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W świecie, w którym 

żyjemy, wzmocnienie ciała i 

ducha jest niemal niezbędne, 

zwłaszcza dla tych, którzy 

mieszkają w mieście, gdzie 

warunki życia i jego nierzadko 

szaleńcze tempo pozostawiają 

mało miejsca na wyciszenie, 

refleksję, odprężający kontakt z 

przyrodą. Wakacje to również 

dni, kiedy można poświęcić 

więcej czasu modlitwie, lekturze i 

rozważaniom nad głębokim 

sensem życia, w pogodnej 

atmosferze, jaką stwarza życie 

rodzinne i przebywanie z 

najbliższymi. 

 Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować 

sugestywne piękno przyrody, wspaniałą «księgę» dostępną dla 

wszystkich, dużych i małych. W kontakcie z przyrodą człowiek 

widzi siebie we właściwych proporcjach, odkrywa, że jest 

stworzeniem, małym a zarazem wyjątkowym, «zdolnym odkryć 

Boga», ponieważ jego duch otwarty jest na Nieskończoność. 

Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludzkie serce, 

dostrzega on w otaczającym go świecie ślad dobra, piękna i Bożej 

Opatrzności, i niemal spontanicznie otwiera się na uwielbienie i 

modlitwę. 

Benedykt XVI 

WAKACJE Z BOGIEM - 
ROZWAŻANIE BENEDYKTA XVI 
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Kongres w Warszawie 

 

 
 

26 maja 2012 roku w Warszawie, w 
ogrodach Wyższego Seminarium 
Duchownego diecezji warszawsko-praskiej 
odbył się IX Krajowy Kongres Misyjny Dzieci 
pod hasłem „Budujemy most misyjny z bł. 
Janem Pawłem II”. 

Także przedstawiciele naszej parafii 
zaangażowani misyjnie udali się do 
Warszawy z innymi dziećmi z Poznania i z 
Siostrami Klaweriankami z 
Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego. 
Wyruszyliśmy autokarem ok. czwartej nad 
ranem. Ok. godz. 9.30 byliśmy już na miejscu. 
I tak jak zapowiadali organizatorzy, czekało 
na nas „morze atrakcji”. Najpierw każda 
grupa musiała zarejestrować się w namiotach 
o kolorze, który został wcześniej 
przydzielony. Archidiecezja poznańska miała 
kolor niebieski i była kontynentem - Oceanią. 
Przy tej okazji każdy uczestnik otrzymywał 
niebieską czapkę, kongresową książeczkę, 
czasopisma misyjne i kolorowy różaniec. 

 Przyjechaliśmy do Warszawy, aby 
budować MOST misyjny z dziećmi całego 
świata. Dlatego też grupy przywoziły ze sobą 
„szczebelki” przedstawiające działalność 
Ognisk Misyjnych oraz ich wysiłki podjęte w 
ciągu roku dla wspierania misji. My także 
zawiesiliśmy nasz „szczebelek”. 

Kongres został uroczyście otwarty 
przez księdza abpa Henryka Hosera i 
głównego gościa kongresu panią Baptistine 
Ralamboarison z Madagaskaru (sekretarz 
generalna Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci w Rzymie - „prawa ręka” Papieża od 
pomocy dzieciom na świecie). Pan Jacek 
Kaznowski - Burmistrz Dzielnicy Białołęka, 
wręczył dzieciom symboliczny klucz, aby 
przez kilka godzin mogły poczuć się w tym 
miejscu jak w domu… 

A potem nastąpił czas zabaw, 
śpiewów, tańców i spotkań z ciekawymi 
ludźmi - także z innych kontynentów. Każdy 
uczestnik starał się zdobyć jak najwięcej 
autografów spotykanych osób. Można było  
 

 

 

 

 

zatrzymać się przy stoiskach prezentujących 
poszczególne kontynenty, dokonać 
ciekawych zakupów, zjeść coś smakowitego a 
nawet zabrać do domu (bo zjeść się nie udało) 
kawałek specjalnego gatunku larwy 
upieczonej i traktowanej w Afryce jako 
prawdziwy przysmak (podobno smakuje jak 
frytki...). 

