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Nigdy nie jest za późno na 
nawrócenie, na jakieś nowe, wielkie 
pęknięcie w życiu, które z nową siłą 
może nas jeszcze bardziej zbliżyć do 
Boga, sprawić, że przeżyjemy nowe 
narodzenie. Zbliżam się do 
dziewiętnastej rocznicy kapłaństwa i 
przypomniałem sobie, że święta 
Teresa z Avila właśnie po 19 latach 
życia zakonnego przeżyła radykalne 
nawrócenie. Zrozumiała, że nie może 
się bawić w Boga i Kościół, że ma Mu 
wreszcie oddać się całkowicie. Przez 
te dziewiętnaście lat czuła się jak na 
huśtawce: raz po stronie Boga, raz po 
stronie świata. 

Przez takie huśtanie się nigdy 
nie doświadczała prawdziwej 
komunii z Bogiem, bo kiedy była na 
górze, po stronie Boga, świat spychał 
ją w dół, a kiedy świat windował ją w 
górę, wyrzuty sumienia i tęsknota za 
Bogiem znów przechylały ją na stronę 
wiary. Miała dość tej zabawy i którejś 
nocy runęła na posadzkę w kaplicy 
żądając wręcz od Boga radykalnej 
przemiany życia. Czuła się w tym 
wszystkim bezradna, pusta i słaba. 
Jakby doszła do ściany swojego 
zakonnego życia. I właśnie to 
poczucie pustki i beznadziejności 
doprowadziło ją do decyzji 
całkowitego zatopienia się w Bogu. 
Nie wiem, czy można to nazwać 
duchowym wypaleniem? 
Najważniejsze, że pozwoliła się Bogu 
wypalić w swoich ludzkich 
oczekiwaniach, troskach, 
nastawieniach. Nagle odkryła, że 
tylko wewnętrzna modlitwa i 
całkowita pokora może stać się dla 
niej źródłem nowego życia. Prosiła 

żarliwie Boga: "Wybaw mnie ode 
mnie!". 

Po wielu latach życia człowiek 
nazbiera różnych skarbów i 
majętności. Zaczyna coś znaczyć, coś 
mieć, jest już mocno wkręcony w wir 
swojego świata, swoich układów, 
znajomości, zna się już na różnych 
zabezpieczeniach i ma coraz mniej 
odwagi na ryzyko. Coraz bardziej 
wydaje mu się, że zna się na 
wszystkim. I właśnie dlatego trudno 
się zmienić w dojrzałym wieku, 
trudno na nowo uwierzyć i jeszcze 
trudniej to wszystko zostawić. Nie 
muszą to być tylko rzeczy materialne. 
Taką samą siłę skupienia na sobie 
mają również zaszczyty i bogactwa 
duchowe, duchowe przyzwyczajenia i 
sukcesy. Wielką mądrością był 
biblijny rok szabatowy, taki czas nie 
tyle odpoczynku, co oddania się do 
dyspozycji Bogu. Dziś pewnie byśmy 
się bali zostawić wszystko na rok, 
wyłączyć się z aktywności, z wyścigu 
o lepsze miejsca i stanowiska. 

Wybaw mnie, Panie, ode 
mnie! Modliłem się dziś o to gorąco i 
natychmiast zobaczyłem ile tych 
moich spraw i trosk odgradza mnie 
od Boga. Gdybym Bogiem zajmował 
się tyle co samym sobą, umierałbym 
jak święty! Może więc Bogu potrzeba 
czasem mojego wypalenia? Może nie 
muszę się bać tego, czym mnie 
starszą, że się mogę wypalić po iluś 
latach kapłaństwa? Jeśli to, co się we 
mnie spala jest miłością własną, to 
proszę Boga, aby mnie wypalał tym 
bardziej. 

Czytaj więcej na stronie 2 

Wybaw mnie ode mnie 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jadwisia Strona 2 z 8 
 

  

  

  

Wybaw mnie ode mnie – cd. 

