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Czasopismo parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu 

Dnia 12 maja 2012 r. o godz. 9.00, 
wyrusza sprzed  naszego kościoła 
pielgrzymka parafialna wpisująca się 
w poczet pielgrzymek Ofiarowania 
Parafii Archidiecezji Poznańskiej 
Świętogórskiej Róży Duchownej w 
Gostyniu w 500-lecie potwierdzenia 
autentyczności cudów i z okazji 
przyznania Złotej Róży Papieskiej 
przez Benedykta XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Święta Góra, na której obecnie 
znajduje się bazylika, była 
przedmiotem kultu religijnego już w 
średniowieczu, być może pod 
wpływem benedyktynów z klasztoru 
z pobliskiego Lubinia. W XV w. 
zbudowano tu drewnianą kaplicę, w 
której znajdowały się otoczone 
kultem rzeźby Piety i Krucyfiksu. 
Spośród wielu przypadków 
uzdrowień, które uchodziły za 
cudowne, szczególnie głośne było 
uzdrowienie z paraliżu niejakiego 
Krzyżanowskiego w 1495 r. 

  

 

 PIELGRZYMUJEMY DO MATKI BOŻEJ 

Wszystko to sprawiło, że biskup 
poznański Jan Lubrański dekretem z 
1512 r. zezwolił na dalsze szerzenie 
kultu maryjnego i budowę kościoła. 
Pierwszy kościół był drewniany o 
konstrukcji szachulcowej. W 1540 r. 
anonimowy malarz z Wielkopolski 
namalował do niego obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem, który szybko 
zdobył sławę cudownego i stał się 
….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
celem licznych pielgrzymek. W 
1668 r. Adam Konarzewski 
sprowadził na Świętą Górę filipinów 
z Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri, w których posiadaniu Święta 
Góra jest do dzisiaj. 
 

Czytaj więcej na stronie 2
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     PIELGRZYMUJEMY DO MATKI BOŻEJ 

 
 

Obecny kościół powstał w 
latach 1675-1698. Miał on być 
wotum ufundowanym przez 
Adama Konarzewskiego w 
podziękowaniu za cudowne 
uzdrowienie w dzieciństwie. 
Adam Konarzewski wkrótce 
jednak zmarł, a budowa była 
kontynuowana przez wdowę po 
nim Zofię z Opalińskich. Swój 
obecny kształt kościół 
zawdzięcza jej podróży do 
Włoch, podczas której zobaczyła 
ona kościół Santa Maria della 
Salute w Wenecji. Będąc pod 
wrażeniem piękna tej świątyni, 
Zofia Konarzewska postanowiła 
zbudować jej replikę pod 
Gostyniem, według projektu 
włoskiego architekta Baltazara 
Longheny, który był też twórcą 
kościoła w Wenecji. 
………………….. 

Budowę według nowych 
planów rozpoczęto w 1677 r. 
Kościół konsekrowano w      
1698 r., prace budowlane były 
jednak kontynuowane przez 
wnuczkę Zofii Konarzewskiej, 
Weronikę z Konarzewskich 
Mycielską, na której zlecenie w 
latach 1726-1728 dobudowano 
kopułę z latarnią. W latach 
1732-1748 powstały budynki 
klasztorne. Prace 
wykończeniowe trwały do   
1780 r. 
Podczas budowy na Świętej 
Górze ciągle rozwijał się kult 
maryjny. W 1726 r. specjalna 
komisja biskupia wydała dekret, 
w którym uznała obraz za 
cudowny. W 1726 r. w Poznaniu 
wydano też opis cudów 
mających tu miejsce    pod   
…….. 

tytułem Zebranie Cudów: Przy 
obrazie Nayswietszej 
Bogarodzice Panny przed 
Gostyniem doznanych.... 
Obecnie Święta Góra w 
Gostyniu gromadzi rzesze 
wierzących odbywających 
kilkudniowe rekolekcje, jak 
również wielu pielgrzymów, 
którzy indywidualnie lub w 
grupach, gromadzą się na 
modlitwie przed cudownym 
obrazem Świętogórskiej Róży 
Duchownej. 

