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W dniach od 24 kwietnia do 1
maja 2014 r. kilka osób z naszej
parafii udało się na pielgrzymkę do
Rzymu z okazji kanonizacji dwóch
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.
Naszym duchowym przewodnikiem
był
ks.
proboszcz
Benedykt
Glinkowski. Pielgrzymkowy szlak
miał swój początek w Katedrze
Poznańskiej, gdzie uczestniczyliśmy
w
uroczystej
mszy
św.
pod
przewodnictwem Biskupa Damiana
Bryla. Droga do Rzymu wiodła przez
Czechy. Nawiedziliśmy Sanktuarium
Maryjne w Svatym Koperku położone
około pięciu kilometrów na północny
wschód
od
Ołomuńca.
Monumentalny barokowy kompleks
zbudowano w miejscu, gdzie zgodnie
z legendą
przed
ołomunieckim
kupcem pojawiała się Matka Boska.
Bazylikę
pod
wezwaniem
Nawiedzenia Marii Panny w czasie
swej wizyty papież Jan Paweł II
wyniósł do rangi bazyliki mniejszej (
21
kwietnia
1995r.).Kolejnymi
miejscami pielgrzymkowymi był Asyż
i Cascia. Świeciło słońce, było ciepło,
a panorama miasta była wyjątkowo
piękna.
Spacerując
wąskimi
średniowiecznymi
uliczkami
dotarliśmy do Bazyliki św. Klary, a
następnie
do
Bazyliki
św.
Franciszka. Modliliśmy się przy
grobie św. Franciszka – patronie
całych Włoch - w miejscu, do którego
z pielgrzymką przybył 4 października
1962 r. papież Jan XXIII. Słowa
wypowiedziane przez papieża Jana
XXIII w Bazylice św. Franciszka :
„…Tu ze świętym Franciszkiem jesteśmy
naprawdę u bramy nieba. Rajem na ziemi jest
używanie z umiarem i mądrze rzeczy

