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Czasopismo parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu 

 
 Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, zwana 
popularnie Boże Ciało powstała w 
XIII w. w Liege, upowszechniła się w 
XIV we Francji, Niemczech, 
Hiszpanii, Polsce. Początkowo z 
uroczystością nie wiązała się 
procesja, została wprowadzona w 
XIV w. 
 Jej powstanie wiąże się z 
procesją błagalną. Obchodząc pola, 
które chciano oddać pod szczególną 
opiekę Bożą, zatrzymywano się w 
określonych czterech miejscach (w 
nawiązaniu do czterech stron świata). 
W tych miejscach błogosławiono 
najpierw przez odczytanie początku 
czterech Ewangelii, a następnie 
odbywało się błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. 
 W Polsce najwcześniej Boże 
Ciało wprowadziła diecezja 
krakowska, stało się to na synodzie w 
1320 r. W dekrecie wprowadzającym 
biskup krakowski wzywał do 
jałmużny w tym dniu i modlitwy,. W 
1420 święto było obowiązujące we 
wszystkich diecezjach Polski. W XV 
w we Wrocławiu organizowano tylko 
jedną procesję, do której włączały się 
inne parafie, zawsze z własną 
monstrancja. Później nakazano 
noszenie tylko jednej monstrancji, jak 
to dzieje się do dnia dzisiejszego.  
Po Soborze trydenckim procesja 
przybrała charakter bardziej 
tryumfalny, była znakiem  
 

Uroczystość Bożego Ciała 
 

  

 

zwycięstwa na herezjami (zwłaszcza 
nad protestantyzmem). W miastach, 
w których znajdowały się szkoły 
uczniowie podczas procesji 
wykonywali śpiewy, deklamowali i 
wygłaszali biblijno- dogmatyczne 
kwestie i dialogi, przebierali się za 
aniołów, czy świętych, nieśli 
insygnia, formowali żywe obrazy z 
historii zbawienia. Udział w 
procesji, pełnienie określonej funkcji 
wywoływały spory pomiędzy 
cechami. Do procesji włączyło się 
wojsko strzelając z moździerzy czy 
muszkietów, także w małych 
miasteczkach czy wioskach 
pojawiały się elementy 
pirotechniczne.  
                       Czytaj więcej na stronie 2 
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Uroczystość Bożego Ciała – c.d. 

wszystkim 
wprowadzeniem 
Chrystusa 
eucharystycznego do 
naszej codzienności, 
codzienności z której 
coraz mocniej 
próbujemy Go 
wyeliminować, 
twierdząc że Bóg, 
wiara, wartości 
tradycyjne nie są nam 
już potrzebne. 
Aktywne uczestnictwo 
w procesji jest przede 
wszystkim publicznym  

Procesja Bożego Ciała w 
Polsce, w odróżnieniu 
od innych krajów 
europejskich, 
przyjmowała także inny 
charakter w zależności 
od sytuacji politycznej 
(zabory, czasy 
komunizmu) stając się 
wyrazem wiary 
zwalczanej czy 
zakazywanej, 
potwierdzeniem 
tożsamości narodowej. 
Dzisiaj Procesja Bożego 
Ciała jest przede  
 
 

wyznaniem wiary 
katolickiej. Boże  Ciało 
to nie kwestia folkloru, 
ale to nade wszystko 
sprawa głębi naszej 
wiary wyniesionej z 
kościoła – budynku i 
przeniesionej pomiędzy 
budynki ludzi, które 
mają stać się żywym 
Kościołem. 
 

O. Ernest Zielonka 
Karmelita Bosy 

Wolontariusze -ludzie czystego serce 

   W naszej szkole 
działa wolontariat, 
który pomaga 
potrzebującym. 
Jednymi z 
wolontariuszy są 
Amanda i Wiktoria. W 
tym numerze 
postanowiliśmy 
pokazać państwu co Ci 
młodzi ludzie robią dla 
innych każdego dnia. 
Dziewczynki 
przeprowadziły 
wywiad ze swoją 
podopieczną-panią 
Ireną. 
 