Czytam teraz Autobiografię Księdza Twardowskiego. Kiedy ksiądz Jan był dzieckiem często 
chodził z rodzicami na Powązki. Obok grobu jego dziadków znajdował się ciekawy nagrobek z 
kamienną figurą młodej, pięknej kobiety. W grobie była pochowana kobieta, która umarła w dniu 
swego ślubu. Umarła w dziwnych okolicznościach. Kiedy ubrała swoją ślubną suknię i obfity welon 
tak długo i z zachwytem przeglądała się sobie w lustrze, że nawet nie zauważyła, że zapaliła się od 
pobliskich świec. Śmiertelnie poparzona zmarła w warszawskim szpitalu. Ksiądz Twardowski 
opowiadając te historię, podsumowuje ją z całą prostotą, że tak się kończy miłość własna. 

Ks. Andrzej Przybylski 
źródło: www.kaplani.com.pl 

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny sercem." Mt 11, 29ab 
 
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 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

"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".  

źródło: http://www.swzofia.warszawa.opoka.org.pl/ 

 

„Dobre serce jest zawsze mężne. Cierpi, ale ukrywa swe łzy i pocieszając się, poświęca siebie dla Boga i bliźniego.” 
św. Ojciec Pio 
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Uzdrowienie epileptyka 

9 14 Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum 

wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali 

z nimi. 15 Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął 

cały tłum i przybiegając, witali Go. 16 On ich zapytał: 

"O czym rozprawiacie z nimi?" 17 Odpowiedział Mu 

jeden z tłumu: "Nauczycielu, przyprowadziłem do 

Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. 18 

Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy 

się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem 

Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli". 

19 On zaś rzekł do nich: "O plemię niewierne, dopóki 

mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? 

Przyprowadźcie go do Mnie!" 20 I przywiedli go do 

Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać 

chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą 

na ustach. 21 Jezus zapytał ojca: "Od jak dawna to 

mu się zdarza?" Ten zaś odrzekł: "Od dzieciństwa. 22 

I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby 

go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i 

pomóż nam!". 23 Jezus mu odrzekł: "Jeśli możesz? 

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy". 24 

Natychmiast ojciec chłopca zawołał: "Wierzę, zaradź 

memu niedowiarstwu!" 25 A Jezus widząc, że tłum 

się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: 

"Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i 

nie wchodź więcej w niego!". 26 A on krzyknął i 

wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec 

zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: 

"On umarł". 27 Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, 

a on wstał. 28 Gdy przyszedł do domu, uczniowie 

Go pytali na osobności: "Dlaczego my nie mogliśmy 

go wyrzucić?" 29 Rzekł im: "Ten rodzaj można 

wyrzucić tylko modlitwą <i postem>". 

 (Mk 9,14-29) 

 

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO 
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Czerwiec  2013 

 1 czerwca: św. Justyna (Dzień dziecka) 

2 czerwca: św. Marcelina 

3 czerwca: św. Karola 

4 czerwca: św. Franciszka 

5 czerwca: św. Bonifacego  

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: św. Barnaby 

12 czerwca: św. Leona  

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 

18 czerwca: św. Elżbiety 

19 czerwca:      św. Gerwazego 

  św. Protazego  

20 czerwca : bł. Benigny, św. Florentyny 

21 czerwca: św. Alojzego Gonzagi  

22 czerwca: św. Pauliny, św. Jana 

  św. Tomasza 

23 czerwca: św. Józef Cafasso, prezbiter (Dzień Ojca) 

25 czerwca: bł. Doroty, św. Wilhelma 

26 czerwca:     św. Jana, św. Pawła  

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czerwiec 2013 

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

VI 2013 

Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św. VI 2013 

Procesje w oktawie Bożego Ciała po wieczornych Mszach św. VI 2013 

W I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.00, swoje spotkanie ma Wspólnota 
Żywego Różańca. Tego dnia przypada kolejne Święto Dziękczynienia. Przed 
kościołem zbiórka na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie. 

2 VI 2013 

Obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Światowy Dzień 
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Wspierajmy naszymi modlitwami wszystkich 
kapłanów, szczególnie zaś tych, którzy pracowali lub pracują w naszej wspólnocie 
parafialnej. Jest to również I piątek miesiąca, a więc adoracja Najświętszego 
Sakramentu i spowiedź od godz. 15.00 do 18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości w tym dniu nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, ani obowiązek powstrzymania 
się od udziału w zabawach. Chorych odwiedzamy od godz. 8.30. 