Proboszcz 
Benedykt Glinkowski  

     

NABOŻEŃSTWA MAJOWE – znaczenie i tradycja 

 

Maj jest w Kościele miesiącem 
szczególnie poświęconym czci 
Matki Bożej. Słynne „majówki” 
- nabożeństwa, odprawiane 
wieczorami w kościołach, przy 
grotach, kapliczkach i 
przydrożnych figurach, na stałe 
wpisały się w krajobraz Polski. 
Jego centralną częścią jest 
Litania Loretańska. 
Początków tego nabożeństwa 
należy szukać w pieśniach 
sławiących Maryję Pannę 
znanych na Wschodzie już w   
V w. Na Zachodzie poświęcenie 
majowego miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na 
przełomie XIII i XIV w., dzięki 
hiszpańskiemu królowi 
Alfonsowi X. Zachęcał on by 
wieczorami gromadzić się na 
wspólnej modlitwie przed 
figurami Bożej Rodzicielki.  
Nabożeństwo majowe bardzo 
szybko stało się popularne w 
całej chrześcijańskiej Europie. 

Jeden z mistyków nadreńskich, 
dominikanin bł. Henryk Suzo, 
w swoich tekstach wspomina, 
że jeszcze jako dziecko w maju 
zbierał na łąkach kwiaty i 
zanosił je Maryi. W XVI w. 
upowszechnieniu nabożeństwa 
sprzyjał wynalazek druku. Po 
raz pierwszy maj został 
nazwany miesiącem Maryi w 
wydanej w 1549 r. w Niemczech 
książeczce „Maj duchowy”, 
która była odpowiedzią na 
Reformację. 
Inicjatorem nabożeństw 
majowych jest żyjący na 
przełomie XVII i XVIII wieku w 
Neapolu jezuita o. Ansolani. 
Organizował on w kaplicy 
królewskiej specjalne koncerty 
pieśni maryjnych, które kończył 
uroczystym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. 
Wielkim propagatorem tej 
formy czci Matki Bożej był 
jezuita, o. Muzzarelli, 
…………… 

który w 1787 r. wydał specjalną 
broszurkę, którą rozesłał do 
wszystkich włoskich biskupów. 
Pomimo kasaty jezuitów przez 
Klemensa XIV, o. Mazurelli 
wprowadził nabożeństwo 
majowe w kościele Al Gesu w 
Rzymie. Rozpowszechnił je 
również w Paryżu, towarzysząc 
papieżowi Piusowi VII podczas 
koronacji Napoleona Bonaparte. 
To właśnie Pius VII obdarzył 
nabożeństwo majowe 
pierwszymi odpustami. W 
1859 r. kolejny następca 
św. Piotra – Pius IX, zatwierdził 
obowiązującą do naszych 
czasów formę nabożeństwa, 
składającego się z Litanii 
Loretańskiej, nauki kapłana oraz 
uroczystego błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem. 

www.kosciol.pl 
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W bieżącym roku, w Wielki 
Poniedziałek zamiast Drogi 
Krzyżowej ulicami naszego 
osiedla, odbyło się Misterium 
Męki Pańskiej według Romana 
Brandstaettera w reżyserii pana 
Przemysława Basińskiego. 
W przedsięwzięciu tym wzięło 
udział czterdziestu parafian, 
którzy wcześniej wyrazili chęć 
odczytania tekstu w czasie 
Misterium. Do odgrywania ról 
zgłaszały się całe rodziny. 
Spektaklowi towarzyszyła 
muzyka Kwartetu Jorgi oraz 
parafialny zespół muzyczny 
Syjon, który pieśnią „Jezu ufam 
….. 

Tobie” uświetnił zakończenie 
Misterium. „Scenę” tworzył 
teren wokół kościoła, sam 
kościół oraz plebania.  Dzięki 
zaangażowaniu i współpracy 
parafian udało się wykorzystać 
technikę mappingu, polegającą 
na rzucie obrazów na bryłę. W 
tym wypadku wykorzystano 
mury kościoła. Użyte do tego 
obrazy pochodzą z czasów od 
średniowiecza do początku 
XX w.   
Przedsięwzięcie to było bardzo 
pracochłonne, wymagało 
dużego zaangażowania osób 
biorących w nim udział, a 
…….. 

przede wszystkim samego 
reżysera, który wszystko 
koordynował. Jednak było 
warto poświęcić na to czas, 
ponieważ efekt był 
niesamowity. 
W Misterium uczestniczyło 
wielu parafian, którzy wspólnie 
z „aktorami”, w nieco inny niż 
zwykle sposób, przeżywali 
Mękę Pańską.  Dzięki 
spektaklowi można było 
doświadczyć czegoś nowego i 
lepiej przygotować się do świąt 
Wielkanocnych. 