Amanda: Pani Ireno, 
jak wyglądało Pani 
życie przed 
pojawieniem się  
wolontariuszy? 
Pani Irena:  Pracując 
obiecałam sobie, że po 
przejściu na emeryturę 
będę się wałkonić  
/leniwić/, gdyż moja  

praca zawodowa była 
prawdziwą harówką.Jak 
się teraz okazało, nawet 
na emeryturze pracy jest 
całe mnóstwo. Musiałam 
nauczyć się gotować, 
moja mama  wchodząc 
do kuchni od razu psuła 
sobie humor, dlatego 
widząc co się dzieje 
uciekałam czym prędzej. 
Umiałam piec tylko 
ciasta, bo tylko to wolno 
mi było robić.  Kolejnym 
moim zajęciem stały się 
różne sprawy 
administracyjne, 
bankowe… Tutaj też jest 
dużo pracy, wszystkim 
trzeba patrzeć na ręce.  
Amanda: Jak wygląda 
teraz Pani życie? Czy 
cieszy się Pani z pomocy 
innych ludzi? 
Pani Irena: Początkowo 
przychodził pomagać 
pewien jegomość 
,,chłopczyk”, tak został  

nazwany przez moją 
stuletnią mamę, który 
wtedy miał pięćdziesiąt 
lat… Pomagał nam, 
wbijał gwoździe i 
wykonywał męskie 
prace, a że palił 
mnóstwo papierosów 
musiał poddać się 
operacji kardiologicznej i 
obecnie jest już dużo 
słabszy i odwiedza mnie 
rzadziej. 
Przed wojną była taka 
piosenka – szlagier 
,,Gdybym ja miał cztery 
nogi, cztery nogi Boże 
drogi” często ją 
podśpiewywałam, a on 
wzdychał do tego 
mówiąc, że można by je 
wymieniać i zawsze być 
sprawnym…. Takimi 
dodatkowymi nogami, 
uszami, oczami i rękoma 
są młodzi ludzie z 
wolontariatu. Amanda: 
Czy Pani poleca  
 

starszym ludziom 
wolontariat? Co on Pani 
daje? 
Pani Irena: Polecam! 
Wolontariat daje mi to, 
że jak już jestem 
,,zdechła” i nie mam sił 
to mam wtedy 
wydłużone ramię, które 
pójdzie mi po lekarstwa 
czy zaniesie list na 
pocztę. Ważne są  też 
rozmowy z młodymi 
ludźmi po których czuję 
się odświeżona.. 
Wiktoria: Ma Pani jakąś 
złotą myśl dla młodego 
pokolenia? 
Pani Irena: Jest takie 
francuskie powiedzenie: 
,, O gdyby młodość 
wiedziała, a starość 
mogła”  

 
Amanda Kożuszkiewicz 

Wiktoria Nawrot 
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI - BIERZMOWANIE  

 

 
„Przybądź Duchu Święty - Spuść z 
niebiosów wzięty  
Światła Twego strumień - Przyjdź, 
Ojcze ubogich 
Dawco darów mnogich - Przyjdź, 
Światłości sumień” 
 

   21. maja 2011 r. podczas Mszy 
Św. o godzinie 1900 pięćdziesięciu 
dziewięciu młodych ludzi przyjęło 
sakrament bierzmowania z rąk 
księdza Biskupa Zdzisława 
Fortuniaka. Liturgii przewodniczył 
ksiądz Biskup, a obecni na niej byli 
także ks. dziekan Karol Górawski z 
parafii pw. NMP Królowej Korony 
Polskiej w Zakrzewie, ks. Roman 
Turoń z parafii pw. św. Faustyny w 
Plewiskach oraz wszyscy księża z 
naszej parafii. Podczas Eucharystii 
śpiewał zespół młodzieżowy Syjon, 
prowadzony przez siostrę Klarę. 
Śpiewy wykonywane przez scholę i 
atmosfera w czasie Eucharystii 
pomogły bierzmowanym jeszcze 
lepiej przeżyć duchowo ten ważny  

dla nich dzień. Bierzmowani chętnie włączyli się w Liturgię poprzez 
przeczytanie czytań, zaśpiewanie psalmu i niesienie darów. Pod 
koniec Eucharystii Ksiądz Biskup pochwalił służbę liturgiczną naszej 
parafii, a w szczególności ceremoniarza Przemysława Glapkę. 
Uroczystość zakończona została błogosławieństwem, a bierzmowani 
napełnieni Duchem Świętym, powrócili do swoich domów, by w 
gronie najbliższych świętować ten piękny dzień.  

