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BOŻE
CIAŁO

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś
spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki , a chlebem, który
ja dam za życie świata, jest moje ciało ”
(J 6,51)
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IDŹMY ZA CHRYSTUSEM
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Boże Ciało – została ustanowiona
przez papieża Urbana IV specjalną bullą
ogłoszoną 11 sierpnia 1264 r. Pierwsze znane ze
źródeł procesje na Boże Ciało odbyły się w latach
1264-71 w kościele św. Gerona w Kolonii.
Ważnym etapem w tym zakresie była decyzja
papieża Marcina V, który bullą „Inefelile” z 26
maja 1429 r. wprowadził obowiązek urządzania
procesji w tym dniu, a Eugeniusz IV nadał
wiernym wiele odpustów za udział w tychże
procesjach. Początkowo Najświętszy Sakrament
noszono w kielichu lub puszce – nie był więc
widoczny podczas procesji. Monstrancja, która
umożliwia
widzenie
hostii,
została
wprowadzona nieco później.
W Polsce pierwsza procesja odbyła się w
Krakowie w 1320 r. na polecenie miejscowego
biskupa Nankera. W 100 lat później pozostał ślad
obchodzenia
Bożego
Ciała
w
diecezji
gnieźnieńskiej, tym samym przyjmuje się rok
1420 za początek obchodów tego święta w
naszym kraju.
W tym roku uroczystość Bożego Ciała
przypada 7 czerwca. W naszej parafii
zwyczajowo rozpocznie się ona po Mszy św. o
godz. 17.00.

Przejście ulicami osiedla z
Najświętszym Sakramentem
jest wyrazem naszej wiary w
Boga i Jego obecność pod
postacią chleba. Zadbajmy,
aby nasze uczestnictwo w
procesji było uświadomione.
Ważne, aby nie była to jedynie
forma spędzenia popołudnia i
wieczoru na przysłowiowym
„świeżym powietrzu”, ale by był to wyraz naszej
wiary. Procesja jest sposobem oddania czci Panu
Bogu, a więc formą modlitwy. Postarajmy się,
abyśmy idąc w niej pamiętali o uczestnictwie,
które wyrazi się również w śpiewie.
Niech nikt z naszej parafii nie zasila
gromady „gapiów”, którzy snują się poboczami
ulic i żując gumę, robią zdjęcia lub głośno
rozmawiają przeszkadzając modlącym się. Idźmy
środkiem, za Chrystusem, aby nasza modlitwa i
świadectwo
pomogło
także
innym
w
odnalezieniu swojego miejsca we wspólnocie
wierzących.
Ks. Proboszcz
Benedykt Glinkowski

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI - Wąsowo
Wybraliśmy
się
na
majówkę do Wąsowa. Wąsowo
to wieś w pobliżu Nowego
Tomyśla. Jest tu pałac, z 17801786 roku, który zwiedziliśmy
oraz kaplica wybudowana w
1786 roku.
Wszystko to
znajduje się w parku pełnym
starych dębów, lip oraz buków.
W
niedalekiej
okolicy
zabytkowych budowli, można
się spotkać ze zwierzętami
takimi jak: daniele, jeżozwierze,
szopy pracze, psy rasy beagle,
konie, lamy i alpaki. Zwierzęta
są bardzo przyjazne i cierpliwe

dla odwiedzających je gości.
Podczas wycieczki dostaliśmy
zadanie wymyślić imię dla
małej alpaki, którą zgodnie
nazwaliśmy Jadźka (od parafii
Św. Jadwigi Śląskiej). Były
zabawy, ognisko, przejażdżka
bryczką. W drodze powrotnej
wjechaliśmy do Pniew, aby
pokłonić się świętej Urszuli
Ledóchowskiej. Spotkaliśmy się
z Siostrami, które opowiedziały
nam o życiu tej uśmiechniętej
Świętej. Wielu z nas zapisało na
kartkach intencje w których się
modliliśmy przed sarkofagiem.