Punktem najważniejszym kongresu 
była Msza Święta. Na ten czas plac spotkania 
zamienił się w kościół. Mszę świętą 
koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. 
Mogliśmy przyjąć Jezusa w Komunii Świętej i 
w kolorowym tłumie ponad 2000 dzieci 
modlić się szczególnie za dzieci z Sudanu 
Południowego, doświadczając wspólnoty 
Kościoła powszechnego. 

Po Mszy świętej, umocnieni 
błogosławieństwem, udaliśmy się w drogę 
powrotną. Ostatnim, pięknym przeżyciem już 
w drodze do domu były odwiedziny u 
świętego Maksymiliana Kolbe w 
Niepokalanowie. Zmęczeni, ale bardzo 
szczęśliwi i radośni, dotarliśmy późnym 
wieczorem do Poznania. 

S. Michaela, Uczennica Krzyża 

W i ęce j  i n for m a c j i :  h t t p :// www. dz iec i om - m is j i . m i ss io .org .p l/  
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1 sierpnia:  św. Alfonsa Liguori 

2 sierpnia:  św. Euzebiusza 

3 sierpnia:  św. Lidii 

4 sierpnia:  św. Jana Vianneya 

5 sierpnia:  XVIII Niedziela Zwykła (J 6, 24-35) 

        NMP Śnieżnej 

6 sierpnia:  Przemienienie Pańskie 

7 sierpnia:  św. Sykstusa 

8 sierpnia:  św. Dominika 

9 sierpnia:  św. Teresy Benedykty od Krzyża  
  (patronki Europy) 

10 sierpnia:  św. Wawrzyńca 

11 sierpnia:  św. Klary, św. Zuzanny 

12 sierpnia:  XIX Niedziela Zwykła (J 6, 41-51) 

         św. Joanny 

13 sierpnia:  św. Jana 

14 sierpnia:  św. Maksymiliana Kolbego  

15 sierpnia:  Wniebowzięcie NMP  

  (Matki Boskiej Zielnej) 

16 sierpnia:  św. Rocha, św. Stefana 

17 sierpnia:  św. Jacka 

18 sierpnia:  św. Heleny 

19 sierpnia:  XX Niedziela Zwykła (J 6, 51-58) 

          św. Jana 

20 sierpnia:  św. Bernarda 

21 sierpnia:  św. Piusa X 

22 sierpnia:  NMP Królowej 

23 sierpnia:  św. Róży 

24 sierpnia:  św. Bartłomieja Apostoła 

25 sierpnia:  św. Ludwika, św. Józefa 

26 sierpnia:  XXI Niedziela Zwykła (J 6, 54.60-69) 

          NMP Częstochowskiej 

27 sierpnia:  św. Moniki 

28 sierpnia:  św. Augustyna 

29 sierpnia:  Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

30 sierpnia:  św. Małgorzaty, św. Feliksa 

31 sierpnia:   św. Rajmunda 

  (Dzień Wolności i Solidarności) 

Z KALENDARZA 

LITURGICZNEGO 

 

 

  

  

Sierpień 2012 

 

Z KALENDARZA 

LITURGICZNEGO 

 

 

Lipiec 2012 

 
1 lipca:   XIII Niedziela Zwykła (Mk 5, 21-43) 

   św. Ottona 

2 lipca:   św. Bernardyna 

3 lipca:  św. Tomasza Apostoła, św. Anatola 

4 lipca:   św. Elżbiety 

5 lipca:   św. Marii Goretti, św. Antoniego 

6 lipca:   bł. Teresy, św. Dominiki 

7 lipca:   bł. Benedykta 

8 lipca:   XIV Niedziela Zwykła (Mk 6, 1-6) 

