkowe 

wyskoki, wizyty u terapeuty, 40 lat i bez rodziny. 

Ciągłe wyjazdy: Paryż, Madryt, Londyn itd.  

Dostałem do rąk czyjeś życie. Gdy dowiadujemy 
się o kimś co jada, jakie firanki teraz wiesza, 

kogo kocha, za czym tęskni; to tak jakby 

tajemnicza siła porwała nas i unosiła niby ducha 

nad głową zrazu obcej potem nagle bliskiej 

osoby. Dlaczego ja - dostałem ten telefon? Nawet 

nie jestem pewny czy na pewno jest z lombardu, 
pośpiesznie sprzedany?! 

 Niedawno przyjechał znajomy polecony 

przez starego kolegę. Proponował, bym zajął się 

sprzedażą towaru na którym zresztą się trochę 

znam. Dość dobre wynagrodzenie. Powiedział 
bym przedstawiał się jak Pan N, właściciel firmy 

sprzedającej ten towar. Dziwne, przecież mam 

swoje imię i nazwisko. Znów dylemat. Jak 

postąpić? Jak się zachować. No w sumie cóż by 

się takiego stało? Było by jak w teatrze. 

Zostałbym aktorem. Moja rola: sprzedawca.       
                                             Jan Gąsiorowski     

Z  życia Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej 

 W sobotę, dnia 15 marca odbyło się 

posiedzenie sprawozdawcze Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej. Oddział naszej Parafii 

reprezentowali kol. A. Grzelak i Jacek Zalewski. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. 

Bożego Ciała podczas której homilię wygłosił 

diecezjalny Asystent ks. dr Krzysztof Ratajczak. 

Poświęcona ona była papieskiej encyklice 
programowej "Evangelii Gaudium", ogłoszonej w 

Rzymie przez papieża Franciszka w dniu 

24.XI.2013 r. "Wolę raczej Kościół poturbowany, 

poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż 

Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody 
z przywiązania do własnego bezpieczeństwa”  - te 

otwierające słowa papieża Franciszka zdają się 

być myślą przewodnią przedmiotowej adhortacji. 

Jest ona poświęcona takim problemom jak: 

radość życia chrześcijanina, misyjne 

przeobrażenie kościoła, dialog ze światem, praca 
na rzecz ubogich, a przede wszystkim obrona 

życia, także nienarodzonego jako największej  

wartości. Akcja Katolicka zachęca wszystkich 

Parafian do zapoznania się z adhortacją 

"Evangelii Gaudium", zwrócenia uwagi na radość 

jej głoszenia, na to co człowieka w życiu pociąga i 
raduje. Posiedzenie sprawozdawcze DIAK 

otworzyła pani Prezes Barbara Łącka. Z 

zadowoleniem podsumowała miniony rok, w 

którym zanotowany został liczebny wzrost 

członków Akcji Katolickiej, choć nadal należy 
dokładać starań i trosk o dalsze umacnianie oraz 

popularyzowanie działalności tego katolickiego 

Stowarzyszenia. Na Posiedzeniu była 

zdecydowana większość z zarejestrowanych 89 

parafialnych oddziałów AK  Archidiecezji 

Poznańskiej, zrzeszających ponad 1300 członków 
i osób wspierających. Głównym tematem, obok 

bieżących spraw programowych były prace 

przygotowujące Kościół i Polskę do obchodów 

1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Ze strony 

naszego Oddziału zgłoszono propozycję, by 
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej podjął starania 

o ustanowieniu nowego święta kościelnego - 

Święta Chrztu Polski. W czwartek, dnia 20 marca 

odbyło się cykliczne spotkanie naszego 

Parafialnego Oddziału. W otwartej części 

spotkania gościem  był ks. dr Antoni 
Klupczyński, który poświęcił swój referat  

mistycznemu poematowi  św. Jana od Krzyża 

(1542-1591) "Noc ciemna". Św. Jan był bowiem 

specjalistą od „nocy ciemnej”. Uważał, że na 

drodze człowieka do Boga nieuniknionym etapem 
jest przeżycie duchowych ciemności. To 

doświadczenie pustki, osamotnienia, 

zniechęcenia bliskiego rozpaczy. Słowo „noc” 

występuje u św. Jana obok słowa „oczyszczenie”. 