pięknych i dobrych, które Opatrzność Boża rozsyła w
świecie dla wszystkich bez wyjątku. Tu się pyta
dlaczego Bóg dał Asyżowi ten naturalny urok, ten
blask artystyczny, ten czar świętości, który jest jakby
zawieszony w powietrzu i który uderza pielgrzyma.
Odpowiedź jest łatwa. Aby ludzie poprzez wspólny
język nauczyli się poznawać Boga i uważać się
wzajemnie za braci. O święte miasto Asyżu, ty jesteś
znane na całym świecie poprzez ten jeden fakt, że się
tu narodził Biedaczyna z Asyżu, Twój Święty, cały
płonący seraficką miłością....” - pozostaną
niezatarte w historii.
Z
wielkim
wzruszeniem
uczestniczyliśmy
w
Cascii
w
Sanktuarium św. Rity we mszy świętej
odprawianej przez 11 kapłanów, którzy
przewodniczyli grupom pielgrzymkowym
udającym się na kanonizację.
Święta Rita czczona jest jako patronka
od spraw trudnych i beznadziejnych
oraz kobiet we wszystkich stanach. Jej
ciało w nienaruszonym stanie znajduje
się w
sarkofagu bazyliki i jest
odwiedzane przez licznych pielgrzymów
z całego świata. My także skierowaliśmy
ciche słowa modlitwy do Świętej.
Podczas naszej długiej autokarowej
podróży do Watykanu czas upływał
nam
na
modlitwie
różańcowej,
oglądaniu filmów dokumentujących
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do
Polski,
odmawianiu
koronki
do
Miłosierdzia Bożego, wspólnym śpiewie i
wsłuchiwaniu
się
w
najgłębsze
przemyślenia i wspomnienia Ojca
Świętego zawarte w niezwykle osobistej
książce „Dar i Tajemnica” – jednym
słowem duchowo przygotowywaliśmy
się do uroczystości kanonizacji dwóch
papieży. 27 kwietnia 2014 r. nadszedł
ten oczekiwany dzień. We wczesnych
godzinach rannych przybyliśmy do
Rzymu. Ogromne tłumy pielgrzymów z
Polski i nie tylko kierowały się w
kierunku Placu św. Piotra. Niestety
najbliższe ulice i place były zapełnione
przez tych, którzy przybyli tam już w
sobotę. Nasza grupa postanowiła udać
się w miejsce, gdzie cd. strona 2
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znajdował się jeden z telebimów i to nam się
udało. Radosne śpiewy, okrzyki , powiewające
flagi różnych narodów, transparenty i otwarci
pielgrzymi tworzyli atmosferę którą trudno
wyrazić słowami. To po prostu trzeba przeżyć.
Wszyscy w wielkim skupieniu słuchali słów Ojca
Świętego Franciszka wygłaszającego formułę
kanonizacyjną brzmiącą :
„Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy ,
dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu
chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego
Pana Jezusa Chrystusa i Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim
dojrzałym namyśle, i po licznych modlitwach i za
radą wielu naszych Braci w biskupstwie
orzekamy i stwierdzamy, że błogosławiony Jan
XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich
do katalogu świętych, polecając, aby odbierali
oni cześć jako święci w całym Kościele.”
Po tych słowach gromkim oklaskom nie było
końca. Podczas mszy świętej było wiele polskich
akcentów m.in. oprawa muzyczna liturgii to
dzieło Chóru Filharmonii Krakowskiej.
Modląc się i jednocześnie wsłuchując się w
piękne śpiewy nie odczuwaliśmy specjalnego
zmęczenia mimo, że staliśmy w tłumie od
wczesnych godzin rannych. Całość uroczystości
oglądaliśmy
na
telebimie
i
słuchaliśmy
tłumaczeń na język polski za pośrednictwem
Radia Watykańskiego. Po mszy świętej każdy z
nas mógł indywidualnie spędzić czas w
Watykanie. Kilka osób udało się na Plac św.
Piotra,
aby
z
bliska
zobaczyć
pięknie
udekorowaną Bazylikę św. Piotra i w oddali
ujrzeć przejeżdżającego papieża Franciszka.
Pełni wrażeń z niedzielnych uroczystości
wracaliśmy do hotelu by odpocząć i przygotować
się na poniedziałkowe „Dziękczynienie za
ogłoszenie Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi”.
Podobnie jak dnia poprzedniego od wczesnych
godzin rannych tłumy pielgrzymów wypełniały
Watykan. Tym razem byliśmy na Placu św.
Piotra. Mnóstwo polskich flag, transparentów
powiewało w górze tak ,że trudno było ujrzeć
główny ołtarz. Panowała podniosła atmosfera,
radość, serdeczność i wspólne jednoczenie
wszystkich wokół myśli i nauczania Jana Pawła
II - papieża rodziny i papieża Jana XXIII papieża posłuszeństwa Duchowi Świętemu.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył kardynał
Angelo Comastri, wikariusz generalny Ojca
Świętego dla Państwa Watykańskiego. Swoją
homilię zakończył modlitwą wstawienniczą do
św. Jana Pawła II za Kościół. Msza św. dobiegła
końca, ale mało kto opuszczał plac przed
bazyliką. Wszyscy pragnęli pobyć jaszcze jakiś
czas, nacieszyć się widokiem świętych papieży
spoglądających z portretów znajdujących się na
frontonie Bazyliki św. Piotra, czy też zrobić
pamiątkowe zdjęcie. Pełni duchowych przeżyć po
południu wyruszyliśmy na zwiedzanie Wiecznego
Miasta.
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Następnego dnia udaliśmy się w drogę powrotną,
która wiodła przez San Giovanni Rotundo,
miejsce życia św. o.Pio z Pietrelciny i Manoppello,
gdzie nawiedziliśmy Sanktuarium Świętego
Oblicza. Sanktuarium opiekują się bracia
kapucyni. W wydanym przez nich folderze
czytamy : „Jest tutaj przechowywana niezwykła
relikwia – wizerunek Chrystusa Cierpiącego
utrwalony
na
niezwykle
delikatnym
i
najcenniejszym materiale świata, tj. bisiorze.
Materiał o wymiarach 24x17,5 cm jest
przechowywany w specjalnej monstrancji i
zamknięty między dwiema szybami”.
Trudno jest opisać wszystkie wydarzenia z
pielgrzymkowego szlaku, zarówno te małe jak i te
duże. Naszym pragnieniem było uczestniczenie w
historycznych
uroczystościach
kanonizacji
dwóch papieży naszych czasów Jana XXIII i Jana
Pawła II, a przede wszystkim duchowe
zjednoczenie się i trwanie w modlitwie za Kościół.
Bogatsi duchem, radośni sercem, z modlitwą do
Świętych trwać będziemy.
Małgorzata Pospieszna-uczestnik pielgrzymki
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P a r a f i a l n y