Angelika Bajon 

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI - Misterium Męki Pańskiej 

W minionym miesiącu podczas 
spotkania z „ciekawymi 
ludźmi” nasza parafia gościła 
brata Mariana Markiewicza ze 
Zgromadzenia Braci 
Najświętszego Serca 
Jezusowego. Na spotkanie do 
salki bł. Jana Pawła II przybyło 
ok. 20 osób. 
Ksiądz proboszcz powitał 
naszego gościa, który 
powiedział, że 35 lat temu 
zaczęła się jego przygoda z 
Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II- dziś błogosławionym. 
Opowiadał o wielokrotnych 
spotkaniach, bardziej lub mniej 
oficjalnych, z kardynałem 
Karolem Wojtyłą, a później z 
Ojcem Świętym. 
To właśnie brat Marian wiózł 
kardynała Wojtyłę na konklawe 
do Rzymu, o czym Ojciec Św. 
przypominał mu słowami: „to 
jest ten winowajca co mnie 
wiózł, przywiózł i zostawił”. 
Bardzo ciekawie opowiadane 
historyjki o różnych 
wydarzeniach z Ojcem Świętym 
przeplatane były slajdami. 
….. 

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Spotkanie z ciekawymi ludźmi  

To one pozwalały nam na nowo 
dostrzec wielkość, głębię i 
prostotę papieża spraw 
ludzkich- jak często był 
nazywany Jan Paweł II. Jedną z 
ciekawszych rzeczy, o których 
brat opowiadał, była sprawa 
dotycząca zamachu na życie 
Ojca Świętego. Otóż 
Amerykanka zraniona w tym 
samym czasie na placu św. 
Piotra urodziła się w 
Wadowicach tego samego dnia i 
roku co Ojciec Święty. 
 

Nasz gość należał do grona tych 
nielicznych osób, które bardzo 
często przebywały w 
towarzystwie Ojca Świętego. 
Widział Go skupionego jak 
mistyka na modlitwie, 
odwiedzającego chorych w 
szpitalach, w rozmowie z 
bliskimi, żartującego przy stole i 
wielkiego, ale jakże bliskiego i 
kochającego papieża. Brat 
Marian Markiewicz jest 
wyjątkowym szczęściarzem, bo 
miał kontakty z wielkimi 
ludźmi. Był kierowcą kardynała 
Wyszyńskiego, znał bł. księdza 
Popiełuszkę, bł. Matkę Teresę z 
Kalkuty i miał dane przez Bożą 
Opatrzność przebywać z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II. 
Spotkanie z tym „ciekawym 
człowiekiem” zakończyło się 
wspólną fotografią i 
wspaniałymi refleksjami z życia 
błogosławionego Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 

AC 

Brat Marian Markiewicz  ze  
Zgromadzenia Braci Najświętszego  

Serca  Jezusowego 
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Piotr otrzymuje władzę pasterską  

2115 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do 

Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" Odpowiedział 

Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł 

do niego: "Paś baranki moje!" 16 I znowu, po raz 

drugi, powiedział do niego: "Szymonie, synu 

Jana, czy miłujesz Mnie?" Odparł Mu: "Tak, Panie, 

Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś 

owce moje!". 17 Powiedział mu po raz trzeci: 

"Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?" 

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 

powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I rzekł do 

Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że 

Cię kocham". Rzekł do niego Jezus: "Paś owce 

moje! 18 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy 

byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 

gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 

wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i 

poprowadzi, dokąd nie chcesz". 19 To powiedział, 

aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A 

wypowiedziawszy to rzekł do niego: "Pójdź za 

Mną!" 

