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     Niebawem, dnia 8 czerwca czcić  

będziemy trzecią dla katolików pod 
względem ważności Uroczystość : 

Święto Zesłania Ducha Świętego. 

Jak co roku jest ono przez medialny, 

handlowy i bankowy triumwirat 

uporczywie pomijane, w 

przeciwieństwie do Świąt Wielkanocy 
oraz Bożego Narodzenia. Nie słyszy 

się zewsząd przypominania i 

nawoływania do zakupów 

okolicznościowego prezentu od  

”Zesłaniowego” św. Mikołaja czy 
"Zajączka", no i oczywiście pobrania 

łatwo dostępnego kredytu z tej 

okazji.   Nawiasem, można wyrazić 

zdziwienie, że konsorcjum tych 

środowisk nie wylansowało jeszcze 

do tej pory symbolicznego gołębia  z 
białej czekolady, dostępnego w 

nieprzebranym wyborze pod 

względem smaku, wielkości oraz … 

rozpiętości skrzydeł. Najwyraźniej 

więc proces skomercjalizowania tego 
Święta - daru mądrości, poznania i 

wiary wymaga dłuższego czasu. 

Żyjemy przecież w Kraju, w którym 

ustawicznie na wiele sposobów 

zwalczana jest religia chrześcijańska. 

Nie tak dawno dla przykładu z 
lubością powtarzano w mediach fakt 

praktycznego zamęczenia na śmierć 

starszej kobiety przez syna i synową, 

którzy chcieli wypędzić z ciała matki 

szatana. Z lubością powielano 
informacje, popartą wypowiedziami 

sąsiadów o głębokim  katolicyzmie 

sprawców, o codziennym chodzeniu 

do kościoła itp. Należy się domyślać, 

że gdyby dziennikarze posiedli 

wiedzę, iż sprawcy są członkami  
"antysystemowej" partii bądź  

członkami Rodziny Radia Maryja  na 

pewno nie omieszkaliby tych faktów 

sprawnie uwypuklić. Umiejętnie 

przemycany był przekaz : ot, 

wzajemnie się uzupełniający 
prymitywni ludzie z podobną religią. 

no to i skutek musi być taki, a nie inny. 

Zabrakło jednak prostej  i wyjaśniającej 
refleksji, że to nie sprawa religii tylko 

głupoty. Że religia i rozum muszą iść w 

parze. Jeśli religia bowiem znacznie 

wyprzedza rozum to mamy faktycznie 

do czynienia  z plenieniem się 

zabobonów, gdy jest natomiast 
odwrotnie szerzy się ateizm. Zabrakło 

informacji i próby wyjaśnienia dlaczego 

w tym katolickim kraju łączna liczba 

zarejestrowanych lub potajemnie 

działających wielorakiej maści wróżek, 
domorosłych egzorcystów oraz innych 

samozwańczych ekspertów przekracza  

już 100 tys. osób i jest trzykrotnie 

większa od ilości katolickich osób 

duchownych. Dlaczego w Polsce, żeby 

na drzwiach gabinetu mieć napisane 
"Psycholog" należy uczyć się   i zaliczać 

różnego rodzaju certyfikaty przez ponad 

20 lat, podczas gdy umieszczenie 

napisu  "Porady psychologiczne" 

wymaga praktycznie spełnienia "aż" 
trzech warunków: ukończenia 18 lat, 

zaliczenia szkoły podstawowej oraz  

zarejestrowania działalności 

gospodarczej. Chciałoby się spytać: 

gdzie tu rozum, gdzie logika. Czyste 

szaleństwo. Ale - jak to już dawno 
odkrył Szekspir - w nim to właśnie 

należy doszukiwać się metody. Sposobu 

"otwarcia się" na nowe społeczeństwo, 

składające się z jednej strony z ateistów 

z drugiej zaś z zabobonnych mędrków. 
Dlatego tak bardzo nam wszystkim oraz 

Polsce potrzebne jest Święto … Zesłania 

Ducha Świętego. 