Z e s p ó ł

Tydzień Miłosierdzia
Tydzień Miłosierdzia jest
obchodzony
corocznie w Kościele Katolickim w Polsce jako
tydzień
głoszenia
świadczenia
i
propagowania miłosierdzia.
Od ubiegłego
roku rozpoczyna się w
drugą Niedzielę
Wielkanocną Miłosierdzia Bożego i co roku
jest organizowany pod innymi hasłami. Temat
Tygodnia nawiązuje do kanonizacji Papieża –
Polaka. Jego hasłem jest: Święty Jan Paweł II
– Apostoł Miłosierdzia.
Kanonizacja Jana Pawła II - Apostoła
Miłosierdzia zachęca nas w sposób szczególny
do
gorliwego
podejmowania
czynów
miłosierdzia, aby nieść pomoc ludziom
ubogim,
bezrobotnym,
bezdomnym,
cierpiącym z powodu przemocy i braku
miłości.
Św. Faustyna pisze w Dzienniczku, że
świadczyć o miłosierdziu Bożym można na
trzy sposoby: czynem, słowem i modlitwą.
Każdy
dzień
Tygodnia
Miłosierdzia
uwrażliwiał na jeden aspekt świadczenia
dobra bliźnim.
Poniedziałek
–
uczynek
miłosierdzia
względem ciała – głodnych nakarmić
Wtorek
–
w
modlitewnej
medytacji
zastanawialiśmy się, co znaczy w dzisiejszych
czasach – spragnionych napoić.
Środa – w jaki sposób – przyodziać nagich
bliźnich
Czwartek
–
jest
dniem
ustanowienia
Najświętszej Eucharystii, o której śpiewamy,
że jest pokarmem pielgrzymów – podróżnych
w dom przyjąć.
Piątek – Chrystus uwięziony przed Jego Męką
i Śmiercią – więźniów pocieszać
Sobota – dzień Najsw. Maryji Panny – chorych
nawiedzać.
Podziel się święconką z innymi
W tym roku nasz Parafialny Zespół
Caritas zainaugurował nową akcję pod
hasłem: Podziel się święconką z innymi.
Parafianie, przychodzący z koszyczkami do
święcenia potraw mogli złożyć dar serca do
kosza
w
przedsionku
kościoła
z
przeznaczeniem do ofiarowania dzieciom z
najuboższych rodzin. Trzeba przyznać, że
nowa akcja znalazła wielu zwolenników i
zebraliśmy spore ilości darów, głównie
słodyczy. Wszystkie dary zostały zebrane w
pokoju Caritas i w Tygodniu Miłosierdzia
będą rozdane dzieciom.
Załączone na następnej stronie zdjęcie
obrazuje ile zebraliśmy darów.