 (J 21,15-19) 

 

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO 

1 maja - św. Józef, Rzemieślnik 

2 maja - św. Atanazy Wielki, biskup  

3 maja - Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski,   

               główna Patronka Polski 

4 maja - św. Florian, żołnierz, męczennik 

5 maja - św. Stanisław Kazimierczyk, prezbiter  

6 maja – V Niedziela Wielkanocna (Łk 24,13–35) 

   święci Filip i Jakub Młodszy, Apostołowie  

7 maja - Najświętsza Maryja Panna, Matka Łaski Bożej 

8 maja - św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i  

                męczennik, główny Patron Polski  

9 maja - św. Pachomiusz Starszy, pustelnik 

10 maja - bł. Beatricze d'Este, mniszka 

11 maja - św. Mamert, biskup 

12 maja - święci męczennicy Nereusz i Achilles  

13 maja – VI Niedziela Wielkanocna (J 15,9-17)    

     Najświętsza Maryja Panna Fatimska 

14 maja - św. Maciej Apostoł 

15 maja - św. Zofia, wdowa, męczennica 

16 maja - św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik,  

                 patron Polski  

17 maja - św. Paschalis Baylon, zakonnik 

18 maja - św. Jan I, papież i męczennik 

19 maja - św. Urban I, papież 

20 maja – VII Niedziela Wielkanocna (Mk 16,15-20)    

                  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

21 maja - św. Jan Nepomucen, prezbiter  

22 maja - św. Rita z Cascia, zakonnica  

23 maja - św. Leoncjusz z Rostowa, biskup  

24 maja - Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka  

                 Wiernych  

25 maja - św. Beda Czcigodny, prezbiter  

26 maja - św. Filip Nereusz, prezbiter  

27 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Św. (J 20,19–23)

28 maja - św. German z Paryża, biskup  

29 maja - św. Urszula Ledóchowska, zakonnica  

30 maja - św. Zdzisława Czeska  

31 maja - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny 

 

Z KALENDARZA 
LITURGICZNEGO 

 
  

  

Maj 2012 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2012 

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. 

V 2012 

Nabożeństwa majowe codziennie po wieczornej Mszy św. V 2012 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. 
Msze św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę, a więc o godz. 8,00, 9.30, 11.00 i 
17.00. 

3 V 2012 

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. 

4 V 2012 

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

5 V 2012 

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

6 V 2012 

O godz. 16.00 próba dzieci przed I Komunią św. 8 V 2012 

O godz. 16.00 próba dzieci przed I Komunią św. 9 V 2012 

O godz. 16.00 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i II spowiedź św. dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. 

11 V 2012 

Pielgrzymka Ofiarowania Parafii Archidiecezji Poznańskiej Świętogórskiej Róży 
Duchownej w Gostyniu w 500-lecie potwierdzenia autentyczności cudów i z okazji 
przyznania Złotej Róży Papieskiej. 

12 V 2012 

Podczas Mszy św. o godz. 11.00 – I Komunia św. 13 V 2012 

NMP Fatimskiej – g. 20.00 Nabożeństwo i procesja fatimska wokół kościoła. 
Nabożeństwo prowadzi o. Jerzy Łapiński - Misjonarz Świętej Rodziny. 

13 V 2012 

Biały Tydzień – Msze św. o godz. 18.00, a następnie nabożeństwa majowe 14-18 V 2012 

O godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie Rady Duszpasterskiej 15 V 2012 
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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. 

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

WYDARZENIA MIESIĄCA 
 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

Pielgrzymka dzieci I komunijnych do Lubasza 16 V 2012 

O g.16.30 – spowiedź dzieci obchodzących 1 rocznicę I Komunii św. i ich rodziców 19 V 2012 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o g. 11.00 Msza św. w pierwszą rocznicę I 
Komunii św. 

20 V 2012 

O godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie Akcji Katolickiej 21 V 2012 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończąca Okres Wielkanocny 27 V 2012 
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Ilość        Statystyki 
   2      chrzty 
   0      sakramenty małżeństwa 
   4      zgony 

 

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

WYDARZENIA MIESIĄCA-CD 

 

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Dni skupienia dla rodzin 

W sobotę przed 
Niedzielą Palmową miał 
miejsce w naszej parafii drugi 
dzień skupienia dla rodzin. 
Uczestniczyło w nim 37 
małżeństw oraz ich dzieci, 
łącznie ponad 120 osób. Wielką 
radością były dla nas 
znajdujące się w tym gronie 4 
rodziny z naszej parafii.  