Siostry obiecywały modlitwę
podczas
nowenny.
Nasza
majówka
była
udana,
dostarczyła nam wiele radości.
To ciekawa lekcja historii i
przyrody
oraz
poznanie
wskazówek w drodze do nieba.
Alicja
Mikołajczak

„O Panie niech będę jak promyk
słoneczny…”
św. U. Ledóchowska

„Być nieogarnionym przez największe, a jednocześnie mieszkać w najmniejszym -- boską jest rzeczą.”
Św. Ignacy Loyola
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Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO
Czerwiec 2012

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Mowa eucharystyczna
Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz
znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli?
Cóż zdziałasz?

31

Ojcowie nasi jedli mannę na

1 czerwca:
2 czerwca:
3 czerwca:

pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb
z nieba».

32

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę,

zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał
wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba.

33

Albowiem

4 czerwca:
5 czerwca:
6 czerwca:
7 czerwca:

chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje
i życie daje światu».

34

Rzekli więc do Niego:

«Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!»
35

Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia.

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a
kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
36

Powiedziałem wam jednak: Widzieliście

Mnie, a przecież nie wierzycie.

37

Wszystko, co

Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który

8 czerwca:
9 czerwca:
10 czerwca:
11 czerwca:
12 czerwca:
13 czerwca:
14 czerwca:

do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę,
38

ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby

pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie
posłał. 39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym
ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił,
ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

40

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto
widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie
wieczne.

A

ostatecznym».

ja

go

wskrzeszę

w

dniu

15 czerwca:
16 czerwca:
17 czerwca:
18 czerwca:
19 czerwca:
20 czerwca :
21 czerwca:
22 czerwca:

(J 6,30-40)
23 czerwca:
24 czerwca:
25 czerwca:
26 czerwca:
27 czerwca:
28 czerwca:
29 czerwca:
30 czerwca:

św. Justyna (Dzień dziecka)
św. Marcelina
Uroczystość Najświętszej Trójcy
(Mt 28, 16-20)
św. Karola
św. Franciszka
Wniebowstąpienie Pańskie
św. Bonifacego
św. Norberta, św. Pauliny
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
św. Roberta
św. Jadwigi, królowej
św. Pelagii, św. Efrema
X Niedziela Zwykła (Mk 3, 20-35)
św. Bogumiła
św. Barnaby
św. Leona
św. Antoniego Padewskiego
Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa
bł. Michała Kozala
bł. Jolanty
Niepokalanego Serca NMP
św. Justyny, św. Lutgardy
XI Niedziela Zwykła (Mk 4, 26-34)
św. Alberta Chmielowskiego
św. Elżbiety
św. Gerwazego
św. Protazego
bł. Benigny, św. Florentyny
św. Alojzego Gonzagi
św. Pauliny, św. Jana
św. Tomasza
św. Józef Cafasso, prezbiter (Dzień Ojca)
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
(Łk 1, 57-66,80)
bł. Doroty, św. Wilhelma
św. Jana, św. Pawła
św. Cyryla, św. Władysława
św. Ireneusza
świętych Apostołów Piotra i Pawła
Pierwszych Męczenników
św. Lucyny
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WYDARZENIA MIESIĄCA
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.

Czerwiec 2012
N Pn Wt Śr Cz Pt So
3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 37 38 29 30

WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o godz.
21.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.

VI 2012

Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św.

VI 2012

I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. od godz. 15.00
do 18.00. Odwiedziny chorych od godz. 8.30.

1 VI 2012

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

2 VI 2012

O godz. 12.00 autokarowy wyjazd młodzieży na Lednicę, powrót ok. godz. 22.00.

2 VI 2012

Dni Skupienia Wspólnota Modlitwy o. Pio w Górce Klasztornej.