C a r i t a s
Niedziela Palmowa
Ostatnia
niedziela
przed
Świętami
Wielkanocnymi, zwana Palmową, jest pierwszym
dniem
Wielkiego
Tygodnia
–
okresu
upamiętniającego ukrzyżowanie i śmierć Pana
Jezusa. Niedziela Palmowa została ustalona na
pamiątkę przybycia i triumfalnego wjazdu Pana
Jezusa na osiołku 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, to również uroczyste procesje i
konkursy na najpiękniejszą palmę.
W naszej parafii, jak każdego roku w związku z
Niedzielą Palmową, Parafialny Zespół Caritas
przygotował tradycyjne wiązanki palmowe. Na
apel o dostarczenie bukszpanu i gałązek
wierzbowych odpowiedziało wielu parafian i
materiału do wykonania wiązanek było pod
dostatkiem. W piątak 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.
Ogółem wykonano 600 wiązanek palm, które
były rozprowadzane w Niedzielę Palmową 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. Na koniec dziękujemy parafianom i
parafiankom za przyniesione gałązki palm i
bukszpanu,za pomoc przy robieniu wiązanek i za
wszystkie ofiary, złożone do skarbonki
Kazimierz Kasperek

Jadwisia
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DATA

W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

V 2014

W soboty po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i
adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.
Nabożeństwa Majowe codziennie po wieczornej Mszy św.
I Komunia św. w niedzielę 11 maja podczas Mszy św. o godz. 11.00.

V 2014
V 2014
11 V 2014

W dniu 11 kwietnia (niedziela) odbędzie się "Marsz dla życia" pod hasłem: „Marsz
dla Życia – Zrób krok! Zróbmy razem milion kroków dla życia”.

11 V 2014

We wtorek 13.05.2014 r. – NMP Fatimskiej – g. 20.00 Nabożeństwo i procesja
fatimska wokół kościoła. Nabożeństwo prowadzi ks. dr hab. Bartosz Nowakowski.

13 V 2014

Dnia 14.05.2014 r. pielgrzymka autokarowa dzieci pierwszokomunijnych wraz z
rodzicami do sanktuarium MB Królowej Rodzin w Lubaszu.

14 V 2014

Dnia 22.05.2014 r. o godz. 16.00 w Archikatedrze Poznańskiej Msza św. i święcenia
prezbiteratu. W tym roku do prezbiterium naszej Archidiecezji zostanie przyjęty syn
naszej parafii – dk. Łukasz Bąbelek. Weźmy udział w tej uroczystości.

22 V 2014

Dnia 25.05.2014 r. o godz. 11.00 w naszym kościele Msza św. Prymicyjna ks.
Łukasza Bąbelka. Włączmy się wszyscy w przeżycie tego wielkiego dnia, tym
bardziej, że jest to pierwszy prezbiter, który wychodzi z naszej parafii po 35 latach
od jej erygowania.

25 V 2014

Dnia 31.05.2014 r. – święto Nawiedzenia NMP.

31 V 2014

Kwiecień 2014: chrzty – 2; zgony – 2; śluby – 0.

IV 2014
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PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ
W czwartek 24 kwietnia br. miało miejsce
kolejne spotkanie członków Akcji Katolickiej
naszej Parafii. Rozpoczęło się ono tradycyjną
modlitwą,
a
następnie
rozważaniem
fragmentu Pisma Św. o… "Błogosławionych,
którzy nie widzieli, a uwierzyli". ( J 20,19-31
). Spotkaniu przewodniczył ks. Piotr Pawelec
w zastępstwie ks. Proboszcza, który udał się z
Pielgrzymką do Rzymu z okazji kanonizacji
bł. Jana Pawła II i Jana XXIII. Następnie
Uczestnicy wysłuchali fragmentu homilii
Jana Pawła II " O czystości serca",
wygłoszonego w 1999r.
w Sandomierzu.
Ojciec Święty oparł swą homilie na
ewangelicznym
przesłaniu
ośmiu
Błogosławieństw ( " Błogosławieni czystego
serca albowiem ono Boga oglądać będą ).
Podkreślał, że Jezusa znajdują Ci, którzy go
naprawdę poszukują a więc szukają Boga
cała swą istotą czyli sercem i umysłem. Bóg
chce, by człowiek Go szukał i stwarza liczne
okazje, by Go znajdował. Warunkiem jest
jednak czyste serce a to oznacza czystość
wiary, która pozwala odkrywać to co od Boga
pochodzi, a nie co do Niego prowadzi. Do
Boga prowadzi serce czyste, czyli spokojne,
oparte na Bogu.
Czystość serca to dla
wierzącego
zadanie,
które
polega
na
pokonaniu prawdą, harmonią i szczęściem
wszelkiego zła i nieprawości.