Angelika Bajon 

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI - PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 

 
    Uroczystość odbyła się jak zwykle w 
niedziele podczas Mszy św. o godz. 
11:00. Pięćdziesięcioro czworo dzieci 
ubrane w swoje stroje i ustawione przed 
kościołem w wielkim napięciu 
oczekiwało na przyjęcie po raz pierwszy 
Pana Jezusa do swojego serca, wśród 
nich było także 6 ministrantów. Msza 
św. przebiegła bardzo uroczyście, dzięki 
przygotowaniu dzieci przez ks. 
Proboszcza i katechetkę Panią Annę 
Jęsiak. Na końcu dzieci otrzymały małe 
chlebki, aby kiedy wrócą do swoich 
domów podzieliły się nim ze swoimi 
bliskimi, jak wiarą, gdy słyszymy to w 
jednej z piosenek religijnych: „Dzielmy 
się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo 
nadziei…” 

   Adam Danielak 

fot. Monika Kaszkowiak 

fot. Foto Studio M. Nowicki ul. Kościuszki 84 
 

„Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze – to Miłość.” 

Roman Mleczko 
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Źródło wody żywej 
 
37 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu 

święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: 

"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - 

niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 Jak rzekło Pismo: 

Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". 
39 A powiedział to o Duchu, którego mieli 

otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem 

jeszcze nie był <dany>, ponieważ Jezus nie został 

jeszcze uwielbiony. 40 A wśród słuchających Go 

tłumów odezwały się głosy: "Ten prawdziwie jest 

prorokiem". 41 Inni mówili: "To jest Mesjasz". "Ale 

- mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z 

Galilei? 42 Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz 

będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z 

miasteczka Betlejem?" 43 I powstało w tłumie 

rozdwojenie z Jego powodu. 44 Niektórzy chcieli 

Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się 

podnieść na Niego ręki. 
45 Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i 

faryzeuszów, a ci rzekli do nich: "Czemuście Go 

nie pojmali?" 46 Strażnicy odpowiedzieli: "Nigdy 

jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek 

przemawia". 47 Odpowiedzieli im faryzeusze: 

"Czyż i wy daliście się zwieść? 48 Czy ktoś ze 

zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w 

Niego? 49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest 

przeklęty". 50 Odezwał się do nich jeden spośród 

nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do 

Niego: 51 "Czy Prawo nasze potępia człowieka, 

zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?" 52 

Odpowiedzieli mu: "Czy i ty jesteś z Galilei? 

Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z 

Galilei".  
53 I rozeszli się - każdy do swego domu. 

     (J 7,37-53) 

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO 

1 czerwca: św. Justyna (Dzień dziecka) 
2 czerwca: św. Marcelina 
3 czerwca: św. Karola 
4 czerwca: św. Franciszka 
5 czerwca: Wniebowstąpienie Pańskie 
  św. Bonifacego ( Mt 28,16-20)  
6 czerwca: św. Norberta, św. Pauliny 
7 czerwca: św. Roberta 
8 czerwca: św. Jadwigi, królowej 
9 czerwca: św. Pelagii, św. Efrema 
10 czerwca: św. Bogumiła 
11 czerwca: NMP Królowej Apostołów 
  św. Barnaby 
12 czerwca: Zesłanie Ducha Świętego 
  Św. Leona 
  Św. Onufrego (J 20, 19-23) 
13 czerwca: św. Antoniego Padewskiego 
14 czerwca: bł. Michała Kozala 
15 czerwca: bł. Jolanty 
16 czerwca: św. Justyny, św. Lutgardy 
17 czerwca: św. Alberta Chmielowskiego 
  św. Aliny 
18 czerwca: św. Elżbiety 
19 czerwca: Najświętszej Trójcy 
  św. Gerwazego 
  św. Protazego (J 3, 16-18) 
20 czerwca : bł. Benigny, św. Florentyny 
21 czerwca: św. Alojzego Gonzagi  
22 czerwca: św. Pauliny, św. Jana 
  św. Tomasza 
23 czerwca: Ciała i Krwi Pańskiej (Dzień Ojca) 
24 czerwca: Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
25 czerwca: bł. Doroty, św. Wilhelma 
26 czerwca: 13 Niedziela Zwykła  
  św. Jana, św. Pawła (Mt 10, 37-42) 