  św. Jana z Dukli 

9 lipca:   św. Weroniki, św. Zenona 

10 lipca:  św. Antoniego Peczerskiego 

11 lipca:  św. Benedykta (patrona Europy) 

12 lipca:  św. Brunona 

13 lipca:  św. Andrzeja 

14 lipca:  św. Kamila 

15 lipca:  XV Niedziela Zwykła (Mk 6, 7-13) 

    św. Henryka 

16 lipca:  NMP z Góry Karmel 

     św. Marii Magdaleny 

17 lipca:  św. Aleksego 

18 lipca:  bł. Szymona z Lipnicy 

20 lipca :  bł. Czesława 

21 lipca:  św. Wawrzyńca 

22 lipca:  XVI Niedziela Zwykła (Mk 6,30-34) 

23 lipca:  św. Brygidy (patronki Europy) 

24 lipca:  św. Kingi, św. Krystyny 

25 lipca:  św. Jakuba Apostoła, św. Krzysztofa 

26 lipca:  św. Joachima, św. Anny 

27 lipca:  św. Natalii 

28 lipca:  św. Wiktora 

29 lipca:  XVII Niedziela Zwykła (J 6,1-15) 

    św. Marii, św. Marty 

30 lipca:  św. Piotra Chryzologa 

31 lipca:  św. Ignacego z Loyoli 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sierpień 2012 

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 31  

Lipiec 2012 

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 31     

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

W lipcu i sierpniu zmienia się porządek Mszy św. W poniedziałki i wtorki o godz. 
8.00, od środy do soboty o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 19.00. 

VII-VIII 
 2012 

Biuro parafialne w środę i piątek po wieczornych Mszach św. 
VII-VIII 

 2012 

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

VII-VIII 
 2012 

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

VII-VIII 
 2012 

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 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. 

VII-VIII 
 2012 

W I sobotę miesiąca o godz. 21.00 Apel Jasnogórski 
VII-VIII 

2012 

O godz. 18.00, w ramach VII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej, koncert w naszym kościele. Wykonawcy: Ian Maksin - wiolonczela 
(Chicago, USA), Gedymin Grubba – organy (Gdańsk), Alina Kurczewska – 
prowadzenie koncertu. 

1 VII 2012 

Wyjazd wypoczynkowo-rekolekcyjny dla dzieci i młodzieży do Ochotnicy Dolnej  

(k. Zakopanego). 

1-8 VII 
2012 

Święto św. Benedykta Opata – Patrona Europy 11 VII 2012 

Od godz. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół kościoła. 13 VII 2012 

Święto św. Brygidy Zakonnicy – Patronki Europy. 23 VII 2012 

Trzynasty Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. W niedzielę 22.07.2012 r.  po Mszy 
św. o godz. 11.00, przed wejściem do kościoła, obrzęd błogosławieństwa kierowców 
i pojazdów mechanicznych. Prosimy o wjeżdżanie od ul. Cyniowej i Gladiolowej, a 
wyjeżdżanie na ul. Astrową. Podczas poświęcenia zbierane będą ofiary na zakup 
pojazdów mechanicznych dla misjonarzy. 

22-29 VII 
2012 
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1. W miesiącu sierpniu gazetka „Jadwisia” nie będzie wydawana. 
2. Jest to podwójny numer wakacyjny, kolejny ukaże się dopiero w drugą 

niedzielę września. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

Święto św. Jakuba Apostoła. 25 VII 2012 

Pielgrzymka parafialna do Częstochowy.  
28-29 VII 

2012 

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża Dziewicy i Męczennicy – Patronki Europy.  9 VIII 2012 

Parafialna pielgrzymka autokarowa do Rzymu. W programie: Loreto - San Giovanni 
Rotondo - Monte Cassino – Rzym – Asyż - Wenecja.  