TURNIEJ
Dnia 05.04.2014r. w Domu Kultury
"Stokrotka" w Poznaniu na ul. Cyniowej 11
odbył
się
Turniej
Tenisa
Stołowego
Ministrantów Dekanatu Przeźmierowskiego.
Organizatorami turnieju był Dom Kultury
„Stokrotka” oraz Parafia pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Poznaniu. Mecze rozgrywane były
w parach deblowych. W turnieju wzięło
udział
6
par
(tj.
12
zawodników)
reprezentujących pięć parafii dekanatu.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00
uroczystym przywitaniem zespołów przez
Panią Dyrektor DK „Stokrotka” Barbarę
Glapkę oraz błogosławieństwem ks. Piotra
Pawelca. Po przedstawieniu regulaminu
rozgrywek i kolejności meczy przyszła pora
na rozpoczęcie sportowej rywalizacji. Po
trzech godzinach udanej, czasami bardzo
zaciętej
rywalizacji
nadszedł
czas
na
ogłoszenie wyników.
Klasyfikacja
końcowa
wyglądała
następująco:
1 miejsce - Parafia pw. św. Faustyny z Plewisk
(Krzysztof Pellowski oraz Jakub Ziółkowski)
2 miejsce - Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej z
Poznania (Maciej Walkowiak oraz Krzysztof
Baranek)

Homilia Ojca Świętego była jakby orędziem
cywilizacji miłości, a nie śmierci. Wiele
miejsca Jan Paweł II poświecił rodzinie i
małżeństwu dowodząc, że im czystsza
rodzina
tym
zdrowszy,
bardziej
perspektywiczny naród. Dlatego szerzenie
czystości obyczajów to wielkie zadanie
ewangelizacyjne na XXI wiek.
Umiejętność
bowiem
odbierania
bogactwa miłości to pozwolenie Boga na
odebranie przyszłości.
Po wysłuchaniu
homilii rozpoczęła się dyskusja. Podczas
spotkani omówione zostały plany Akcji
Katolickiej na najbliższy miesiąc. Między
innymi postanowiono wziąć czynny udział
w "Marszu Dla Życia" , który odbędzie się
dnia
11 maja, a także reprezentować nasz
Oddział ( kol. P. Motak i J. Zalewski )
podczas
Zjazdu
Rejonowego
Akcji
Katolickiej w Ryczywole ( 10 maja ).
Ustalony też został termin następnego
spotkania POAK ( 15 maja ), którego
głównym tematem będzie podsumowanie
dotychczasowej,
blisko
2-letniej
działalności
Akcji
Katolickiej
oraz
planowanie szeroko rozumianych działań
na najbliższą przyszłość.

POAK
3 miejsce - Parafia pw. św. Michała Archanioła i
Wniebowzięcia NMP z Kiekrza (Jean-Pierre
Labarre oraz Paul Philipe Labarre)
4 miejsce - Parafia pw. św. Marcina i św.
Wincentego M. ze Skórzewa (Mateusz Koterba
oraz Maksymilian Nowak)
5 miejsce - Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej z
Poznania (Piotr Pilaczyński oraz Łukasz Nowak)
6 miejsce - Parafia pw. św. Antoniego
Padewskiego
z Przeźmierowa
(Arkadiusz
Tomczak oraz Mikołaj Król)