27 czerwca: św. Cyryla, św. Władysława 
28 czerwca: św. Ireneusza 
29 czerwca: świętych Apostołów Piotra i Pawła 
30 czerwca: Pierwszych Męczenników 
  św. Lucyny 

Z KALENDARZA 
LITURGICZNEGO 

 

  

  

Czerwiec 2011 



  

 

Czerwiec 2011 

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   

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

W każdą środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o 
godz. 21.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu. Po każdej wieczornej Mszy 
świętej nabożeństwo czerwcowe. 

VI 2011 

W I czwartek miesiąca o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
za kapłanów – Godzina Święta VI 2011 

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 18.00. W 
tym czasie okazja do spowiedzi św. Komunia św. będzie rozdzielana co pół godziny. 
Przed Mszą św. o godz. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Odwiedziny chorych od godz. 8.30. 

VI 2011 

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Maryi, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski. VI 2011 

W I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.00, swoje spotkanie ma Wspólnota 
Żywego Różańca.  VI 2011 

Autokarowy wyjazd młodzieży na Lednicę o godz. 15.00, powrót ok. godz. 24.00. 04 VI 2011 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Czwarte Święto Dziękczynienia  07 VI 2011 

„Jak się sprzedać?” – sposoby i metody dobrej prezentacji swej wiedzy, zdolności i 
talentów - spotkanie dyskusyjno-modlitewne dla młodzieży. 10 VI 2011 

Autokarowy wyjazd dzieci na Lednicę o godz. 10.30, powrót ok. godz. 16.30. 11 VI 2011 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – zakończenie okresu wielkanocnego. 12 VI 2011 

Spotkanie z cyklu Verba Sacra, czyli czytanie Pisma Świętego przez znanych 
aktorów, które odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu o godz. 17.00 . 
Tym razem Listy Św. Pawła odczyta Tadeusz Chudecki. Reżyserem przedsięwzięcia 
jest szafarz naszej parafii Przemysław Basiński, a moderatorem strony 
VerbaSacra.pl Piotr Remlein. 

12 VI 2011 

NMP Matki Kościoła – g. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół kościoła. 13 VI 2011 

Państwo Kościelne – historia i racje istnienia - spotkanie dyskusyjno-modlitewne dla 
młodzieży. 17 VI 2011 

Uroczystość Świętej Trójcy – w naszej parafii: Festyn parafialny na zakończenie roku 
szkolnego. Początek o godz. 14.00 . 19 VI 2011 
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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 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Uroczystość Świętej Trójcy – w naszej parafii: Festyn parafialny na zakończenie roku 
szkolnego. Początek o godz. 14.00 

19 VI 2011 

Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolonego o godz. 9.00 21 VI 2011 

Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjna procesja dla całego Poznania przed południem z 
kościoła Bożego Ciała do Archikatedry. W naszej parafii Msze św. jak w niedziele, po 
Mszy św. o godz. 17.00 procesja ulicami naszego osiedla, którą poprowadzi ks. dr 
Krzysztof Michalczak – moderator szafarzy nadzwyczajnych komunii św. Archidiecezji 
Poznańskiej. 
Procesje w oktawie Bożego Ciała po wieczornych Mszach św. 