 Korzystając ze 
sprawdzonej już formy, siostry 
zaprosiły dzieci na zajęcia do 
swojego domu i do sali na 
probostwie, aby rodzice mogli 
spokojnie posłuchać 
przeznaczonej dla nich 
konferencji. Wygłosił ją  o. 
Wojciech Prus z poznańskiego 
klasztoru OO. Dominikanów. 
Spotkanie na temat „Sakrament 
pojednania – sakrament 
miłości” miało na celu nie tylko 
pogłębienie wiary i wiedzy, ale 
również poprowadzenie 
uczestników do skorzystania z 
tego sakramentu. Było to 
możliwe dzięki obecności 
czterech kapłanów, którzy po 
….  

konferencji służyli przez 1,5 godziny w konfesjonałach w naszym 
kościele. Przez cały czas spowiedzi trwała adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 

O godzinie 15.oo rozpoczęła się Eucharystia, w czasie której 
dzieci przyniosły w darach palmy przygotowane wcześniej z 
pomocą sióstr i animatorów. Msza święta była uwieńczeniem tego 
dnia. Rozstaniu towarzyszyły zapewnienia o ponownym 
spotkaniu. 

 Kolejny dzień skupienia dla rodzin w naszej parafii już 16 
czerwca br. Serdecznie zapraszamy. 

Siostry Uczennice Krzyża 



 

 
 
 
  
  
      
  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
Fot. Waldemar Wylegalski 
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←        Misterium Męki 
Pańskiej 2012 

 
↓ 

 

" Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia." 
 Św. Urszula Ledóchowska 
 

FOTORELACJA – Kwiecień 2012 

 

←        Spotkanie z bratem  
Marianem Markiewiczem  ze 
Zgromadzenia Braci                    
Najświętszego Serca  Jezusowego 
 

Fot. Waldemar Wylegalski 
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FOTORELACJA – Kwiecień 2012 

 

↑  
Dni skupienia dla rodzin            → 

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE 
 
Ten bezcenny dla organizmu narząd wewnętrzny dopiero od średniowiecza jest 
jednoznacznym symbolem miłości. Wcześniej bywał kojarzony z wnętrzem człowieka, z 
tym co w nas duchowe. Jako siedlisko rozumu, woli i pamięci znak serca symbolizował 
najważniejsze zdolności duchowe człowieka. Zdarzało się pośród ludów starożytnych, że 
podczas balsamowania ciała usuwano wszystkie narządy wewnętrzne oprócz serca, w 
nadziei, że zmarły będzie dzięki niemu trwać po śmierci. 

Pismo Święte mówi nam, że Pan patrzy w serce, które raduje się w Panu      (I Sm), ale 
wspomina również o zatwardziałym sercu faraona. Zbawicielowi podczas Męki na Krzyżu 
przebito Serce włócznią. To właśnie z Rany Serca, z Krwi i Wody, które wypłynęły z boku 
Chrystusa, narodził się Kościół i rodzi się nieustannie podczas każdej Mszy św. 

Ikonografia bardzo często ukazywała Serce Zbawiciela, zwłaszcza w związku z rozwojem 
kultu Ran Jezusa, a po wizjach mistycznych św. Marii Małgorzaty Alacoque – pod koniec 
XVII w. – nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa. Z czasem obok Serca Jezusa 
pojawiło się również Serce Maryi. Przypomniano sobie bowiem o proroctwie starca 
Symeona, który obwieścił Matce Zbawiciela, że Jej Serce miecz przeniknie. 

www.jezuici.pl 

 

" Być dobrym – to żyć dla szczęścia innych, mieć serce szerokie w swej dobroci." 
św. o. Pio 
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ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ 
 
W 1916 r. w portugalskiej 
miejscowości Fatima trójce 
dzieci: Hiacyncie, jej bratu 
Franciszkowi oraz ich ciotecznej 
siostrze, Łucji, ukazał się Anioł 
Pokoju miał on przygotować 
dzieci na przyjście Maryi. 
Pierwsze objawienie Matki 
Najświętszej dokonało się 13 
maja 1917 r. Cudowna Pani 
powiedziała dzieciom: "Nie 
bójcie się, nic złego wam nie 
zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was 
prosić, abyście tu przychodziły 
co miesiąc o tej samej porze. W 
październiku powiem wam, kim 
jestem i czego od was pragnę. 
Odmawiajcie codziennie 
Różaniec, aby wyprosić pokój 
dla świata". Objawienia 
…………….. 