Barbara Glapka

Jadwisia
„Od złudzenia do Prawdy” Osobiste
świadectwo pani dr Glorii Polo
Na mnie osobiście ta książka wywarła tak
duże wrażenie, że po przeczytaniu jej, zaczął
następować proces wewnętrznej przemiany.
Gdy opowiadałam o niej narzeczonemu, z
chęcią ją pożyczył do przeczytania. Oto co o niej
napisał:
„Są wydarzenia w naszym życiu, które je
odmieniają
niczym
uderzenie
pioruna.
Dokładnie tak było w przypadku Glorii Polo.
Miałem okazję poznać ją wcześniej oglądając
film pt. «Kolumbia» w reżyserii Dominika
Tarczyńskiego. Jej świadectwo było pełne wiary
i przejęcia.
Dostałem
niedawno
książkę
«OD
ZŁUDZENIA DO PRAWDY» jej autorstwa.
Zapisała
w
niej
świadectwo,
będące
doświadczeniem
jej
wiary
od momentu
porażenia przez piorun, dwugodzinnego stanu
śmierci, po cudowne przywrócenie do życia,
włącznie z uzdrowieniem zwęglonego ciała. W
swym zapisie autorka wspomina wizję piekła,
nieba jak i własnego sumienia. Letni katolik
myśląc, że «nie zabiłem, nie ukradłem,
grzechów śmiertelnych nie popełniam, więc
jestem czysty» trwa w bardzo dużym błędzie. O
tym, jak codzienne życie i otaczający nas świat
może doprowadzić do degradacji sumienia,
autorka przekonała się w sposób bardzo
dotkliwy. A przekonała się o tym, gdy była
rozliczana z dziesięciu przykazań wobec
Prawdy, w obliczu której stanęła. Książka niesie
wyjątkowe przesłanie. Mówi nie tylko o tym, jak
bardzo można zbłądzić, ale także i uczula nas
na drobne, z pozoru codzienne sprawy, które
zsyła na nas Bóg. On czeka na te drobne
westchnięcia kierowane do Niego, na które
nigdy nie pozostaje obojętny. Spotkanie z tą
lekturą było dla mnie okazją do zajrzenia w głąb
siebie. Czegoś w rodzaju rachunku sumienia.
PS.
Cała
książka
do
pobrania:
http://www.voxdomini.com.pl/sw/gloria_polo.
htm - przekazana przez autorkę do bezpłatnego
rozpowszechniania.”
Serdecznie polecamy
Monika Kaszkowiak i Michał Sergot
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Prawo Kościoła na co dzień
Czy każdy dorosły może przyjmować Komunię
święta? Prawodawca kościelny stwierdził: Każdy
ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania,
może i powinien być dopuszczony do Komunii
świętej. W stwierdzeniu tym dostrzegamy nie
tylko prawo ochrzczonego do tego, by przyjmować
Komunię
świętą,
ale
także
obowiązek
duchownych stwarzania im takiej możliwości.
Postawiono jednak pragnącemu przystąpić do
Komunii świętej pewien istotny warunek: ,,
możesz, jeśli Twoje postępowanie jest zgodne z
nauką Kościoła”. Prawo kanoniczne stawia
określone warunki, które należy spełnić, by móc
przystąpić godnie do Stołu Pańskiego. Najpierw,
jako
warunek
zasadniczy,
postawiono
konieczność przyjęcia uprzednio sakramentu
chrztu świętego.
Następnie trzeba wymienić warunek równie
oczywisty, jakim jest stan łaski uświęcającej, a
więc wolność od grzechu ciężkiego. Kanon 916
KPK mówi: Kto ma świadomość grzechu
ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej
spowiedzi przyjmować Komunii św. Nie powinien
to znaczy, że może się zdarzyć, że istnieje jakaś
poważna
racja,
a
nie
ma
sposobności
wyspowiadania się. Trzeba wówczas wzbudzić żal
doskonały,
zawierający
w
sobie
zamiar
wyspowiadania
się
jak
najszybciej.
Doświadczenie uczy, że niektórzy np. przy okazji
pogrzebu
kogoś
bliskiego,
nie
szukają
sposobności wyspowiadania się, w grzechu
ciężkim przystępują do Komunii świętej. Nie
wolno zapomnieć o tym, że jeśli istnieje
możliwość wyspowiadania się, to wspomniane
złagodzenie nie obowiązuje i przyjmuje się Ciało
Chrystusa w sposób świętokradzki.
Kolejnym warunkiem przystępowania do
Komunii świętej jest wolność od kar kościelnych
tj. w przypadku osób świeckich: ekskomunika i
interdykt.
Do Komunii nie należy dopuszczać
także i tych, którzy żyją w jawnym grzechu
ciężkim. Dotyczy to osób, które żyją w związkach
cywilnych czy nieformalnych, a są zobowiązani
na mocy chrztu do przyjęcia sakramentu
małżeństwa, który łączy zaślubionych w sposób
nierozerwalny do końca życia jednego z nich.
Poza wymienionymi przykładami nie ma
istotnych przeciwwskazań do przyjmowania
Komunii
świętej.
Warto
zawsze,
dla
zagwarantowania spokoju sumienia, mieć w
pamięci ogólne stwierdzenie katechizmowe, które
brzmi:
Kto chce przyjmować Chrystusa w
Komunii eucharystycznej, musi być w stanie
łaski uświęcającej. Jeśli ktoś ma świadomość, że
popełnił grzech śmiertelny, nie powinien
przystępować do Eucharystii bez otrzymania
uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.
Ks. proboszcz B. Glinkowski
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Kącik dla dzieci