11-17 VIII 
2012 

Od godz. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska wokół kościoła.  13 VIII 2012 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 19.00. Na 
zakończenie Mszy św. poświęcenie zbóż, ziół i kwiatów, w które będzie można 
zaopatrzyć się przy wejściu do kościoła.  

15 VIII 2012 

Pożegnanie wikariusza ks. dr Bartosza Nowakowskiego.  19 VIII 2012 

11 rocznica śmierci ks. kan. Kazimierza Sewola pierwszego proboszcza naszej 
parafii. 

23 VIII 2012 

Wspomnienie św. Bartłomieja – imieniny ks. Bartosza. 24 VIII 2012 

Uroczystość NMP Częstochowskiej – odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
Powitanie nowego wikariusza ks. mgr Piotra Pawelca. 

26 VIII 2012 
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WYDARZENIA MIESIĄCA-CD 

 

Ilość        Statystyki 
   7      chrzty 
   0      sakramenty małżeństwa 
   2      zgony 

 
 

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

ZMIANY PERSONALNE W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 

 
ks. dr Bartosz Nowakowski – dot. wik. par. pw. Św. 
Jadwigi Śląskiej w Poznaniu – skierowany do 
pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej 
Pocieszenia w Poznaniu  

 
ks. mgr Piotr Pawelec – dot. wik. par. pw. Św. Józefa 
Opiekuna Kościoła Świętego w Wolsztynie – 
mianowany wikariuszem parafii pw. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Poznaniu 
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Już w V wieku 
obchodzono Zaśniecie 
Najświętszej Maryi Panny w 
Palestynie i w Syrii. Święto to 
jest najstarszym świętem 
maryjnym. Nie ma zgodności, 
co do miejsca, w którym 
nastąpiło Wniebowzięcie. Jedni 
uważają, że było to w 
Jerozolimie, inni, że w Efezie. 
Różne też były i są nazwy tej 
uroczystości: Przejście, 
Zaśnięcie, Odpocznienie. 

W połowie VII stulecia 
Zaśniecie obchodzono także w 
Rzymie, a w VIII wieku święto 
to zostało upowszechnione. Z 
tą maryjną uroczystością 
związana jest starożytna 
tradycja liturgiczna, oddająca 
hołd Maryi wraz z 
poświeceniem na Jej cześć 
leczniczych ziół. 

Od IX wieku w 
uroczystość Wniebowzięcia 
poświęca się zioła, kwiaty, 
kłosy zbóż i owoce. Pachnące 
zioła, piękne kwiaty, dojrzałe 
kłosy zbóż i dorodne owoce 
symbolizują duchową pełnię 
Maryi, jako "najdorodniejszego 
ziemskiego owocu". Wszystkie 
one, podobnie jak Maryja, mają 
swój czas wzrostu i czas 
dojrzewania. Są dojrzałym 
plonem łąk, lasów, sadów i 
ornej ziemi. Zioła mają swą 
leczniczą moc, a kwiaty 
wprawiają w zachwyt 
kolorystyką barw i zapachem. 
Maryja jest najpiękniejszym 
kwiatem ludzkości. Jest też 
lekarstwem na nasze choroby 
duszy i ciała - jest wspaniałą 
koroną stworzenia. 

Kapłan, błogosławiąc zioła, 
prosi Boga: „Zachowaj je od 
zniszczenia, aby wzrastały, 
radowały oczy, przynosiły jak 
najobfitszy plon i mogły służyć 
zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy 
będziemy schodzić z tego 
świata, niechaj nas, niosących 
pełne naręcza dobrych 
uczynków, przedstawi Tobie 
Najświętsza Dziewica 
Wniebowzięta, najdoskonalszy 
owoc ziemi, abyśmy zasłużyli 
na przyjęcie do wiecznego 
szczęścia”. 

 
 

 
 

 
 
do wiecznego 

szczęścia”. 
 
kwiatem ludzkości. Jest też 
lekarstwem na nasze choroby 
duszy i ciała - jest wspaniałą 
koroną stworzenia. 