                                    

                                        czytaj dalej strona 4  
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P  a  r  a  f  i  a  l  n  y     Z  e  s  p  ó  ł       C  a  r  i  t  a  s 

   Barka - pieśń  religijna, do której słowa 

napisał w 1974r. salezjanin, ksiądz Stanisław 

Szmidt. 
I właśnie "Barka" stała się ulubioną pieśnią 

oazowa polskiego papieża Jana Pawła II.  Tą 

pieśnią żegnano 

kardynała Karola Wojtyłę, gdy udawał się na 

konklawe do Rzymu.   

Papież śpiewał "Barkę" podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki do Polski 1979r. w 

Gnieżnie. Od tego czasu 

"Barka" była wielokrotnie śpiewana na 

spotkaniach papieża z Polakami. 

Na krakowskich Błoniach, 18 sierpnia 2002r. 
po modlitwie Anioł Pański gdy ludzie śpiewali 

"Barkę" Papież powiedział te słowa: 

  

"Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła 

mnie z Ojczyzny.  Miałem ją w uszach, 

kiedy słyszłem wyrok 
konklawe.  Z nią, z oazową pieśnią nie 

rozstawałem się przez wszystkie te lata. 

 Była jakimś ukrytym 

tchnieniem Ojczyzny.  Była też 

przewodniczką na różnych drogach 
Kościoła.   I ona  przyprowadziła 

mnie  wielokrotnie na krakowskie Błonia, 

 pod kopiec Kościuszki.    Dziękuję ci, 

pieśni  oazowa. " 

Barka 
 
1.  Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał 

ludzi gotowych pójść za Nim 

     by Łowić serca Słów Bożych prawdą.          

     
 Refr.   O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

         Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

 
2.  Jestem ubogim człowiekiem, moim 

skarbem są ręce gotowe 

     do pracy z Tobą i czyste serce.                     

Refren: O Panie…. 

 

3.  Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca 
młodego zapałem, 

     mych kropli potu i samotności.                    

Refren: O Panie….  

 

4.  Panie, dalszy rejs odwołany, bo sternika 
do Siebie wezwałeś. 

A nam brak siły, nadzieja zgasła. 
 

          

          Refr.   O Chryste, przecież burze szaleją; 

ratuj barkę, bo bez Ciebie zginiemy 
        Nie lękajcie się, wypłyniecie na głębię; cała 

naprzód, nowy świta już dzień. 

 

5.  Już misja się wykonała, Twoja barka na 

brzegu została, 

     Szczęśliwy jesteś w ramionach Ojca. 
     Refr.    Kochany nasz Papieżu Polaku, wielką 

dumą, wielką radością byłeś 

            Ojcze, Bracie, Przyjacielu, Rodaku, serca 

ludu swą miłością zdobyłeś. 

 

6.  Dziś, kiedy jesteś już w niebie, dziękujemy, że 
Bóg dał nam Ciebie. 
     O wstawiennictwo prosimy Twoje.               

Refren:  Kochany…. 

 

7.  Niech duch Twój odnowi ziemię, Twe 

przesłanie na cały świat leci. 

     Niech nie zamilknie, lecz trwa na wieki.       
Refren:  Kochany…. 

 
 

 Przed sklepem jubilera 
(Medytacja o sakramencie małżeństwa 
przechodząca chwilami w dramat) 

 

 Zespół młodych i tych bardziej dojrzałych 

parafian pod kierunkiem Pana Przemysława 

Basińskiego rozpoczął próby do  tej małżeńskiej 
refleksji jaką jest wydana w 1960 roku sztuka 

Karola Wojtyły. To wejrzenie w nasz świat, świat 

laikatu, świat małżeństwa, świat miłości i 

odpowiedzialności wciąż na nowo gubionej i 

odnajdywanej. Czy kiedyś stanęliśmy przed 

wystawą z obrączkami? Czy zastanowiliśmy się 
co one znaczą, co przysięgaliśmy kiedyś 

(małżeństwa) lub co będziemy przysięgać 

(narzeczeni)? Praca zespołu aktorskiego to 

wnikanie w samą istotę małżeństwa. 