7 VI 2013 

O godz. 11.00 w naszej parafii Kongregacja Dekanatu Przeźmierowskiego. 
Rozpoczniemy Mszą św. koncelebrowaną, której będzie przewodniczyć i homilię 
wygłosi ks. kan. Franciszek Ryba obchodzący w tym roku złoty jubileusz 
kapłaństwa. 

8 VI 2013 

O godz. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół kościoła. 13 VI 2013 

Pielgrzymka do Obry, Przemętu i Wielenia. W programie Msza Św., zwiedzanie 
pocysterskiego Kościoła w Przemęcie, Klasztoru i Muzeum Misji Oblackich w Obrze 
oraz nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej w Wieleniu. 

15 VI 2013 

O godz. 11.00 Msza św. sekundycyjna ks. Michała Pawlaka.. 16 VI 2013 

Dzień skupienia dla rodzin prowadzony przez siostry Uczennice Krzyża. 

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 
22 VI 2013 

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

29 VI 2013 

O godz. 18.00, w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej, koncert w naszym kościele. 

30 VI 2013 
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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. 

WYDARZENIA MIESIĄCA 
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS  
W kwietniu rozpoczął się kolejny rok 

bezpłatnej pomocy żywnościowej, w skrócie 
nazywany PEAD a który nosi polską nazwę 
Dostarczanie Nadwyżek Żywności Najuboższej 
Ludności Unii Europejskiej. W siedzibie Caritas 
Archidiecezji przy Rynku Wildeckim już w 
marcu odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Parafialnych Zespołów Caritas z parafii 
uczestniczących w tym programie. Na spotkaniu 
dyrektor tego programu ksiądz Tomasz Ren 
szczegółowo poinformował zebranych o 
zasadach pobierania żywności z magazynu, 
wydawania jej osobom uprawnionym i 
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. W 
naszej parafii po skompletowaniu całej 
dokumentacji, związanej z tym programem, 
rozpoczęliśmy 
wydawanie żywności. Nasza parafia korzysta z 
magazynu w Wierzenicy i stamtąd przywozimy 
żywność. 
Pierwsze wydanie żywności odbyło się w 
czwartek 25 kwietnia dla 36 osób uprawnionych. 
Kolejne następne wydanie odbyło się już w maju, 
a liczba osób uprawnionych zwiększyła się do 40 
osób. 

Nasz Parafialny Zespół Caritas 
uczestniczy też w programie "Wakacje z 
Bogiem". Caritas Archidiecezji Poznańskiej już 
od 12 lat organizuje wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych , a 
także borykających się z problemami 
uzależnienia i przemocy. Każdego roku setki 
dzieci i młodzieży odpoczywają, poznają świat, 
przyrodę, ciekawych ludzi, korzystają z 
programów socjoterapeutycznych i odkrywają 
wartość życia duchowego w ośrodkach Caritas, 
rozmieszczonych w najpiękniejszych zakątkach 
naszej ojczyzny. Oprócz zapewnienia 
najmłodszym wypoczynku, Caritas pamięta 
również o chrześcijańskiej formacji uczestników 
kolonii. Pieniądze na wakacje pochodzą z akcji 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, skarbonek 
wielkopostnych, pacholików oraz funduszy 
Caritas Archidiecezji. Z naszej parafii z tych 
kolonii corocznie korzysta kilkoro dzieci z 

pomocą  wyszczególnionych wcześniej 
funduszy. 

Parafialny Zespół Caritas bierze udział w 
akcji pod nazwą "Plecak pełen uśmiechów".  
Polega to na tym, że dla rodzin ubogich w 
których są dzieci w wieku szkolnym, 
dostarczamy bezpłatnie  plecaki wyposażone w 
różne artykuły szkolne. Najpierw zbieramy 
zamówienia od rodziców dzieci szkolnych, 
którzy chcieliby otrzymać plecak z artykułami 
szkolnymi. Następnie zamawiamy odpowiednią 
ilość plecaków w Caritas Archidiecezji.   Po 
otrzymaniu plecaków następuje kolejny krok: 
wyposażenie plecaków w potrzebne artykuły 
szkolne. Do tego celu  wykorzystujemy 
dobroczynność naszych parafian. W kościele 
będzie wyłożony kosz, do którego parafianie 
będą mogli wkładać artykuły szkolne. Wtedy 
nastąpi ostatni krok: napełnienie plecaków 
artykułami szkolnymi i przekazanie ich 
potrzebującym rodzinom. 