 

                                  Jacek Zalewski 

 

O potrzebie Zesłania Ducha Świętego - daru rozumu, wiary i 
poznania. 
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     No i mieliśmy w okresie kampanii wyborczej 

do Parlamentu Europejskiego kolejny temat 
zastępczy. Zamiast brać w przysłowiowy, 

krzyżowy ogień pytań Kandydatów do dbania          

o interesy Polski i Polaków w Brukseli, 

wałkowało się do znudzenia swoistą kiełbasę 

wyborczą z importu o kryptonimie " broda ". 

Otóż… Austria, spadkobierczyni dumnego            
i potężnego Austro - Węgierskiego Cesarstwa 

Habsburgów ( choć niezbyt dobrze się            w 

Polsce kojarzącego ), państwo ze służbą 

dyplomatyczną, potrafiącą wmówić światu, że 

Hitler był Niemcem a Mozart Austriakiem ( choć 
naprawdę było odwrotnie ), Ojczyzna Straussów, 

sernika oraz sznycla wiedeńskiego  

reprezentowana była na "festiwalu wizji euro"  

przez nijakie dziwo o nazwisku Kiełbasa, które 

raczej przywodzi na myśl  zakwestionowaną 

przez Sanepid wątrobiankę aniżeli salami… 
Conchitę Wurst. Starsi nieco fani festiwali 

pamiętają zapewne Conchitę Bautistę, 

piosenkarkę z Hiszpanii, która  pięknym głosem,         

zmysłowością i temperamentem podbiła 

niespełna pół wieku temu w Sopocie serca 
prawie wszystkich mężczyzn. Niezapomniany 

Lucjan Kydryński skwitował ten stan 

wymyślonym na poczekaniu mniej więcej tak 

brzmiącym kupletem : " U mężczyzny przy 

Conchicie w oka mgnieniu jest 40 stopni w 

cieniu". Cóż, współczesna Europa, dzisiejszy 
lansowany nachalnie zgubny gust  i obyczaj, 

obecni prowadzący i wykonawcy tak się mają do  

tamtej, nie tak odległej czasowo Europy jak  

Conchita Wurst do Conchity Bautisty.  Jednak 

chciałoby się  tylko jeszcze za  Danutą Rinn 

spytać : "Gdzie ci mężczyźni " ?.  Gdyż… " 

dookoła jeden        z drugim jak nie nerwus to 
histeryk, drobny cwaniak, skrzętna mrówa, 

niepoważne to, nieszczere. Jak bezwolne 

manekiny przestawiane i kopane, gęby pełne 

wazeliny, oczka stale rozbiegane. Bez godności, 

bez honoru, zakłamane swoje racje…" itd.  
Niestety,            w Europie estradowi fani, 

skutecznie manipulowani przez ekspertów i 

autorytety o mentalności Czerwonego Kapturka i 

Piotrusia Pana od czasu śp. Danuty Rinn  wcale 

nie spoczęli na laurach lecz niosą dumnie coraz 

wyżej tęczowy sztandar. Degradacja postępuje. I 
pomyśleć, że określenie kogoś mianem „gwiazda” 

pierwotnie oznaczało… punkt odniesienia. 

Dzisiejsza gwiazda do pierwowzoru ma się więc 

tak jak seks do … sekstantu,  jak  Wiedeń 

Habsburgów  do zapełnionego obecnie 
narkomanami Mexicoplatz. A my - Polacy ? 

Mamy swój własny sekstant, wytworzony i 

sprawdzony przez tysiącletnią wiarę, kulturę, 

zwyczajei tradycje. Należy być z tego dumnym i 

warto pamiętać, że to proste urządzenie pozwala 

nie tylko na utrzymywanie prawidłowego  kursu 
żeglowania przez dzieje.  Ono także podpowiada 

czy nie zbaczamy zdradliwie na rafy historii.   

 

                                               Jacek Zalewski 

 

Austriackie gadanie na wizji 

 

Czyje są dzieci? 