23 VI 2011 

Wakacyjny wyjazd dzieci naszej parafii do Grywałdu 24-30 VI 2011 

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
potraw mięsnych i zakaz udziału w zabawach 

24 VI 2011 

Podczas Mszy św. animacja Grupy Misyjnej UAM pod kierunkiem ks. dr Szymona 
Sułkowskiego 

25-26 VI 2011 

Wspólne spotkanie ze studentami Akademickiego Koła Misjologicznego. Podczas niego 
studenci będą się z nami modlić i opowiadać o zaangażowaniu w dzieło misyjne Kościoła 
oraz rozprowadzać swoją książkę  „Prośmy o pokój dla Jeruzalem” 

25-26 VI 2011 

Koncert w naszym kościele w ramach VI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej o godz. 18.00. Występują: Adam Musialski – skrzypce i Marek Kudlicki – 
organy 

26 VI 2011 

Uroczystość Św. App. Piotra i Pawła – głównych patronów miasta Poznania – 
uroczystości odpustowe w Poznańskiej Bazylice Metropolitalnej 

29 VI 2011 
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Ilość        Statystyki 
   5      chrzty 
   1      sakramenty małżeństwa 
   6      zgony 

 RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI-  
PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH DO LUBASZA 
     Dnia 11 maja 2011 roku dzieci 
pierwszokomunijne z naszej parafii 
wyjechały na pielgrzymkę do Lubasza. 
Ksiądz  z parafii w Lubaszu opowiedział 
dzieciom historię Sanktuarium , Obrazu 
Matki Bożej Lubaskiej i pokazał 
podziemia. Ksiądz proboszcz Benedykt 
Glinkowski, odprawił  mszę świętą i 
nabożeństwo majowe z udziałem dzieci i 
ich opiekunów. Na dużej, zielonej łące za 
kościołem dzieci mogły wspólnie bawić się 
i przy ognisku smażyć kiełbaski. Wszyscy 
mile wspominają ten piękny majowy 
dzień! 

   Basia Szymańska 

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

fot. Hanna Szymańska 
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      Dnia 14 maja 2011 roku, 
uczestniczyłem w parafialnej 
pielgrzymce do Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polski w 
Licheniu. Zbiórka odbyła się przy 
kościele o godzinie 7:30, po której 
nastąpił wyjazd autokarem. W 
czasie podróży nie zabrakło 
modlitwy i śpiewu. Opiekunem 
grupy był ks. proboszcz 
Benedykt Glinkowski. Po 
przybyciu na miejsce pani 
przewodnik oprowadzała 
przybyłe grupy po Sanktuarium, 
opowiadając jego historie. O 
godz. 12 odbyła się Msza św. w 
bazylice mniejszej, która co do 
wielkości jest największą 
świątynia w Polsce. Prowadzą do 
niej 33 schody, nawiązujące do  

liczby lat życia Jezusa Chrystusa 
na ziemi. Eucharystie 
koncelebrowało kilkunastu 

kapłanów, a ja wraz z kilkoma 
ministrantami z naszej parafii 
pełniłem służbę przy ołtarzu pod 
Cudownym Obrazem MB. 
Wszystkie ławki były wypełnione 
wiernymi, grały organy mające 
157 głosów i ok. 20 tyś. 
piszczałek. Po liturgii był czas 
wolny. Wraz z Angeliką i 
Adamem wszedłem na 141,5 
metrową wieże pokonując 762 
stopnie czyli 31 pięter. Widok z 
góry był przepiękny. Na dół 
zjechałem już windą osobową, 
która dociera na 27 piętro. 
Następnie poszedłem na pyszny 
obiad do baru pod Arkadami.  

 

Po posiłku udałem się do kościoła 
św. Doroty, na Golgotę oraz 
pozostałe obiekty. O godz. 16 już 
całą grupą zwiedzałem muzeum, 
które mieściło się na dwóch 
piętrach w północnej części 
bazyliki. Znajdowały się tam 
eksponaty poświęcone historii 
Polski, skarbczyk starej książki, 
sala sztuki sakralnej a także 
galeria grafiki i rysunku. 
Następnie autokar przejechał do 
Lasku Grąblińskiego, będącego 
ostatnim punktem pielgrzymki. 
Drogę Krzyżową poprowadził ks. 
Proboszcz, a po niej wraz ze 
wszystkimi wróciłem szczęśliwie 
na nasze osiedle. 