wystąpiły 13, czerwca, lipca, 
sierpnia, września i 
października. To ostatnie 
potwierdzone cudem słońca 
wobec 70 tys. zgromadzonych. Z 
objawieniami w Fatimie wiążą 
się tzw. trzy tajemnice fatimskie 
z których dwie pierwsze 
ujawniono już kilkadziesiąt lat 
temu. Trzecią, ostatnią tajemnicę, 
Jan Paweł II przedstawił światu 
dopiero podczas swojej wizyty w 
Fatimie w maju 2000 r i 
podkreślił, że właśnie opiece 
Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza 
uratowanie podczas zamachu 
dokonanego na jego życie 
właśnie 13 maja 1981 r. na Placu 
Świętego Piotra w Rzymie. 

www.opoka.org.pl 

Pięćdziesiątego dnia po swoim 
zmartwychwstaniu Pan Jezus 
zesłał Ducha Świętego na Maryję 
i Apostołów zgromadzonych w 
Wieczerniku, wypełniając tym 
samym swoją obietnicę: "Gdy 
przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego 
Ja wam poślę od Ojca, Duch 
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). 
W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, 
…. 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

ożywiony Duchem Świętym, 
rozpoczyna przepowiadanie 
radosnej nowiny o zbawieniu 
wszystkim narodom. 
Zielone Świątki, bo tak brzmi 
popularna nazwa dzisiejszej 
uroczystości, to jedno z 
najstarszych świąt Kościoła, 
obchodzone już w czasach 
apostolskich. Dzień ten posiadał 
wtedy praktycznie tę samą 
………….. 

rangę, co uroczystość Paschy. W 
pierwszych wiekach w wigilię 
tego święta udzielano chrztu 
katechumenom. W 
średniowieczu istniał zwyczaj 
rzucania z sufitu kościoła, w 
trakcie odprawiania Mszy 
świętej, róż i innych kwiatów 
symbolizujących dary Ducha 
Świętego. W bazylikach i 
katedrach w czasie uroczystości 
wypuszczano z klatek gołębie: 
symbol Ducha Świętego. 
Kościół przypomina, że 
Pięćdziesiątnica jest 
wypełnieniem i zakończeniem 
Świąt Paschalnych. Duch Święty 
- Nowe Życie w Chrystusie - był 
celem całej działalności 
Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, 
po wywyższeniu Chrystusa na 
drzewie krzyża, gdy dostęp do 
Ojca został otwarty, a 
dziecięctwo Boże stało się 
rzeczywistością, posłany zostaje 
Duch Ojca i Syna, by prowadził 
dalej dzieło Jezusa. 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

Dobrzy ludzie okryli umęczone ciało 
prześcieradłem i zanieśli do Kościoła. 

Nocą zakonnicy przewieźli je do 

klasztoru i pogrzebali. Po latach 

zapomniano o zamordowanym księdzu. 
Prawie 50 lat później ojciec Marcin 

Godebski długo się modlił. -Jestem 

Andrzej Bobola -usłyszał nagle. Nie 
wiedział, czy to sen, czy naprawdę ktoś 

przyszedł. -Niech się ksiądz nie martwi -

mówił dalej -ja się wami zaopiekuję. 
Odnajdźcie tylko moje ciało. Nikt już w 

klasztorze nie pamiętał Boboli. Na 

dodatek kozacy wyrzucili księgę 

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

 
Święty Andrzej Bobola  

 
Redaktorzy 

 
Cymerys Oliwia  

Dyrdał Przemysław  
 

TELEFON: 
605 476 890 

 
E-MAIL: 

 gazetka-jadwisia@wp.pl 
 
 

W tym numerze pisali: 

Bajon Angelika 
Cymerys Anna 

ks. Glinkowski Benedykt 
Kaszkowiak Monika  

Siostry Uczennice Krzyża 
 
 

Zdjęcia wykonali: 
Cymerys Anna 

Siostry Uczennice Krzyża 
 
 

 
 

 

Zapraszamy 
do witryny 

naszej Parafii! 
Adres: 

    www.jadwigaslaska.pl 
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umarłych. Na szczęście ktoś miał ją u siebie. Ojciec Andrzej Bobola 16 maja 