     Rzecznik praw obywatelskich uważa, iż 

można ograniczać wpływ rodziców na naukę 

dzieci w szkole i przedszkolu –(źródło: "Rzecz-

pospolita" artykuł: "Gender nie przeszkadza"). 
 "Program "Równościowe przedszkole" 

wywołał kontrowersje wśród rodziców m.in. z 

powodu warsztatów, podczas których chłopcy i 

dziewczynki mieli być przebierani w ubrania 

przeznaczone nie dla swojej płci. 
Zaprotestowała przeciw niemu fundacja 

Rzecznik Praw Rodziców. W liście do MEN, 

rzecznika praw dziecka i przewodniczącego 

Komitetu Badań Pedagogicznych PAN fundacja 

zwróciła się o jego ocenę. Wskazała ponadto, że 

sprawą powinien się zainteresować rzecznik 
praw obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz w 

piśmie do szefowej MEN Joanny Kluzik-

Rostkowskiej z 29 kwietnia odniosła się do 

zawartości programu. Wskazuje, powołując się 

na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że 
"konstytucja nie może gwarantować i  nie 

gwarantuje, że wiedza przekazana w szkole 
będzie zgodna z przekonaniami rodziców". 

Przytacza także wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, który we wrześniu 

2011 r. w sprawach dotyczących zakresu 

ingerencji państwa w proces edukacji w 

Niemczech i Danii uznał, że rodzice mają 

ograniczony wpływ na programy szkolne i 
"mogą edukować dzieci po szkole i 

w weekendy. " 

    W nazistowskich Niemczech i sowieckiej 

Rosji również państwo wychowywało dzieci i 

młodzież.  Też tylko w domu można było  

przekazywać następnemu pokoleniu rodzinne 
tradycje i wartości. Przetrwaliśmy tamte 

ustroje, przetrwamy i demokrację!  

     Należy jednak zwrócić uwagę na ruchy 

typu "gender", które wprowadzają do 

ustawodawstwa edukacyjnego swoje wizje i 

tak naprawdę zmuszać nas będą do 
indoktrynowania tym światopoglądem 

młodego pokolenia już w ramach systemu 

szkolnego wspartego państwowym aparatem 

przymusu.                                   

                                         Jan Gąsiorowski   
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P  a  r  a  f  i  a  l  n  y     Z  e  s  p  ó  ł       C  a  r  i  t  a  s 

Caritas w Polsce i świecie 
Polska Caritas jest członkiem Caritas 

Internationalis - federacji,  jednoczącej 

organizacje Caritas na całym świecie. Każdy 

członek, przystępujący do federacji musi 

spełniać warunek prowadzenia 
działalności charytatywnej na terenie jednego 

kraju, oraz posiadania akceptacji  

konferencji episkopatu. Caritas 

Internationalis liczy obecnie ponad 150 

członków. Sieć Caritas  oplata praktycznie 

całą ziemię, z kilkoma jednak geograficznymi 
lukami,a najważniejsze to Chiny, Korea, 

Afganistan. Wszystkie Caritas czerpią rację  i 

cel istnienia z trzech źródeł: Ewangelii i misji 

zleconej wierzącym przez  

Chrystusa; z nauki społecznej Kościoła i jego 
społecznego doświadczenia na  przestrzeni 

wieków; ze skarg ludzi ubogich i 

skrzywdzonych, rozlegających 

się dzisiaj na świecie. Pomimo wspólnych 

korzeni i celów globalnych, Caritas  

Internationalis musi mieć zróżnicowany 
charakter. Owa różnorodność znajduje 

odbicie w sferach i metodach działania oraz 

miejscu, jakie dana  Caritas zajmuje w 

lokalnym systemie prawnym i religijnym. 

    Duże różnice w działaniu występują w 
związku z różnymi warunkami, w jakich  

muszą działać. 
1. W krajach bogatych, albo biednych. W 

krajach bogatych Caritas z reguły  może 

liczyć na znaczące wsparcie ze strony 

własnego społeczeństwa, a ponadto ma inne 
problemy, niż Caritas w kraju ubogim. I tak 

ubóstwo w USA,  choć realne jest 

diametralnie inne, niż w Etiopii, Sudanie, czy 

Nepalu. 