Jadwisia
KRZYŻÓWKA
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Rzym ponownie...
Pielgrzymka była cudowna. Myślę, że było
to jedno z najważniejszych przeżyć duchowych
w moim życiu. Znalazłam się wśród ogromnej
ilości ludzi w różnym wieku, z różnych części
świata, którzy wierzą w tego samego Boga, co
ja. Ludzi, którzy byli gotowi ponieść trud dla
uczestniczenia w bardzo ważnym wydarzeniu
dla Kościoła, dla Boga. Było to święto WIARY.
Nie
potrafiłam
wyobrazić
sobie
jak
niesamowite, wspaniałe, radosne...są myśli,
uczucia,
które
wypełniają
całą
osobę
uczestniczącą w tak ważnym wydarzeniu,
jakim jest kanonizacja dwóch papieży. Radość
z bliskości ludzi, Boga, świętych. Nie potrafię
tego opisać słowami, to czuje się sercem.
Wiele było tych ważnych,
wzruszających
momentów...Obecność
na
mszy
św.
kanonizacyjnej, przy grobie już Świętego Jana
Pawła II...,a wcześniej msza św. dziękczynna
na Placu Św. Piotra i na tym samym placu
audiencja papieża Franciszka oraz jego
przejazd wśród pielgrzymów, tak blisko także
mnie i to po kanonizacji i po audiencji, czyli
2x. A Duch Św. wiał i działał i przemieniał
zatwardziałe serca...Zwiedzanie wielu ważnych
miejsc, uczestnictwo we mszy św. wśród
pielgrzymów, z którymi przyleciałam
do
Rzymu ( około 165 osób), w tym około 15
kapłanów koncelebrujących msze św. w dni
przed i po kanonizacji, obecność z nami
arcybiskupa Gądeckiego, przelot z prymasem
Polski, itd....W związku z kanonizacją papieża
Jana Pawła II do Rzymu i Watykanu przybyło
wielu
naszych
rodaków.
Język
polski
słyszałam bardzo często mijając obcych ludzi,
a liczne polskie flagi napełniały mnie dumą i
radością. Teraz mamy kolejnych świętych, za
wstawiennictwem których możemy się modlić.
Jesteśmy szczęściarzami, gdyż nasz wspaniały
polski papież został świętym. Pamiętajmy o
tym, czego nas uczył i starajmy się

wprowadzać Jego wartości w nasze życie tak,
aby i nam było dane życie wieczne.
Elżbieta Cymerys

Zapiski z rekolekcji szkolnych…
Nasze modlitwy
Rzeczy małe, rzeczy duże na ziemi są
ich tysiące.
Czy wiesz może kto je stworzył?
Tak to Pan Bóg Wszechmogący!
Wiktor M. klasa 3
Wierzę..
Wierzę, że Jezus jest Zbawicielem.
Wierzę, że jest obecny w moim życiu i
mi pomaga.
Wierzę, że Jezus jest moim Przyjacielem.

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