  Pielgrzymkę wspominał 
Przemysław Glapka 

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI-  
PRZYJĘCIA KANDYTATÓW DO GRONA MINISTRANTÓW 

     Po kilkunastu tygodniach przygotowań do 
przyjęcia chłopców do wspólnoty ministrantów 
wreszcie nadszedł oczekiwany dzień. W tym 
czasie 6 chłopców zdobywało nowe wiadomości 
z liturgicznej służby ołtarza Pańskiego jak m.in. 
dzwonić, podawać ampułki, służyć przy 
komunii św.. Te i wiele innych funkcji musieli się 
nauczyć aby być przyjęci. Ale trzeba pamiętać, że 
bycie ministrantem to nie tylko wykonywanie 
w/w zadań, ale to przede wszystkim służba 
Samemu Bogu, co w gruncie rzeczy nie jest 
łatwe, ale bardzo owocne. Do służby 
przygotowywał ich w tym roku ceremoniarz 
Adam Danielak, wraz ze swoimi pomocnikami. 
Nowym przedsięwzięciem było wręczenie po 
Mszy św. nowo przyjętym dyplomów za zdanie 
egzaminu przygotowawczego i skromnych 
upominków, jako wyraz gratulacji.  
 

Adam Danielak  

fot. Katarzyna Remlein 



KĄCIK DLA DZIECI 
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 Nadszedł czas aby sprawdzić Was drogie dzieci. Tym razem sprawdzamy Waszą wiedzę religijną. 
Przygotowaliśmy dla Was dwadzieścia pytań testowych wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu są 
podane trzy odpowiedzi, z których poprawna może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Nie ma 
możliwości, aby nie było poprawnej odpowiedzi!   

Prawidłowo rozwiązany test prosimy dostarczać do zakrystii do 25 czerwca. Na kartce prosimy zamieścić 
numer pytania i po myślniku prawidłową odpowiedź (np. 1 – a,b). Kartki prosimy podpisać imieniem i 
nazwiskiem oraz klasą. 

Spośród prawidłowych dostarczonych odpowiedzi rozlosujemy trzy główne nagrody! 

Zwycięzców ogłosimy w lipcowym numerze „Jadwisi”. 

Życzymy miłej zabawy!!! 

1. Które z podanych imion nie jest 
imieniem Ewangelisty? 
a) Jan 
b) Jakub 
c) Józef 
2. Ilu było Apostołów? 
a) 10 
b) 11 
c) 12 
3. Jakie było prawdziwe imię św. 
Pawła? 
a) Szaweł 
b) Gaweł 
c) Caweł 
4. Gdzie dzieciom ukazała się 
Maryja? 
a) w Fatimie 
b) w Rzymie 
c) w Lourdes 
5. Kto zbudował Arkę? 
a) Noe 
b) Jozue 
c) Izajasz 
6. Kto zabił Abla? 
a) Klain 
b) Klein 
c) Kain 
7. Ile jest przykazań miłości? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
 

 
 

8. Środa Popielcowa rozpoczyna: 
a) Adwent 
b) Wielki Post 
c) Rok Liturgiczny 
9. Co jest sakramentem świętym? 
a) Chrzest 
b) Ślub 
c) Bierzmowanie 
10. Co wskazało drogę trzem  
królom? 
a) gwiazda 
b) księżyc 
c) satelita 
11. Co mówi 5 Przykazanie Boże? 
a) Nie cudzołóż 
b) Nie zabijaj 
c) Nie kradnij 
12. Komu Jezus nakazał 
namalowanie obrazu z napisem   
„Jezu ufam Tobie”? 
a) św. Katarzynie 
b) św. Jadwidze 
c) św. Faustynie 
13. Święta Wielkanocne kojarzą 
się z: 
a) Zmartwychwstaniem 
b) święceniem potraw 
c) z ubieraniem choinki 
14. Czyje imię oznaczało „skała”? 
a) Tomasza 
b) Pawła 
c) Piotra 
 

15. Kto z podanych osób był 
prymasem Polski? 
a) Stefan Wyszyński 
b) Józef Glemp 
c) Karol Wojtyła 
16. Jak ma na imię arcybiskup 
poznański? 
a) Juliusz 
b) Stanisław 
c) Władysław 
17. Jak ma na imię patron 
kierowców? 
a) św. Józef 
b) św. Krzysztof 
c) św. Antoni 
18. 1 maja 2011 Jan Pawłem II 
został ogłoszony: 
a) świętym 
b) błogosławionym 
c) królem 
19. Na dwóch kamiennych 
tablicach zostały zapisane: 
a) 10 Przykazań Bożych 
b) 5 Przykazań Kościelnych 
c) 7 Grzechów Głównych 
20. Które z podanych miejsce 
występują w Biblii? 
a) Nazaret 
b) góra Synaj 
c) Tars 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Strona 9 z 12 
 