     W krajach najbogatszych funkcjonuje też 

z reguły system skutecznych  zabezpieczeń 
społecznych,  co sprawia, że zasadniczy 

wysiłek tamtejszych Caritas kieruje się na 

zewnątrz. 
2. W krajach katolickich, czy niekatolickich. 

Zupełnie inne warunki pracy ma Caritas w 
krajach katolickich, inne w krajach 

islamskich, a jeszcze inne 

w krajach z religiami azjatyckimi 

3. W krajach, gdzie panuje wolność religijna, 

czy takich, gdzie wolności nie ma. W Polsce i 

ogólnie w Europie Caritas może działać 
swobodnie, są jednak na 

świecie kraje, gdzie władze z różnych 

powodów utrudniają działalność organizacji 

katolickich. 

   

          4. W krajach mniej narażonych na klęski 

żywiołowe, czy w krajach o dużym nasileniu 
takich klęsk. W Europie mamy stosunkowo 

niewiele klęsk, natomiast 

Afryka jest nawiedzana co roku przez 

wyniszczające susze, czy inne obszary znane z 

częstych trzęsień ziemi lub huraganów. 

 
 W związku z tak zróżnicowanymi 

uwarunkowaniami bardzo różnorodne formy 

przybiera działalność Caritas. W niektórych 

krajach jest to w pełni rozwinięta 

działalność instytucjonalna z siecią ośrodków i 
szeroko zakrojonych programów społecznych, w 

innych opiera sie na grupach ochotników, 

bezpośrednio pracujących z ubogimi. Niektóre 

Caritas, np. w Bangladesz są zorganizowane na 

zasadzie ścisłej centralizacji; inne 

zdecentralizowane, stwarzają większą przestrzeń 
dla inicjatyw oddolnych. Są Caritas, które 

polegają w znacznej mierze na funduszach 

publicznych (Szwajcaria, Niemcy) inne z kolei 

otrzymują od państwa niewiele, albo nic. 

     Wszystkie Caritas jednoczy jednak troska o 
wszystkich tych, którzy albo nie radzą sobie  w 

życiu, albo zepchnięci są na margines życia, albo 

wpadli w okowy nałogów. Aby to dzieło realizować, 

każde ogniwo Caritas na szczeblu parafialnym, 

diecezjalnym, krajowym czy międzynarodowym 

musi prowadzić stałą analizę sytuacji osób i grup, 
wśród których działa, w celu zdefiniowania 

najważniejszych celów i obszarów pracy. I tu 

najważniejsze jest pytanie: Kim są w naszych 

warunkach najubożsi? Czy działamy rzeczywiście 

na rzecz ludzi najbardziej spychanych na boczny 
tor w aktualnym kontekście społecznym, 

ekonomicznym, kulturalnym i religijnym? 

     Jeżeli wszyscy działacze Caritas są ludźmi 

dobrej woli i zdeterminowani do tego, aby na 

powyższe pytanie odpowiedzieć pozytywnie, wtedy 

taki Caritas na pewno będzie dobrze spełniał 
swoją rolę, wypełniając misję, jaką zostawił nam 

Pan Jezus: 

                               Kazimierz Kasperek  

 

          

 



 

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  VI 2014 

Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św.  VI 2014 

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. 

08 VI2014 

Z racji I czwartku miesiąca w kaplicy o godz. 17.15 – Godzina Święta – 

modlitwa za kapłanów i wszystkich powołanych do wyłącznej służby Bożej. 

 

 11 VI 2014 

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. od 

godz. 15.00 do godz. 18.00. O godz. 18.00 Litania do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa i Msza św. Odwiedziny chorych przez Ks. Neoprezbitera w piątek 
i sobotę od godz. 8.30. 