Wypowiadając słowa sztuki aktorzy sami sobie 
muszą zadawać pytania. Stają w prawdzie 

osobistych doświadczeń, często być może 

podobnych do bolesnych spostrzeżeń dramatu.  

Proza życia nie omija nikogo. Jesteśmy niejako 

od samego urodzenia stawianiu w obliczu 

wyzwań i własnych słabości. Ta sztuka jest o 
tym, o czym chciałoby się nie mówić. Co 

współcześnie rozwiązano relatywizując nasz 

świat, nasze źródło do którego w rekolekcjach 

parafialnych będziemy starać się wrócić. 

Przytrzymać je w swoich ramionach jak kaganek 
w mrocznym tunelu...  
      Jan Gąsiorowski     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

W środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

IV 2014 

Z racji I czwartku miesiąca w kaplicy o godz. 17.15 – Godzina Święta – modlitwa za 
kapłanów i wszystkich powołanych do wyłącznej służby Bożej. 

 

3 IV 2014 

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. od godz. 15.00, 
następnie Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30 i dalsza część spowiedzi do godz. 18.00. 
O godz. 18.00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św. oraz Droga Krzyżowa 
dla młodzieży i dorosłych. Odwiedziny chorych przez  Ks. Proboszcza od godz. 8.30. 

 

04 IV 2014 

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
NMP, od godz. 9.00 rozpocznie się I Spowiedź Święta dzieci, które w tym roku przystąpią 
do I Komunii św., a po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim. Odwiedziny chorych przez Ks. 
Wikariusza od godz. 8.30. 

 

05 IV 2014 

W sobotę 5 kwietnia od godz. 10:00 w Domu Kultury Stokrotka zostanie rozegrany 
Turniej Tenisa Stołowego dla Ministrantów Dekanatu Przeźmierowskiego.  

 

05 IV 2014 

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

6 IV 2014   

W sobotę 05.04.2014 r. podczas Mszy św. wieczornej rozpoczynamy rekolekcje 
parafialne, które poprowadzi ks. Przemysław Tyblewski – prefekt Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu, będą to rekolekcje kerygmatyczne. Bliższe 
informacje na plakatach i ulotkach, które proszę zabrać wychodząc z kościoła. Plan 
rekolekcji: niedziela: nauka dla wszystkich podczas każdej Mszy św.- Miłość Boża - godz. 
18.15 w niedzielę  – Film „Duch” w kościele – reż. Maciej Bodasiński  i Lech Dokowicz oraz 
komentarz; poniedziałek: nauka podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 - Grzech i 
zbawienie - godz.19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie; 

wtorek: nauka dla wszystkich podczas każdej Mszy św. -  Dzień Postu - Nawrócenie i 
decyzja wyboru Jezusa na Pana i Zbawiciela - godz. 19.00 -  Modlitwa uwielbienia i 
koncert ewangelizacyjny; środa: nauka podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 - Duch 
Święty i Kościół - godz. 19.00 – Modlitwa o wylanie Ducha Świętego i posłanie.  Podczas  

rekolekcji, przed Mszą św. wieczorną, różaniec. Spowiedź rekolekcyjna przed każdą Mszą 
św. 
 

5 IV 2014 

Rekolekcje szkolne od poniedziałku 07.04.2014 r. do środy 09.04.2014 r. w godzinach 

przedpołudniowych. 

 

07-09 IV 2014 

Dnia 10.04.2014 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. bp. Grzegorz Balcerek udzieli 
sakramentu bierzmowania. 
 

10 IV 2014 

Dnia 12 kwietnia, po koronacji obrazu św. Józefa, pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu – 

Kościół Karmelitów Bosych. W programie także nawiedzenie Kościoła św. Wojciecha i krypty zasłużonych 

Wielkopolan oraz wspólna modlitwa na „Cmentarzu zasłużonych Wielkopolan”. Na zakończenie film 

Michała Konrada „Jak pokonać szatana” - kino Apollo.  