2- 3 VI 2012

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

3 VI 2012

Uroczystość Najświętszej Trójcy – Piąte Święto Dziękczynienia.

3 VI 2012

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. w naszym kościele jak
w każdą niedzielę, a więc o godz. 8,00, 9.30, 11.00 i 17.00. Po ostatniej Mszy św.
procesja
ulicami:
Gladiolową,
Różyczkową,
Gerberową,
Stokrotkową,
Macierzankową i Cyniową. Ołtarze przygotowują: I – ministranci z rodzicami, II –
Wspólnota Żywego Różańca, III – młodzież, IV – siostry zakonne z obu domów.

7 VI 2012

O godz. 9.30 autokarowy wyjazd dzieci na Lednicę, powrót ok. godz. 16.30.

9 VI 2012

2. Procesje w oktawie Bożego Ciała po wieczornych Mszach św.

VI 2012

3. O godz. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół kościoła.

13 VI 2012

4. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień modlitw o świętość kapłanów
- Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo czerwcowe i
procesja wokół kościoła.

15 VI 2012

5. Dzień skupienia dla rodzin organizowany przez Siostry Uczennice Krzyża.
Rozpoczęcie o 9.30 w naszym kościele, zakończenie Mszą św. o godz. 15.00.

16 VI 2012
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WYDARZENIA MIESIĄCA-CD
WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

6. Po Mszy św. wieczornej czuwanie modlitewne „adoracja śpiewem”.

22 VI 2012

7. Pielgrzymka parafialna do Świebodzina i Pniew. Wyjazd o godz. 7.00 sprzed kościoła.

23 VI 2012

8. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 odnowienie Aktu Oddania Parafii Marce Bożej
Świętogórskiej.

24 VI 2012

9. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

24 VI 2012

10. O godz. 16.30 Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolonego.

28 VI 2012

11. Uroczystość Św. App. Piotra i Pawła – głównych patronów miasta Poznania – Msze św. o
godz. 8.00, 16.30 i 19.00.

29 VI 2012

Ilość
7
0
2

Statystyki
chrzty
sakramenty małżeństwa
zgony

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

1. 16.06.2012 r. siostry Uczennice Krzyża zapraszają na dzień skupienia dla rodzin. Temat spotkania:
"Odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci. Z akcentem na rolę ojca". Gościem spotkania
będzie p. Mieczysław Guzewicz, mąż, ojciec trojga dzieci, doktor teologii biblijnej, konsultor Rady
ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczęcie o 9.30 w naszym kościele, zakończenie
Mszą św. o godz. 15.00. Zapisy i informacje szczegółowe bezpośrednio u sióstr.

www.archpoznan.pl
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI - Lubasz
Przy drodze Czarnków
– Wronki , leży niewielka
miejscowość Lubasz, otoczona
lasami Puszczy Noteckiej. Dnia
16 maja 2012 roku to właśnie ta
miejscowość była celem naszej
pielgrzymki.
Tradycją naszej Parafii jest, aby
dzieci pierwszokomunijne w
Białym tygodniu udały się
przed cudowny obraz Matki
Bożej, który znajduje się w
pięknym
Sanktuarium
Maryjnym Królowej Rodzin.
W środę o godzinie 8.00
wszyscy zwarci i gotowi z
różańcami i śpiewnikami w
dłoni
przyczłapaliśmy do
szkoły. Wspólnie z panią Anią
Jęsiak, księdzem Proboszczem
i
rodzicami
niektórych
koleżanek
i
kolegów
wyruszyliśmy
w
drogę.