 

05 VI 2014 

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do 

Niepokalanego Serca NMP, a o godz. 18.00 Msza św. z wprowadzeniem 

relikwii św. Jana Pawła II oraz poświęceniem relikwiarza i popiersia Jana 

Pawła II przez ks. bpa Damiana Bryla. Fundatorami relikwiarza są właściciele 

firmy „Apteki Wielkopolskie”, a popiersia młody plastyk – Jan Klimek. 
Następnie, w Domu Kultury Stokrotka, zostanie wystawiona sztuka Karola 

Wojtyły „Przed sklepem jubilera” w reżyserii Przemysława Basińskiego i w 

wykonaniu parafialnych aktorów-amatorów. Serdecznie zapraszamy do 

wspólnego przeżycia tego wieczoru.  

 

07 VI 2014 

W niedzielę 08.06.2014 r. uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończąca 

Okres Wielkanocny.  

 

08 VI 2014 

W niedzielę 08.06.2014 r. uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończąca 

Okres Wielkanocny.  

 

08 VI 2014 

W piątek 13.06.2014 r. o godz. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół 

kościoła. Nabożeństwo prowadzi ks. dr hab. Bartosz Nowakowski. 

 

13 VI 2014 

 

W niedzielę 15.06.2014 r. uroczystość Najświętszej Trójcy. 

 
15 VI 2014 

W czwartek 19.06.2014 r. - 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. O godz. 16.00 gromadzimy się przy krzyżu (skrzyżowanie ul. 

Szarotkowej i Sadowej), skąd ruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do 

czterech ołtarzy. Zakończenie procesji w kościele Mszą św. 

 

19 VI 2014 

Procesje w oktawie Bożego Ciała po wieczornych Mszach św. 

 
VI 2014 

 

W sobotę 28 czerwca br. Parafialny Zespół Caritas organizuje pielgrzymkę 

śladami bł. Edmunda Bojanowskiego (Grabonóg, Borek Wlkp., Zaniemyśl). 
Wyjazd o godz. 9.00, a powrót ok. godz. 19.00. Obiad w ośrodku Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej w Zaniemyślu. Koszt: 40 zł. Zapisy poprzez 

wypełnienie deklaracji znajdujących się w okienku Caritas oraz w zakrystii. 

Wypełnione deklaracje prosimy wrzucać do skrzynki Caritas w przedsionku 

kościoła. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, które 

szczególnie zachęcamy do wspólnego wyjazdu, koszty pielgrzymki pokryje, w 
całości lub w części (w zależności od potrzeb), Parafialny Zespół Caritas. 
Szczegóły dotyczące tej pielgrzymki znajdują się na tablicy ogłoszeń Caritas. 
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W sobotę 28.06.2014 r. o godz. 19.00 w Archikatedrze Poznańskiej uroczyste 

nieszpory, podczas których pan Henryk Patan otrzyma medal od Ks. 

Arcybiskupa za bezinteresowne prace na rzecz naszego kościoła parafialnego. 

 

28 VI 2014 

W sobotę 28.06.2014 r. po Mszy św. wieczornej spotkanie Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej i rodziców dzieci, które w tym roku przystąpiły po 

raz pierwszy do komunii św. 

 

28 VI 2014 

W niedzielę 29.06.2014 r. uroczystość Św. App. Piotra i Pawła – głównych 

patronów miasta Poznania.  

 

29 VI 2014 

W niedzielę 29.06.2014 r. o godz. 18.00, w ramach IX Ogólnopolskiego 

Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, koncert w naszym kościele. 

 

29 VI 2014 

Maj 2014: chrzty – 1; zgony – 4; śluby – 1. 
 

V 2014 
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     14 maja ksiądz proboszcz,  dzieci 

pierwszokomunijne, ich rodzice i Pani Ania 
odwiedzili sanktuarium Królowej Rodzin w 

Lubaszu. Po Mszy św. celebrowanej przez 

naszego księdza Benedykta był czas na 

wspólną zabawę i relaks.  

    Pieczenie kiełbasek na żywym ogniu, 

rozmowy i piłkarskie zmagania chłopców. Z 
zapałem w grze w piłkę uczestniczył także 

nasz ksiądz proboszcz. 