 

12 IV 2014 

Niedziela Palmowa – 13.04.2014 r. Msze św. o godz. 18.00 (12.04.13 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. Podczas Mszy św. o 

godz. 11.00 uroczyste przyjęcie chłopców do grona ministrantów oraz dziewczynek do zespołu „Iskierki” 

 

13 IV 2014 
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Noc oczyszcza. Ktoś w ciężkiej sytuacji woła 

nieraz: „Bóg mnie opuścił”. Jan powiedziałby 

raczej: „Bóg mnie oczyszcza”.  Św. Jan 

pokazuje, że to, co wydaje się klęską, może 

być ratunkiem, że żadna przepaść nie jest tak 
głęboka, a góra tak wysoka, aby nie mogły 

stać się drogą, prowadzącą do Boga.  Wykład 

ks. A. Klupczyńskiego spotkał się z dużym 

zainteresowaniem ze strony przybyłych na 

spotkanie Parafian. 

W części organizacyjnej spotkania 

omówione zostały zadania członków Akcji 

Katolickiej w kontekście zbliżających się 

świat Wielkanocnych. Następne zebranie 

POAK odbędzie się w czwartek, dnia 24 

kwietnia br.   Serdecznie zapraszamy 
Parafian do czynnego udziału w pracach 

Akcji Katolickiej - na chwałę Pana, Polski 

i… naszej Parafii, celem polepszenia i 

pogłębienia wiary.                                       

                                         Jacek Zalewski 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Bodasi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Dokowicz


 

 

Wielki Poniedziałek – 14.04.2014 r. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej Droga 

Krzyżowa ulicami osiedla: Gladiolowa, Różyczkowa, Gerberowa, Stokrotkowa, Macierzankowa, Cyniowa.  

 

14 IV 2014 

Wielki Wtorek – 15.04.2014 r. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź św. od godz. 8.00 do 9.30 oraz od 

15.00 do 16.00, od 16.30 do 17.30 i od 19.00 do 20.00. Po południu co ½ godz. będzie rozdzielana Komunia 

św.  

 

15 IV 2014 

Wielka Środa – 16.04.2014 r. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. O godz. 17.30 Nowenna do MB Nieustającej 

Pomocy.  

 

16 IV 2014 

Wielki Czwartek – 17.04.2014 r. 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”. 

 

17 IV 2014 

Wielki Piątek – 18.04.2014 r. 

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 

 

18 IV 2014 

Wielka Sobota – 19.04.2014 r. 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. Przychodzący ze 

„święconką” będą mieli okazję pozostawić w „Koszu Caritas” słodycze dla dzieci z najuboższych rodzin. 

O godz. 15.15 nowenna do Miłosierdzia Bożego. 

 

19 IV 2014 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 20.04.2014 r. 
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. 

 

20 IV 2014 

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. 

 

18 IV 2014 

Dnia 24.04.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie członków i sympatyków Akcji 

Katolickiej. 
24 IV 2014 

Dnia 27.04.2014 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego - początek Tygodnia Miłosierdzia. 

 

27 IV 2014 

Dnia 28.04.2014 r. uroczystość św. Wojciecha bp. i m. – głównego patrona Polski. 

 

28 IV 2014 

Dnia 29.04.2014 r. – święto Katarzyny ze Sieny (dziewicy i doktora Kościoła) Patronki Europy – Dzień Męczeństwa 

Duchowieństwa Polskiego. 

 

29 IV 2014 
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„Wszystko przypadkiem? Wokół 
darwinowskiej teorii ewolucji” Peter 

Blank 
 
 

 
 

 Na samym początku książki, gdy autor 

zamiast przedmowy przyznał się, że jest 
prawnikiem i teologiem i właściwie to laikiem w 

sprawach biologii, byłam nastawiona bardzo 

sceptycznie. Jednakże ta recenzja nie 

znalazłaby się w gazetce, jeśli nie zmieniłabym 

zdania. Dobrze jest oceniać książki po ich 

przeczytaniu. Już pierwsze pytania stawiane 
przez autora właśnie z pozycji laika, ale laika 

logicznie myślącego sprawiły, że sama zaczęłam 

się zastanawiać nad rozważaną kwestią. 