Kwiatowe dekoracje 
wzbogacają nastrój 
świętowania. Wielu wiernych 
przynosi do poświęcenia 
wianki zielne, bukiety kwiatów, 
kłosy zbóż i owoce. 

W naszej parafii 
ugruntował się zwyczaj 
przygotowywania bukietów 
ziół do poświęcenia przez 
osoby związane z Parafialnym 
Zespołem Caritas. W dniu 
uroczystości Wniebowzięcia, 
wierni przychodząc na Mszę 
św. nabywają przygotowane 
bukiety składając ofiary, które 
przeznaczane są na pomoc 
najuboższym z naszej 
wspólnoty. Poświęcone 
podczas liturgii bukiety ziół i 
kwiatów zabierają do domów 
ze świadomością, że kultywując 
dawny zwyczaj również 
pomagają bliźnim. 
 

   
 Ks. Proboszcz 
Benedykt Glinkowski 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA - Matki Boskiej Zielnej 

 

 

 

W polskiej pobożności i 
tradycji ludowej uroczystość 
Wniebowzięcia zwana jest 
Świętem Matki Boskiej Zielnej. 
W tym dniu liczne sanktuaria 
maryjne, kościoły i kaplice, 
wypełniają się przybyłymi doń 
wiernymi i pielgrzymami.  
 

 „Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera Serce Boga. 
Powinieneś mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami. Co więcej, w pewnych 
przypadkach powinieneś mówić do Niego tylko sercem.” 
św. o. Pio 
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FOTORELACJA – Czerwiec 2012 

 

UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA 

KONGRES 
W 

WARSZAWIE 

ŚWIEBODZIN 
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Pielgrzymka do Świebodzina przez Pniewy 
                                                             i Rokitno 

 

Sanktuarium Urszuli 
Ledóchowskiej w Pniewach 

„Bądźcie jak jasny promień słońca, 
które dla każdego stworzenia ma 
ciepło i światło” 

       - z myśli św. Urszuli 

To właśnie Sanktuarium 
św. Matki Urszuli Ledóchowskiej 
w Pniewach było pierwszym 
miejscem naszej pielgrzymki. 
Powitała nas siostra, która 
szczegółowo i dużym 
zaangażowaniem opowiadała i 
oprowadzała nas po wystawie o 
życiu i działalności św. Urszuli. 
Końcowym etapem pobytu w 
Pniewa była kaplica z sarkofagiem 
w którym spoczywają relikwie 
Świętej.  W tym miejscu trwa 
nieustanna nowenna w intencji 
próśb i podziękowań za łaski, 
otrzymane za jej 
wstawiennictwem. Każdy z 
pielgrzymów mógł napisać taką 
prośbę lub podziękowanie. 

W sobotę 23 czerwca o godzinie 7 sprzed naszego kościoła wyruszyła pielgrzymka w kierunku 
Pniew. Mimo wczesnej pory nastrój wśród pielgrzymów panował radosny i serdeczny. Sprawiło to 
piękne słońce, które nas powitało od rana i modlitwa w naszym kościele. 

Sanktuarium Matki Boskiej 
Cierpliwie Słuchającej  

w Rokitnie 

„Daj pokój dniom naszym” 
-orzeł biały z w/w 

napisem umieszczony na obrazie 
Matki Boskiej Cierpliwe 
Słuchającej przez króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego, który 
szczególną opieką otaczał ten 
cudowny Obraz.  