Pełni wrażeń jeszcze po
Pierwszej Komunii Świętej
byliśmy strasznie rozgadani.
Pani Ania wiedziała jak nas
skutecznie uciszyć. Zaczęliśmy
odmawiać różaniec i śpiewać
pieśni, których nauczyliśmy się
podczas przygotowania do
Komunii. Muszę przyznać, że
niektórym z nas już zaczynało
się trochę nudzić, gdyż podróż
trwała półtorej godziny.
Najpierw
tamtejszy ksiądz
Proboszcz opowiedział nam
historię
Sanktuarium
i
przebrani w komunijne alby
rozpoczęliśmy
przeżywanie
Mszy świętej. Msza w takim
miejscu
była
naprawdę
wyjątkowa. Modliliśmy się w
skupieniu i prosiliśmy Maryję o
błogosławieństwo dla naszych
rodzin.

Po Mszy przebraliśmy się w
inne stroje i przy ognisku
zaczęliśmy
opiekać
przywiezione kiełbaski i zjeść
kanapki przygotowane przez
naszych rodziców.
Było
zabawy co niemiara, gdyż
niektórym z nas paliły się kijki,
a do ogniska wpadały kiełbaski.
Po zjedzeniu całego zapasu z
pełnymi
brzuchami
zapakowaliśmy
się
do
autokarów
i
zmęczeni
ruszyliśmy do Poznania.
Tak oto minął nam kolejny
dzień Białego tygodnia. Cieszę
się, że wspólnie z moimi
koleżankami
i
kolegami
mogliśmy modlić się przed
cudownym obrazem Maryi i
spędzić razem czas.
Marta Tyksińska

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Kult
Serca
Jezusowego
wywodzi
się
z
czasów
średniowiecza;
początkowo
miał charakter prywatny, z
czasem ogarnął szerokie rzesze
społeczeństwa. W XIII wieku w
klasztorze Sióstr Benedyktynek
w Helfta dwie mistyczki: święta
Mechtylda i św. Gertruda miały
wielkie nabożeństwo do Serca
Pana Jezusa. W tym samym
wieku dwie polskie mistyczki:
błogosławiona
Dorota
z
Mątowów i błogosławiona Juta
z
Chełmży
praktykowały
nabożeństwo do Najświętszego
Serca Jezusa. W XVII wieku
nabożeństwo
to
będą
propagować znani teologowie:
św. Franciszek Salezy, św. Jan
Eudes,
bł.
Klaudiusz
La
Colombiere oraz polscy Jezuici:
ojciec Tomasz Młodzianowski i
ojciec Kasper Drużbicki.

Największy
rozwój
kultu
Najświętszego
Serca
Pana
Jezusa zaznaczył się od znanych
objawień, jakie miała święta
Małgorzata Maria Alacoque w
Paray Le Monial we Francji.
Pierwsze
objawienie
miało
miejsce 27 grudnia 1673.
Zobaczyła ona wtedy Chrystusa
"jaśniejącego
chwałą,
ze
stygmatami
pięciu
ran
błyszczących jak słońce", który
następnie ukazał jej "swoje
miłujące i najbardziej godne
uwielbienia Serce". W1899 roku
papież
Leon
XIII
wydał
encyklikę "Annum Sacrum" i
dokonał poświecenia całego
świata Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa, a w 1928 roku Pius
XI w encyklice "Miserentissimus
Redemptor" usilnie zachęca do
rozwoju kultu Serca Jezusowego
oraz wynagradzania Mu za
………

grzechy. Poleca też praktykę
osobistego
poświęcenia
się
Najświętszemu
Sercu
Zbawiciela.
"Ten, kto zdecydował się żyć z
Chrystusem, musi być związany z
Jego sercem i z Jego głową, bo
znikąd nie przyjdzie do nas życie.
To jednak jest niemożliwe, jeśli nie
pragnie się tego samego, co pragnie
Chrystus.
Jest
więc
rzeczą
konieczną, o ile to jest w ogóle
możliwe dla człowieka, wykonywać
własną wolę w woli Chrystusa i
starać się, by mieć te same
pragnienia i cieszyć się z Nim tymi
samymi radościami. Z jednego
bowiem pragnienia nie mogą
powstawać przeciwne pragnienia".
www.opoka.org.pl
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FOTORELACJA – Maj 2012