Możemy przeczytać niewiadomo ile traktatów 

naukowych o słuszności teorii ewolucji. Ale jeśli 
znamy tylko podstawy biologii wyniesione ze 

szkoły podstawowej, cóż z tego zrozumiemy? 

Należy zatem użyć zdrowego rozsądku. I on 

przede wszystkim królował w pracy autora, 

który nie miał na celu obalenie lub 

udowodnienie teorii ewolucji, a jedynie 
poszukiwanie Prawdy. Jego wsparciem byli 

przyjaciele-naukowcy, którzy w bardzo 

przystępny sposób tłumaczyli mu (i 

Czytelnikom) niektóre kwestie związane z 

omawianym zagadnieniem. Także w książce 
znajdziemy naukowe zestawienie faktów 

przemawiających zarówno za jak i przeciw. 

Które dowody przeważają? Zachęcam do 

czytania i poszukiwania Prawdy. 

 
                                       Monika Kaszkowiak 

Prawo Kościoła na co dzień 

 

 Przykazanie kościelne podaje, że 
powinniśmy spowiadać się raz w roku i w czasie 

wielkanocnym przyjmować Komunię świętą. 

Obowiązek ten jednak został określony prawnie 

dopiero wtedy, gdy osłabła gorliwość i pobożność 

wiernych, a przez to zaczęto zaniedbywać 
korzystanie z Eucharystii. Kościół ustalił to i 

podał jako obowiązujące dla wszystkich swoich 

członów, na Soborze Lateraneńskim IV  w 1215 

roku. Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego 

podtrzymuje powyższe ustalenia , stwierdzając, 

że : Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej 
Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek 

przyjmować ją przynajmniej raz w roku.                    

 Zasadniczo nakaz ten powinien być 

realizowany w okresie wielkanocnym, chociaż dla 

słusznej przyczyny może być wypełniony w innym 
czasie w ciągu roku.  Okres Komunii 

wielkanocnej jest od niedzieli przed Popielcem do 

niedzieli Trójcy Świętej. Podobne wymagania 

stawia Katechizm Kościoła Katolickiego.           

Widzimy tutaj potwierdzenie nakazu co do 

minimum, ale jednocześnie dostrzegamy zachętę, 
by podczas każdej Eucharystii przystępować do 

Stołu Pańskiego.  Należy się jednak domyślać, że 

stwierdzenie to odnosi się do osób, które nie 

każdego dnia uczestniczą we Mszy Św. albo 

przynajmniej tych, którzy nie więcej niż jeden raz 
dziennie są obecne  na Eucharystii.  Bardziej 

gorliwych dotyczy inny przepis, który  brzmi: Kto 

przyjął już Najświętszą Eucharystię,  może ją 

ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie 

podczas sprawowania Eucharystii w której 

uczestniczy.  To ,, podwójne”  przyjęcie Ciała 
Pańskiego tego samego dnia związane jest albo z 

przyjęciem Komunii św. za pierwszym razem poza 

Mszą św. i potem z pełnym uczestnictwem we 

Mszy św. Ważne jest, aby za drugim razem brać 

udział w całej Mszy św. Inne powody w sytuacji 
zwyczajnej nie upoważniają  do częstszego 

przyjmowania  Komunii tego samego dnia.  

Sytuację nadzwyczajną stanowi 

niebezpieczeństwo śmierci. Ochrzczeni 

znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w 

niebezpieczeństwie śmierci  powinni otrzymać 
Komunię św. na sposób Wiatyku, mimo, że tego 

samego dnia już raz przyjęli Ciało Pańskie.  