To właśnie Sanktuarium 
Matki Boskiej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie było 
naszym drugim miejscem 
pielgrzymowania.  
Uczestniczyliśmy w uroczystej 
Mszy Św. o godz. 11-ej w 
Sanktuarium wypełnionej 
pielgrzymami przy odsłoniętym 
Cudownym obrazem. Został on 
namalowany w 1 połowie XVI 
wieku przez nieznanego artystę. 
Jego znakiem szczególnym jest 
odsłonięte ucho Madonny, stąd 
tytuł. Matka Boska Cierpliwie 
Słuchająca została ogłoszona 
przez Papieża Pawła VI Panią 
Rokitniańską, Patronką Diecezji 
Gorzowskiej.  Jest również 
miejscem modlitwy i pielgrzymek 
Ziemi Lubuskiej i Wielkopolskiej. 
W ciągu roku do Sanktuarium 
pielgrzymuje około 250 tys. 
pątników z całej Polski.  Nasi 
pielgrzymi do 14.30 mogli modlić 
się w Sanktuarium, zwiedzać 
budującą się Kalwarię 
Rokitniańską i wypocząć w ciszy, 
wśród zieleni. 

Pomnik Chrystusa Króla  
i Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Świebodzinie 

To było trzecie i ostatnie 
miejsce naszej pielgrzymki. 
Obecna tam statua pomnika jest 
najwyższą rzeźbą przedstawiającą 
Jezusa Chrystusa na świecie. 
Całkowita wysokość pomnika 
36m, z czego 33m przypada na 
figurę Jezusa i 3m na wieńczącą 
pomnik pozłacaną koronę. 
Pomnik wzniesiony został na 
16,5msztucznie usypanym kopcu. 
Łączna wysokość 52,5m i ciężar 
szacunkowy 440ton. Budowla 
swoim wyglądem nawiązuje do 
pomnika Chrystusa Odkupiciela 
w Rio de Janeiro. Głównym 
inicjatorem i pomysłodawcą 
budowy pomnika Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata jak 
i Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Świebodzinie był ks. 
Prałat Sylwester Zawadzki. W 
tym cudownym Sanktuarium 
powitał nas obecny Kustosz i 
proboszcz ks. Kanonik Zygmunt 
Zimnawoda, który przekazał nam 
szczegółowa historie powstania 
Sanktuarium. Pielgrzymkę 
zakończyliśmy koronką do 
Miłosierdzia Bożego i modlitwą w 
intencji naszych żyjących i 
nieżyjących ojców w dniu ich 
Święta. Dziękujemy 
organizatorom, a szczególnie 
księdzu proboszczowi dr. 
Benedyktowi Glinkowskiemu, za 
przeżycia duchowe oraz mila 
atmosferę. 

Danuta Guzikowska 
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ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 

Jedną z reakcji polskiego 
społeczeństwa katolickiego na 
coraz bardzie wyraźne i 
agresywne przejawy procesu 
laicyzacji w naszym Kraju jest 
powszechne  tworzenie się 
przyparafialnych Oddziałów 
Akcji Katolickiej.  Akcja Katolicka 
jest stowarzyszeniem katolików 
świeckich, współpracującym w 
zorganizowanej formie z 
hierarchią kościelną w realizacji 
misji apostolskiej Kościoła. Akcja 
katolicka realizuje swe cele m.in. 
poprzez pogłębianie życia 
religijnego, moralnego i 
intelektualnego parafian, 
angażowanie się w formację 
dzieci oraz młodzieży, 
przenikanie wartościami 
ewangelicznymi życia 
społecznego a także reagowanie 
na zagrożenia wiary i moralności 
chrześcijańskiej. 

Na Osiedlu Kwiatowym 
nigdy nie brakowało ludzi, 
którym idee Akcji Katolickiej 
 

były szczególnie bliskie.  Od 
jesieni ubiegłego roku pod 
duchową opieką ks. Proboszcza 
Benedykta Glinkowskiego, 
pełniącego rolę Asystenta 
Kościelnego zbiera się co miesiąc 
liczące ok. 20 osób grono 
Parafian, będące jakby zalążkiem 
Akcji Katolickiej na naszym 
Osiedlu.  Na pewno namacalnym  
przejawem działalności tych 
Osób była choćby jakże udana 
inscenizacja Misterium Męki 
Pańskiej w kwietniu br. czy 
rozdawanie fragmentów Pisma 
Św. przy okazji Świąt Wielkiej 
Nocy.  