1657 roku najokrutniej zamordowany przez podłych kozaków. Pochowany 

pod wielkim ołtarzem Kościoła -przeczytano notatkę. Otwarto trumnę i... szok! 
Ciało Andrzeja Boboli, mimo grzyba w kościele, kilkakrotnego zalewania 

piwnic, pozostało nietknięte. Miał wszystkie lady męczeństwa. To jeszcze nie 

koniec. Zaczęła się jego wędrówka. Ciało męczennika przekazywały sobie 
różne zakony. Po wybuchu rewolucji rosyjskiej w 1922 roku wywieziono je do 

Moskwy. Tam jeszcze raz badano szczątki, by udowodnić, że księża katoliccy 

to oszuści. Komisja wyjęła trumnę. Postawili Ją pionowo i kilka razy uderzyli o 
ziemię, żeby ciało się rozsypało. Pozostało nienaruszone. Można zabić ciało, 
ale dusza zawsze żyje. 
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  RECENZJA KSIĄŻKI –  
„Przekroczyć własne życie” 

 Czy chcesz żyć głębiej? 
Intensywniej, niż do tej pory? I 
wcale nie chodzi o sport… Czy 
zastanawiałeś się kiedyś, czy 
możesz jeszcze coś zrobić ze 
swoim życiem duchowym, aby 
być bliżej Boga? Czy tego chcesz? 
Sam Jezus mówił: Jeżeli Mnie 
prześladowali, to i was będą 
prześladować (J 15, 20b), On nigdy 
nie mówił, że będzie łatwo, jeśli 
będziemy żyli tak jak On. Czy 
zatem nadal chcesz podjąć się 
tego trudnego zadania? Czy 
chcesz przekroczyć własne życie? 
Nie wystarczy Ci, aby Twoje 
życie było dostatnie, chcesz, aby 
było dobre? Warto! Naprawdę 
warto. Człowiek jest istotą 
psychiczno-cielesno-duchową      
(i emocjonalną). Jeśli chcemy w 
pełni przeżywać swe 
człowieczeństwo, musimy we 
wszystkich tych sferach się 

rozwijać. Ta książka z pewnością 
może w tym pomóc. Autor, 
pomimo tak poważnego i 
trudnego tematu, potrafi 
zainteresować czytelnika poprzez 
historie z własnego życia podając 
je, jako przykłady. Myślisz sobie, 
że to nie dla Ciebie? Nic bardziej 
błędnego. 

Bóg nie powołuje już uzdolnionych, 
ale daje zdolności powołanym! Nie 
pozwól szatanowi przekonać cię, że 
jest odwrotnie. […] Będzie cię 
przekonywał, że do ważnych zadań 
Bóg wymaga odpowiednich testów 
inteligencji albo opłat wstępnych. Że 
On zatrudnia tylko specjalistów i 
ekspertów, […]. Kiedy szatan 
szepcze ci do ucha te kłamstwa, 
powiedz mu tak: Bóg przemienił 
cywilizację pierwszego wieku dzięki 
zwyczajnym ludziom, a nie 
geniuszom. […] nie ma żadnych 
dowodów na to, że Jezus wybrał 
…… 

Monika Kaszkowiak 
 

KĄCIK DLA DZIECI 
 

ich dlatego, że byli bystrzejsi albo 
milsi niż ich sąsiedzi. Jedyną rzeczą, 
która ich wyróżniała, była gotowość, 
by zostawić wszystko, gdy Jezus 
powiedział „Pójdź za mną”. 
(fragment książki) 
 

1. Dawniej był władcą państwa 
2. Ptak w godle Polski 
3. Owad, który żywi się książkami i 

ubraniami 
4. Mieszkaniec Afryki 
5. Suszone winogrona używane jako 

dodatek do ciast 
6. Jedna z pór roku 
7. Za jej pomocą można dotrzeć do celu 
8. Małe, górskie zwierzątko, wydające 

charakterystyczne świszczące dźwięki 
9. Gra planszowa, podobna do szachów, 

lecz łatwiejsza 
10. Są bardzo ważnym składnikiem 

pożywienia, szczególnie warzyw i 
owoców, niezbędnym dla zdrowia 
każdego człowieka 

11. Jeden z instrumentów w perkusji 
12. Urodzinowe ciasto z kremem, 

zazwyczaj okrągłe, może być 
przyozdobione świeczkami 

13. Przycisk na klawiaturze, lub pianinie 
 
 
 
 



 

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 
 
 
 