                                                                                                                                                                   

                   Ks. proboszcz B. Glinkowski   
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Kącik dla dzieci -   Krzyżówka      (Litery z pół od 1 do 65 utworzą rozwiązanie) 
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Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe 
 

Proboszcz                   Wikariusz                  Rezydent w parafii: 
 
ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski         ks. Piotr Pawelec      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 

Zapraszamy do witryny naszej Parafii: www.jadwigaslaska.pl  

 
 

 Na stronie tej hiszpańskiej fundacji 

możemy przeczytać:  
"Wychodząc z chrześcijańskiej wizji człowieka 

oraz porządku społecznego chcemy zaoferować 

wszystkim obywatelom narzędzia do 

aktywnego uczestniczenia oraz polepszania 

naszego społeczeństwa. Człowiek jest istotą 

rozumną (inteligentną), wolną (odpowiedzialną 
za swoje czyny), moralną (zdolną odróżniać 

dobro od zła) oraz stworzoną na obraz Boga.  

Z tych powodów człowiek jest wyjątkowy na tle 

reszty wszechświata, jest wartością samą w 

sobie. Uznajemy i domagamy się poszanowania 
godności człowieka oraz praw wynikających z 

niej: 

 

1.   Prawa do życia i jego ochrony od momentu 

poczęcia do naturalnej śmierci.   

2.   Prawa do integralności cielesnej, 
bezpieczeństwa i zdrowia. 

3.   Prawa do szacunku dla każdej 

indywidualnej osoby oraz jej czci i dobrego 

imienia. 

4.   Prawa do myślenia, działania oraz 
powstrzymywania się od niego w oparciu o 

swoje prawe sumienie. 

5.   Prawa do wolności edukacji. 

6.   Prawa do swobodnego przekazywania 

informacji. 

7.   Prawa do tworzenia i działania w 
stowarzyszeniach. 

8.   Prawa do wolności religijnej oraz do 

czczenia Boga zarówno prywatnie, jak i w 

przestrzeni publicznej, indywidualnie i 

grupowo, zgodnie ze swoim sumieniem. 
9.   Prawa do małżeństwa rozumianego jako 

związek kobiety i mężczyzny oraz do 

wychowywania swoich dzieci. 

10.  Prawa do pracy, działalności gospodarczej 

 

 oraz własności prywatnej. 

11.  Prawa do aktywnego uczestniczenia w życiu 
publicznych oraz do wsparcia prawnego przez 

państwo. 

 Wszystkie powyższe prawa tworzą 

współzależne obowiązki. Człowiek jest ze swojej 

natury społeczny i potrzebuje innych ludzi do 

rozwoju, a swoich celów nie jest w stanie 
osiągnąć bez nich. Rodzina utworzona z 

wzajemnego zaangażowanie mężczyzny i 

kobiety, jest podstawową komórką społeczną." 

 Fundacja "Citizen go" upowszechniła 

zbiorowe wypowiadanie opinii drogą 
elektroniczną. Dostajemy na naszą pocztę mail 

projekt i po przez internet popieramy lub 

protestujemy w ważnych sprawach. Można też 

wejść na stronę www, gdy nikt jeszcze nie 

włączył nas w tą akcję. 

Między innymi podjęto akcje w sprawie: 
1. Legalnego mordowania chorych dzieci w 

Belgii. 

2. W sprawie aborcji. 

3. Wykluczenia aborcji z planów rozwojowych 

ONZ. 
4. Odrzucenia raportu UE promującego gender i 

homoseksualizm. 

5. Propozycji legalizacji dobrowolnej prostytucji. 

   

 Środowiska osób niewierzących i 

zepsutych moralnie w różnych marszach 
(parady "miłości", marsz ateistów itp.) wyrażają, 

upowszechniają i wręcz powtarzanym 

uporczywie kłamstwem czynią z wszelkiego zła 

"prawdę". My natomiast często milczymy. 

Jesteśmy jednak zobowiązani do 
odpowiedzialności przed nowym pokoleniem i 

samym sobą. Miejmy odwagę świadczyć prawdę 

i dobro przed światem!    
    Jan Gąsiorowski  

Citizen go...   www.citizengo.org  

http://www.citizengo.org/