14 czerwca Grono to 
złożyło pisemną deklarację 
przystąpienia do Akcji 
Katolickiej, tworząc  tym samym 

Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej na naszym Osiedlu. 
Spośród zebranych Osób 
wybrany został 3-osobowy trzon 
Zarządu ( Aleksander Grzelak,   
Dorota Bernard, Elżbieta 
  

Cymerys ). Jedna z tych Osób - 
zgodnie ze statutem Akcji 
Katolickiej -  mianowana zostanie 
przez Biskupa Metropolitę 
Prezesem Zarządu. 

Członkowie  naszego 
Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej zbierają się w  "drugi" 
czwartek miesiąca po wieczornej 
Mszy św. w Salce im. 
Błogosławionego Jana Pawła II. Z 
uwagi na wybory i przerwę 
wakacyjną następne spotkanie 
Członków odbędzie się we 
wrześniu br. Zapraszamy do 
przystąpienia i współpracy 
Wszystkich chętnych Parafian, 
którym bliskie są idee Akcji 
Katolickiej, którym bliskie jest 
zawołanie : Bóg-Honor-Ojczyzna.    
chrześcijańskiej. 

Jacek Zalewski 

XXII PIESZA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W TULCACH 

Jak co roku, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego w weekend 8-9 września 2012 odbędzie się 
pielgrzymka do Tulec. Szczegóły są jeszcze ustalane, ale najprawdopodobniej poprowadzi ją nowy 
wikariusz ks. Piotr Pawelec pod hasłem „Kościół naszym domem”. Podczas przemarszu będą śpiewy 
przy akompaniamencie gitary z przerwami na konferencje i modlitwy. Po dotarciu na miejsce 
przewidziany jest czas wolny, a wieczorem, jeśli będzie sprzyjać pogoda wspólny grill dla wszystkich 
pątników. Następnego dnia zapewnione jest śniadanie oraz obiad dla pielgrzymów. 

Podczas Sumy Odpustowej będzie możliwość reprezentowania naszej parafii, co zostanie jeszcze 
ogłoszone na początku pielgrzymki. Jeśli jednak ktoś chciałby już teraz się zapisać, aby reprezentować 
naszą parafię, proszę się zgłosić pod numer podany poniżej lub podczas zapisów. Po zakończonej Mszy 
św. odpustowej następuje wymarsz grupy i powrót do parafii, gdzie pątnicy zostaną przywitani biciem 
dzwonów naszego kościoła wraz z czekającymi na nich parafianami. 

Na pielgrzymkę będzie można zapisywać się w dwie niedziele poprzedzające wydarzenie po każdej 
Mszy świętej na salkach duszpasterskich. Będą tam także dostępne informacje i szczegóły dotyczące 
pielgrzymki. 

Tak wielkiego i pięknego dzieła nie jesteśmy w stanie dokonać sami, dlatego potrzebujemy zarówno 
pielgrzymów jak i osób pragnących użyczyć swego dobrego serca i rąk. Chętne osoby do pomocy przy 
organizacji pielgrzymki proszę, aby kontaktowały się pod numerem: 506-909-523 

Monika Kaszkowiak 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

 

Chcesz mój kapelusz? Masz! I tę narzutę! 

I jeszcze to! I to! -wołał gorączkowo 

rycerz do zdumionego żebraka stojącego 

przed kościołem w hiszpańskim 

Montserrat. To Ignacy, pan zamku 

Loyola, pozbywał się oznak swojego 

dotychczasowego życia. W kościele, po 

spowiedzi z całego życia, pozostawił 

przed cudownym wizerunkiem Maryi 

swój miecz i sztylet. A jeszcze niedawno 

był zawołanym żołnierzem. W 1521 roku 

bronił twierdzy Pampeluna. Tam kula 

armatnia strzaskała mu lewą nogę. Kiedy 

leżał w swoim zamku lecząc się z ran, 

nudził się okrutnie. 