JADWISIAJADWISIAJADWISIAJADWISIA    

KULTURA 

Książka miesiąca 
    Urzekająca, to nie kolejny 
poradnik, jak być „dobrą 
kobietą”. Jest to wędrówka. 
Wędrówka serca kobiety. 
Świat dzisiaj zupełnie 
zapomniał o tym, co 
najważniejsze, zapomniał o 
istocie kobiety – o jej sercu. 
    Jakie są pragnienia 
kobiecego serca? Jakie jest 
jej najważniejsze pytanie, na 
które musi dostać 
odpowiedź? Dlaczego 
piękno ma takie znaczenie? 
O czym nam mówi? 
To jest to wszystko, co 
jedynie Ewa może 
powiedzieć. Smutnym 
historycznym faktem jest, 
że Ewa upadła w wyniku 
przekonania jej, że Bóg coś  
przed nią ukrywa i że nie 
może Mu do końca ufać. 
Ale spokojnie. To nie koniec 
świata. Powinnyśmy się 
 

    Czy nie pragniesz czuć 
się zdobywana, chciana i 
kochana? Czy nie 
pragniesz wziąć udziału 
w wielkiej przygodzie, 
gdzie będziesz 
niezastąpiona, albo 
przeżyć romansu? 
    Czy nie czujesz się 
jednocześnie nie dość, i że 
jesteś za bardzo? Nie dość 
ładna, nie dość 
wysportowana, nie dość 
szczupła i za bardzo 
skomplikowana, za 
bardzo marudna, za 
bardzo płaczliwa?  

Nie bój się, te 
rzeczy nie przydarzają się 
tylko Tobie. Jako pomoc 
w ich rozwiązaniu 
polecam Ci tę książkę: 
Urzekająca – Odkrywanie 
tajemnicy kobiecej duszy. 

 
 

„W każdej kobiecie jest 
piękno do odkrycia. 
W każdej. 
Ponieważ ona nosi w 
sobie obraz Boga.” 
John i Stasi Eldredge 
 

DZIECIĘCE SZEPTY 

   W ramach zajęć dzieci  z klas  
trzecich naszej szkoły układały 
listy mające zachęcić swoich 
rówieśników do wiary w Boga  
i miłości  do ludzi. Oto  trzy z 
nich: 
 

Drodzy Przyjaciele! 
 

Chciałbym, abyście pokochali 
Pana Jezusa tak jak ja! Abyście 

kochali swoich rodziców i 
bliźnich, czynili dobro,  

pomagali innym, nieśli pomoc 
starszym i chorym.  

Oskar Łomiński 3 a 
 
 

Drogi Kolego! 
 

Warto wierzyć i modlić się do 
Boga, nie po to, by prosić o 

przedmioty rzeczowe, ale po to 
żeby rodzina była zdrowa i o 

postępy w nauce.                                                                                                          
Warto też być dobrym dla 

innych, bo tak jak ty będziesz 
im czynił, tak oni tobie….                                    

Życie na ziemi to test do nieba i 
od nas zależy ……..                                                                                                

Nie pieniądze się liczą, lecz 
człowiek i Bóg, który jest 

Królem ! Doceń to co ci dał. 
Trzeba wierzyć, bo kto nie 
widział, a wierzy będzie 

błogosławiony! 
Szymon Maćkowiak 3b 

 

Moi drodzy Przyjaciele! 
 

Pan Bóg naprawdę istnieje!!! 
Popatrzcie na świat wokół Was: 

ziemię, piękne rośliny i 
zwierzęta. One potrzebują 

jedzenia, powietrza i wody, a 
człowiek czułości…  Dawcą 
wszelkiego dobra jest Bóg!                 

On jest naszym Pasterzem, a 
my Jego owieczkami, które 
powinny słuchać Stwórcy. 