    W kościele w Lubaszu znajduje się 

cudowny obraz namalowany farbami 

olejnymi pod koniec XVI wieku na 
drewnianych deskach. Obraz, 

przedstawiający Maryję piastującą 

Dzieciątko Jezus, wzmiankowany już w 

1553 roku; został przekazany parafii przez 

stajkowskiego cystersa, ojca Adama 

Ryskoniusza. Wizerunek Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem (nieznanego autora), pochodzi 

z Rzymu. Otoczony jest rzeźbioną, srebrną 

ramą; ma wymiary 93,5 × 130,5 cm. 

 

     Pierwowzorem cudownego obrazu jest 

obraz Salus Populi Romani z Bazyliki Matki 
Boskiej Śnieżnej w Rzymie. 

      Kult Matki Boskiej lubaskiej związany 

jest z objawieniem maryjnym, które miało 

miejsce na Krasnej Górze. Wedle podania 

Matka Boska objawiła się pewnemu 

leśnikowi i rzekła, iż na wszystkich tych, 
którzy będą modlić się w tym miejscu, 

spłyną łaski. 

     Pielgrzymka do Lubasza to także wyjazd 

do miejsca pozwalającego na refleksję i 

oderwanie się od zgiełku miasta. Mamy w 
Poznaniu wszystko, ale nie ma prawdziwej  

ciszy. Tam na starym cmentarzu pod 

osłoną konarów wiekowych dębów można 

ją znaleźć. Tak naprawdę warto szukać 

własnego oblicza zagubionego w tłumie, w 

potoku spraw i problemów. 
 
                                      Jan Gąsiorowski    

 

Dzieci w Lubaszu 
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„Chata” Wm. Paul Young 
 

 
 

     Tym razem mam do zaprezentowania pewną 
powieść. Nie jakąś tam zwyczajną, ale powieść, 

w której człowiek spotyka Boga. Ale po kolei. 

Otóż zanim zaczęłam czytać tę książkę, 

słyszałam o niej kilka ciekawych rzeczy, np. że 

ma w sobie głębię, albo też, że trzeba uważać, 
żeby wyciągnąć z niej wartości, które 

podzielamy, a resztę odrzucić. Nie 

przesadzałabym w tej ostatniej kwestii – to, że 

jest to powieść protestancka nie oznacza, że 

gorsza. Wręcz przeciwnie! Jest w niej całe 

bogactwo naszego wspólnego chrześcijaństwa. 
Jest w niej mowa o przebaczaniu, poszukiwaniu 

Boga, ale też odrzucaniu Go poprzez skrzywiony 

obraz ojca, lęku przed tym, co nas przerasta, 

bólu straty, uzdrowieniu i nowym życiu. 

     Pewnego dnia główny bohater wyjeżdża na 

biwak wraz ze swoimi dziećmi. Bawią się tam 
świetnie do momentu, aż dzieciaki nie wywrócą 

się w kajaku na jeziorze. Następuje szybka 

akcja ratownicza, pomagają nawet sąsiedzi 

biwakowiczów. Na szczęście nikomu nic się nie 

stało, co najwyżej wszyscy najedli się sporo 
strachu i… trochę wody. Gdy wszyscy już 

ochłonęli, zorientowali się, że brakuje 

kilkuletniej dziewczynki, która grzecznie 

wypełniała kolorowankę przy stole. Ktoś tam 

powiedział, że widział jak jakiś samochód ją 

zabiera poza teren obozowiska. Zaczynają się 
poszukiwania… Czy Ty przebaczyłbyś Bogu, 

gdyby zabrał coś lub kogoś, kogo bardzo 

kochasz? Są to bardzo trudne tematy i główny 

bohater także musiał się z nimi zmierzyć. Ale on 

odpowiedział na liścik od Boga. Przyjechał do 
chaty, aby się z Nim spotkać. A czy Ty 

spotkałeś się z Bogiem w swojej „chacie”?  

Gorąco polecam. 

 

                                 Monika Kaszkowiak  

 

Prawo Kościoła na co dzień -chrzest 

      

Czym jest chrzest w rozumieniu prawa 
kanonicznego i co nam daje? 