Wąsowo

Lubasz

Jadwisia
FOTORELACJA – Maj 2012, I Komunia Święta
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SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE
Tęcza
Wspominaliśmy już o wizerunkach Ukrzyżowanego zasiadającego na łuku tęczy, czyli na tzw.
belce tęczowej – jest to symbol Chrystusa przychodzącego sądzić wszystkich ludzi. W ikonografii
tęcza była również symbolem Maryi. Przyrównywano także podstawowe kolory tęczy do symbolu
Trójcy Świętej (św. Bazyli Wielki), albo nadawano im znaczenie mesjańskie, upatrując w kolorze
niebieskim symbol niebiańskiego pochodzenia Chrystusa, w czerwonym – Jego Męki, a w zielonym –
działalności na ziemi.
Ludy starożytne uważały to za niezwykłe zjawisko, za pomost, łączący bóstwa z ludźmi. My,
chrześcijanie, pamiętamy o tęczy, która ukazała się oczom Noego po opadnięciu wód potopu, jako
znak przymierza Boga z ludźmi: Łuk mój kładę na obłoki... Łuk – ale bez cięciwy i strzał, a więc
rozbrojony – staje się symbolem pokoju. Tęcza pojawia się nie tylko w pierwszej księdze Starego
Przymierza, ale również w ostatniej Nowego Testamentu. Widzimy ją nad głową Anioła wręczającego
św. Janowi Księgę Objawień, a potem nad tronem samego Boga...
W Księdze Syracha czytamy: Patrz na tęczę i wychwalaj Tego, kto ją uczynił, nadzwyczaj
piękna jest w swoim blasku, otacza niebo kręgiem wspaniałym.

Baranek
Daleki Wschód uczynił z tych zwierząt przedmiot ofiary, m.in. ze względu na ich cierpliwość i
pokorę. Owieczka symbolizowała niewinność, a baranek pobożność. I tak z krwawych ofiar baranków
prowadzonych na rzeź wyłaniała się zapowiedź Tego, który – jako Baranek – złoży siebie w ofierze za
grzechy świata. Prorok znad Jordanu, św. Jan Chrzciciel, tak właśnie nazwał Jezusa, a i On sam
utożsamił się z barankiem Bożym podczas Ostatniej Wieczerzy.
Powiadamy potulny jak baranek, ponieważ to sympatyczne zwierzę symbolizuje łagodność i
gotowość uległości wobec Boga; wiadomo, że stado owiec nie odstępuje swojego pasterza, a on dba o
nie jak o swoją własność. Z symbolem baranka wiąże się więc i obraz Dobrego pasterza, którym jest
Chrystus. Ikonografia przedstawiała Go najczęściej siedzącego pośród stada, albo niosącego na
ramionach owcę. Zbawiciel często przedstawiany jest jako baranek wielkanocny z krzyżem albo
chorągiewką. Przekazując władzę Piotrowi Pan rzekł: Paś baranki moje... Symbolem władzy
pasterskiej papieży i arcybiskupów jest paliusz, utkany z białej wełny poświęconych jagniąt.
Księga Wyjścia kreśli nam obraz jednorocznego baranka, którego krew ocaliła pierworodnych
synów Izraela, a Apokalipsa prezentuje opis weselnych godów Baranka, jednoczącego się z
Oblubienicą-Kościołem. Baranek w wieńcu pór roku jest w sztuce religijnej symbolem centralnego
punktu roku liturgicznego.
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W tym numerze pisali:
ks. Glinkowski Benedykt
Kaszkowiak Monika
Mikołajczak Alicja
Tyksińska Marta