Kazimierz Kasperek 

 
 

 

"Wcale nie trzeba wielu słów, aby się dobrze modlić. Wiarą wierzymy, że tam, w św. Tabernakulum, obecny jest 
dobry Bóg; jemu otwierajmy serce; że nas dopuszcza do siebie, z tego się radujmy; oto najlepszy sposób modlitwy" 
św. Jan Maria Vianney 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poukładaj swoją hierarchię wartości 

 
Redaktor 

 
Dyrdał Przemysław  

 
TELEFON: 
605 476 890 

 
E-MAIL: 

gazetka-jadwisia@wp.pl 
 
 

W tym numerze pisali:  
 

ks. Glinkowski Benedykt 
Kasperek Kazimierz 
Kaszkowiak Monika 

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy 
do witryny 

naszej Parafii! 

Adres: 

    www.jadwigaslaska.pl 
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Tak pragniemy miłości, że desperacko jesteśmy w stanie dać za nią 

absolutnie wszystko – swoje ciało, swoją godność, swój honor, 

swoje wartości. A wtedy właśnie to nie jest miłość…, bo miłość 

nigdy nie zmusza do wyrzekania się wartości wyższych. 

 

Inna sprawa, to hierarcha wartości każdego z nas. Każdy może zupełnie co 

innego usadowić na samym szczycie – a mogą to być: jedzenie, seks, 

pieniądze, wszelkiego rodzaju przyjemności doczesne (to znaczy takie, które 

pozwalają nam na rozkosz tu i teraz, nigdy więcej). Ważne jest, aby znaleźć 

jakieś odniesienie, które pozwoli nam mądrze posegregować wartości. 

Odniesienie do czegoś zawsze pomaga w odnalezieniu się w sposób 

porównawczy do punktu, który sobie wyznaczyliśmy, lub po prostu 

wzorcu. Takim wzorcem w postępowaniu moralnym, bo o tym tutaj mowa, 

może być z pewnością osoba, która swoim życiem świadczy o szczęściu 

przenikającym tę osobę dogłębnie. Takie osoby nie rozpoznaje się trudno. 

One promieniują szczęściem i miłością, więc to po prostu widać. Następnie 

należy zadać sobie pytanie: Co ta osoba zrobiła w życiu? Jak nim 

pokierowała? CZYM się kierowała? W ten oto sposób, możemy uzyskać 

odniesienie do ułożenia własnych wartości, aby zobaczyć, co jest 

obiektywnie dobre, a co nie. 

A najprościej, za słowami św. Augustyna: Kochaj i rób co chcesz. 

Monika Kaszkowiak 

 

Sanktuarium Maryjne jest miejscem w szczególny sposób naznaczonym łaskami wypraszanymi za 
wstawiennictwem Matki Bożej. Pielgrzymując do Tulec pragniemy zawierzyć Bogu przez Maryję 
wszystko, z czym aktualnie zmagają się mężczyźni i młodzież męska, w tym problemy związane z 
pracą. Ponieważ napotykane trudności powodują niejednokrotnie przygnębienie i poczucie bezradności, 
problemy te rozważane będą także w kręgach dyskusyjnych. 
Zwracamy się zatem z serdecznym zaproszeniem do mężczyzn i młodzieży męskiej, a także do 
duszpasterzy, by stanęli przed łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Tuleckiej. Czterdziestolecie 
kapłaństwa naszego Księdza Arcybiskupa Metropolity będzie szczególną okazją do podziękowania w 
Jego Osobie za posługę Kościoła, który wiernie towarzyszy człowiekowi przez swoich pasterzy. 
Szczegóły: http://www.archpoznan.pl/ 

Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieży Męskiej do Tulec 

Zbliża się dzień tradycyjnej Archidiecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn i 
Młodzieży Męskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach, która odbędzie 
się w niedzielę, dnia 16 czerwca br. W tym roku będzie ona miała specjalny 
akcent – dziękczynienie Bogu za 40 lat kapłaństwa Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Stanisława Gądeckiego. 
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   RECENZJA KSIĄŻKI –  „Miasto białych kart” 

                               
 

„Miasto białych kart” to 
druga część po „Mieście ślepców”, 
którą recenzowałam jakiś czas temu. 
Przyznam się szczerze, że na 
początku lektura ta nie była 
wciągająca. Widziałam wiele wad i 
żadnego związku z pierwszą częścią. 
Cóż, skoro jednak piszę o niej tutaj 
oznacza to tyle, że sens książki 
można odkryć dopiero po jej 
przeczytaniu. Jeśli kogoś interesuje 
polityka myślę, że wciągnie się w 
czytanie od razu. Nie do końca 
jednak chodzi tutaj o politykę. Jest to 
pewnego rodzaju „przykrywka”, 
którą zastosował autor, aby 
przedstawić to, co najgłębiej „siedzi” 
w człowieku. 

Fabuła traktuje o tym, że 
podczas demokratycznych wyborów 
80% społeczeństwa do urn wrzuca 
białe kartki. Rząd interpretuje to jako 
podważanie zasad demokracji i 
spisek wymierzony w władzę. 
Postanawiają zatem opuścić miasto 

wraz z policją, pozostawiając 
obywateli na własną pastwę. Po tych 
wydarzeniach, wiele rzeczy może 
zaskoczyć czytelnika i wprowadzić 
go w refleksję nad ludzką naturą i 
jego zdolności do nieustannych 
zmian. Podczas lektury odnosi się 
wrażenie, że jest to zwykła opowieść 
o nieznanym mieście i nieznanych 
ludziach. Tak naprawdę jednak 
dopiero po przeczytaniu ostatniej 
strony można przemyśleć całą fabułę 
i zastanowić się nad tym, czy nie 
spotykamy się z takimi rzeczami na 
co dzień. Może nam się wydawać, że 
skoro coś niedobrego dzieje się na 
stanowiskach wyższych od naszych, 
albo nawet zupełnie obok nas, to nie 
możemy nic z tym zrobić. Zamiast 
narzekać na zło, które widzimy, 
może warto najpierw zacząć od 
siebie?  
Polecam! 

Monika Kaszkowiak 
 

 

  KĄCIK DLA DZIECI 

                               
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe 
 

Proboszcz                      Wikariusz 
ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski    ks. Piotr Pawelec 
 
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 

         Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa) 
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 ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY – św. Józef Kalasancjusz 

Józef Kalasancjusz winny jest temu, że teraz wszyscy muszą chodzić do 
szkoły. Józef Kalasancjusz był Hiszpanem. Został księdzem. Do Rzymu 
przyjechał załatwić jakieś sprawy. Przez długie miesiące nic nie potrafił 
wskórać. Mając dużo wolnego czasu spacerował po Rzymie. Zauważył, 
że dzieci wałęsają się po ulicach. Nie chodziły do szkoły, bo bezpłatnych, 
obowiązkowych szkół nie było. Postanowił założyć taką szkołę. Pierwsze 
lekcje w pierwszej bezpłatnej szkole dla wszystkich odbyły się w 
zakrystii kościoła św. Doroty w Rzymie w 1597 roku, a więc 402 lata 
temu. Z każdym miesiącem uczniów przybywało. Potem zaczęło 
przybywać szkół. I tak aż do naszych czasów. Ksiądz Józef wymyślił 
także dzwonek szkolny. Dla uporządkowania zajęć zawiesił w szkole 
dzwon. Ten wynalazek o mało nie zakończył się dla niego śmiercią. 
Któregoś dnia ksiądz Józef wspiął się wysoko, żeby naprawić jakąś 
usterkę. Wtedy noga mu się obsunęła i spadł z wieży. Groźnie złamał 

sobie nogę. Za te dwa wynalazki księdza Józefa spotkała wielka nagroda. Kiedy umarł, został ogłoszony 
świętym. Dzisiaj możemy się do niego modlić: św. Józefie, módl się za nami, nieszczęsnymi uczniami, bo 
wszystkiemu jesteś winny!  

 
 
 

 