     Odpowiadając na to pytanie, warto zajrzeć do 

Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stwierdza: 

Chrzest,  brama sakramentów, konieczny do 

zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone 
przyjęcie, które uwalnia ludzi od grzechów, 

odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie 

do Chrystusa niezniszczalnym charakterem 

włącza  ich do Kościoła, jest ważnie udzielony 

jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z 

zastosowanie koniecznej formy słownej.  
     Chrzest jako ,,brama sakramentów” otwiera 

możliwość skutecznego korzystania z łask Bożych 

mogących spłynąć tylko drogą sakramentalną. 

Warunkuje on ważność innych sakramentów – 

bierzmowania, Eucharystii, pokuty, 
namaszczenia chorych, kapłaństwa, małżeństwa.  

Chrzest uwalnia ludzi od grzechu pierworodnego 

i grzechów uczynkowych, tzn. od tych 

wszystkich, które popełnili za swojego życia.  

Sprawia, że konkretny człowiek prócz miana 

dziecka swoich rodziców nabywa prawo 
nazywania się ,,dzieckiem Bożym”. Włącza do 

Kościoła. 

     Aby chrzest był ważny, kandydat musi zostać 

obmyty w cieczy, która nie budzi u nikogo 

wątpliwości co do tego, że jest wodą, a także 
dokonujący tej czynności, posiadający intencję 

czynienia tego co czyni  Kościół , musi 

wypowiedzieć poprawnie formułę sakramentalną.  

Co daje chrzest?  Odpuszcza grzech pierworodny 

i wszystkie grzechy osobiste, narodzenie do 

nowego życia, przez które człowiek staje się 
przybranym synem Ojca, świątynią Ducha 

Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu 

ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało 

Chrystusa i staje się uczestnikiem kapłaństwa 

Chrystusa. KKK nr 1279  
 

      

               Ks. proboszcz B. Glinkowski   
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Kącik dla dzieci                            KRZYŻÓWKA 
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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  

 
 

     Dnia 25 i 26 marca odbył się zjazd 

Szkolnych Kół Caritas. Udaliśmy się  na Targi 

Poznańskie. Przyjechały tam dzieci i młodzież z 

całej Wielkopolski. Po przyjeździe ksiądz 

Tomasz powitał nas i przedstawił plan pobytu.  
Następnie przyszedł ksiądz Rafał z Koszalina, 

który opowiadał nam o wierze w Boga. Po 

kolacji odbył się  wielki koncert kapeli 

Propaganda Dei, której patronem jest Jan 

Paweł II.  O godzinie 21:30  przybył do nas ks. 
Biskup Grzegorz Balcerek, który przeszedł 

między nami  z relikwiami Polskiego Papieża. 

Przed pójściem na nocleg, zwiedzaliśmy 

wystawę  rzeczy Jana Pawła II np. sutanna , 

buty kajak, rower i tron na który siedział 

podczas wizyty z Poznaniu. Nasza grupa wraz z 
kilkoma innymi udała się do pobliskiej szkoły 

na nocleg.  

 

       Drugiego dnia odbyła się dyskusja 

panelowa, której gośćmi byli ludzie, którzy są 

wolontariuszami w Caritas naszej Archidiecezji.  

    
     Największą radością dla wszystkich Kół 

Caritas było, spotkanie z  Maciejem Musiałem,  

który opowiadał nam o swojej drodze do Pana 

Boga. Zrobiliśmy sobie też wspólną fotografię. 
Zjazd Szkolnych Kół Caritas zakończył marsz 

ewangelizacyjny ulicami naszego miasta w 

którym kroczyliśmy razem z księdzem biskupem 

Damianem Brylem. Nasz wspólny czas 

zakończył się Eucharystią w kościele pw. 

Świętego Zbawiciela, gdzie dotknąwszy krzyża ze 
Światowych Dni Młodzieży rozeszliśmy się do 

domów.     

                                              Basia Szymańska 

     
 

ZJAZD SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS 
 

 