Zdjęcia z I Komunii św.
wykonał
Krzysztof Świątkowski

Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!
Adres:

www.jadwigaslaska.pl

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święty Antoni Padewski
Amposampiero,
małe
miasteczko
położone 20 kilometrów od Padwy, to
jedyne miejsce na świecie, w którym
zawsze w czerwcu kwitną orzechy.
Siedem wieków temu Antoni, spacerując
po miejscowym lesie, zauważył drzewo
orzecha. Przyszło mu do głowy, by w
jego rozłożystych gałęziach urządzić dla
siebie coś w rodzaju małego pokoiku.
Codziennie przychodziło do niego tak
dużo ludzi, by słuchać jego pięknych
kazań, że chciał mieć jedno zaciszne
miejsce, w którym mógłby rozmyślać
tylko o Panu Bogu. Ale po jakimś czasie
ludzie ii tu
tugo
goznaleźli
znaleźlii prosili,
i prosili,
nich mówił. Antoni umarł w czerwcu
byby
dodo
nich
1231
roku i od tego czasu orzechy w Camposampiero kwitną w tym miesiącu.
mówił.
Antoni żył bardzo krótko, zaledwie 36 lat, a jest chyba najbardziej znanym na
całym świecie świętym. Znanych jest wiele legend o jego życiu. Kiedyś
przyszedł do Rimini. Wiedział, że w mieście bardzo wielu ludzi odeszło od
Pana Boga. Władze miasta wydały nawet nakaz, że jeśli przyjdzie do nich
misjonarz Antoni, nie wolno go słuchać. Miasto było smutne. Kościoły puste.
Na rynku ani jednego człowieka. Nikt go nie pozdrawiał, a jeśli już Antoni
spotkał jakiegoś człowieka, nie zwracano uwagi na to, co mówił. Antoni szedł i
rozmyślał. Modlił się. Przyszedł na miejsce, w którym rzeka Marecchia wpada
do Adriatyku, popatrzył w stronę morza i zawołał: Đ Przypłyńcie, ryby,
słuchać Słowa Bożego, bo ludzie nie są tego godni. Setki ryb zebrało się w
jednym miejscu na głos Antoniego. Ciekawość ludzi była silniejsza. Antoni nie
musiał już wiele mówić. Mieszkańcy ze wstydem i żalem wracali do Pana
Boga.
Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa)

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
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RECENZJA KSIĄŻKI –
„Poszukiwania w wierze”
W
wielu
katolickich
gazetach możemy spotkać się z
listami od czytelników, którzy
piszą z prośbą na odpowiedź na
ich pytania dotyczące wiary.
Także i tutaj, dominikanin zebrał
listy, na które odpowiadał w
miesięczniku „W drodze”. W
zebranej formie tworzą one
książkę, która nosi w sobie
niebanalne tematy – od wiary w
Boga po pytanie o czasy
ostateczne. Warto wspomnieć, że
jest to już trzeci tom – po
Szukającym drogi oraz Pytaniach
nieobojętnych,
który
stanowi
swego
rodzaju
pocztę
duszpasterską.
Listy pisane przez osoby
świeckie, które na co dzień

KĄCIK DLA DZIECI

Połącz kropki
i pokoloruj.

mijamy na ulicy powodują, że Książka jest także dostępna do
niekiedy formułują oni pytania, przeczytania pod adresem:
które dręczą głęboko nas samych. http://mateusz.pl/ksiazki/js-pww/
Ojciec Salij odpisuje na podstawie
teologicznych wiadomości, a
jednocześnie tłumaczy trudne
zagadnienia w bardzo prosty i
przystępny sposób. Sam we
wstępie pisze o sobie:
„Zapewne nie zawsze potrafię
spełnić
ich
[czytelników]
oczekiwań, ale dwóch rzeczy
staram się pilnować z największą,
na
jaką
mnie
stać,
skrupulatnością:
staram
się
odpisywać na te listy z
szacunkiem i życzliwością dla
pytającego
oraz
w
duchu
całkowitej
wierności
wierze
Monika Kaszkowiak
katolickiej.”

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