Ulka Nowicka 3c 
 

Monika Kaszkowiak 
 

teraz dowiedzieć, co 
zrobić, aby powrócić do 
Boga, do siebie samej, do 
istoty, jaką zostałyśmy w 
zamiarze stworzoną. Na 
dobry początek możemy 
zrozumieć skąd pochodzą 
wszelkie nasze działania, 
jakie są nasze rany z 
dzieciństwa, okresu 
młodości, jakie jest ich 
przesłanie. 
Dlaczego historia kobiet 
na przestrzeni wieków nie 
jest zbyt szlachetna? 
Obrzezania w Afryce, 
bolesne wiązanie stópek 
w Chinach, żadnych praw 
w Izraelu. Skąd pochodzi 
ta nienawiść do 
wszystkich kobiet, 
widoczna na całym 
świecie? Dlaczego jest 
taka diaboliczna? 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

Kiedy po raz pierwszy spotkał Jezusa, był wówczas 

ogromnie zmęczony. Łowił ryby przez całą noc i 
nie udało mu się złapać nawet malutkiej rybki. 

Przypominał sobie, że Jezus powiedział: zarzuć 

sieci, a gdy to zrobił, wyciągnął tak ogromną ilość 
ryb, że sieci zaczęły się rwać. Upadł wystraszony i 

krzyknął: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny!. Na szczęście Jezus nie odszedł. 

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

 
Święty Piotr 

Redaktorzy 
Cymerys Oliwia  

Dyrdał Przemysław  
 

TELEFON: 
605 476 890 

 
E-MAIL: 

 gazetka-jadwisia@wp.pl 
 

W tym numerze pisali: 

Bajon Angelika  
Danielak Adam  

Glapka Przemysław  
ks. Glinkowski Benedykt 

Kaszkowiak Monika  
Kożuszkiewicz Amanda  

Łomiński Oskar 
Maćkowiak Szymon  

Nawrot Wiktoria 
Nowicka Ulka  

Szymańska Basia  
o. Zielonka Ernest  

 
Zdjęcia wykonali: 

Kaszkowiak Monika 
Remlein Katarzyna  
Szymańska Hanna  

Foto Studio M. Nowicki  
ul. Kościuszki 84 

 
Za pomoc dziękujemy Pani 

Annie Jęsiak 

Zapraszamy 
do witryny 

naszej Parafii! 
Adres: 

    www.jadwigaslaska.pl 
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Paś owce moje -usłyszał prosty rybak, który dla Jezusa zostawił wszystko. 

Przestał łowić ryby, a zaczął łowić ludzi. Stał się skałą, na której Jezus 
zbudował swój Kościół, zapewniając, że bramy piekielne go nigdy nie 

przemogą. 
Święty Paweł 
„Gdy zbliżał się już w swojej podróży do 

Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A 
gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: 

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? 

Kto jesteś, Panie? -powiedział. A On: Ja jestem 
Jezus, którego ty prześladujesz”. Szaweł został 

Pawłem. To nie tylko zmiana imienia, to oznaka 

zmiany życia. Ten, który dyszał żądzą zabijania 

uczniów stał się Bożym szaleńcem. Widział, jak 
przez jego ręce Bóg uzdrawiał, z jego ust 
wychodziło  prawdziwe  Boże  Słowo i doskonale 

wiedział, że nie był w stanie sobie tego wypracować. Niczym nie zasłużył na 

taką łaskę! Nauczył się dziękować za dramatyczny upadek pod Damaszkiem i 
trzydniową ślepotę, która go po nim dotknęła i która została uzdrowiona 

dzięki modlitwie ludzi, których niedawno prześladował. 



 
 
 
 

 
 

 
 

ŻALUZJE ROLETY 
MOSKITIERY 

I INNE 
 

SPRZEDAŻ     MONTAŻ 
 

tel. 61 8 677 114 
501 454 740 

fax. 61 8 638 279 
 

www.rathal.poznet.pl 
rathal@poznet.pl 

 

~ZAPRASZAMY~ 
 



 
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 
 
 

Czynne: 
W poniedziałki, środy, piątki od 18.30 