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

 
Święty Ignacy Loyola 

 
Redaktorzy 

 
Cymerys Oliwia  

Dyrdał Przemysław  
 

TELEFON: 
605 476 890 

 
E-MAIL: 

gazetka-jadwisia@wp.pl 
 
 

W tym numerze pisali: 

ks. Glinkowski Benedykt 
Guzikowska Danuta  
Kaszkowiak Monika 

s. Michaela  
Zalewski Jacek 

 
 

Zdjęcia wykonali: 
 

Cymerys Oliwia 
Nowak Maciej  

s. Michaela 
 

 

 

 

Zapraszamy 
do witryny 

naszej Parafii! 

Adres: 

    www.jadwigaslaska.pl 

Jadwisia 
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nudził się okrutnie. Prosił o jakieś powieści rycerskie, ale nie było takich, więc 

zaczął czytać to, co było. A była Złota legenda -opowieści o życiu świętych i 

życie Jezusa. Nie mógł się oderwać od lektury. Po skończeniu był już innym 

człowiekiem. Opuścił zamek, znalazł sobie jakąś grotę i tam modlił się, pościł i 

biczował się. Codziennie też chodził na Mszę. Potem postanowił studiować. 

Na uniwersytecie w Paryżu zaprzyjaźnił się z Franciszkiem Ksawerym i 

kilkoma innymi młodzieńcami. Wszyscy oni pewnego dnia złożyli śluby 

zakonne. Taki był początek Towarzystwa Jezusowego -zakonu, który stał się 

prawdziwym murem obronnym Kościoła. Jezuici -bo tak popularnie zaczęto 

ich nazywać, składali dodatkowy ślub bezwzględnego posłuszeństwa 

papieżowi. 
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   RECENZJA KSIĄŻKI –  

„Jak poznać wolę Bożą” 

Jak sądzę i pewnie 
niewiele się mylę, każdy z Was 
jako osoba wierząca w Jezusa 
Chrystusa zadawała sobie 
następujące pytania: Co to jest 
wola Boża? Jak ją odkryć? Skąd mam 
wiedzieć, czego chce ode mnie Bóg? 
Czy ja spełniam wolę Bożą? 
Oczywiście, mnie też te pytania 
nie ominęły. Ostatnio nawet 
rozmawiałam na ten temat ze 
znajomym i dokąd mnie to 
doprowadziło? Po pierwsze, 
zmusiło mnie do rozmyślań, czy 
swoim życiem rzeczywiście 
spełniam wolę Bożą 
(czymkolwiek ona jest) i czy w 
ogóle ja tego chcę, a po drugie, 
zaprowadziło mnie to do 
Księgarni Św. Wojciecha w 
Poznaniu. 

Wśród wielu ciekawych 
książek odnalazłam tę – malutką 
książeczkę liczącą zaledwie 46 
stron. Zdążyłam „połknąć” ją w 
dojeździe do domu. 
Niewątpliwie jest ona pomocna 
przy odpowiedzi na powyższe 
pytania, które przedstawia w 
zrozumiały i trafny sposób. Nie 
tylko wyjaśnia istotę woli Bożej i 
jak ją poznawać, ale za pomocą 
krótkiej historyjki o dwojgu 
nastolatkach ukazuje, jak to 
odnieść do własnego życia. Po jej 
przeczytaniu jestem o wiele 
spokojniejsza co do Bożej woli i 
tego, czy faktycznie ją 
wypełniam. Gorąco polecam! 
 

Monika Kaszkowiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KĄCIK DLA DZIECI 
 

Pokoloruj 

pola 

z kropkami 

na czerwono, 

a z gwiazdkami 

na niebiesko. 



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 
     19.00 – dla młodzieży 

Poniedziałek-wtorek 
   godz.  8.00 

Środa-sobota 
   godz.  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 
 
 
 


