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W Światowym Dniu Młodzieży w
Madrycie wzięło udział ok. 2 mln
młodych ludzi ze 193 krajów świata.
Najwięcej uczestników przybyło z
Włoch, Hiszpanii i Francji. Dane te
przedstawiła
telewizyjna
agencja
informacyjna w Rzymie „Rome
Reports”, powołując się na dane
komitetu organizacyjnego spotkania.
Polskę reprezentowało oficjalnie 12
tys., ale liczba ta była większa o kilka
tysięcy osób, które przybyły w grupach
niezarejestrowanych
lub
indywidualnie.
Tym samym pod względem liczby
uczestników spotkanie młodzieży w
stolicy Hiszpanii było trzecim co do
wielkości w historii Światowych Dni
Młodzieży. Pod tym względem
wyprzedza je ŚDM w Manili, stolicy
Filipin w roku 1995 (4 mln), i w
Rzymie
w
2000
(2,2
mln).
Mszę św. na lotnisku Cuatro Vientos
koncelebrowało z Benedyktem XVI ok.
14 tys. kapłanów i 800 biskupów.
Powierzchnia
miejsca
celebry
odpowiadała 48 boiskom piłkarskim.
Relacje
z
tego
historycznego
wydarzenia zdawało ponad 5 tys.
dziennikarzy z całego świata. Nad
bezpieczeństwem
uczestników
czuwało ponad 18 tys. policjantów. Od
strony
organizacyjnej
ŚDM
wspomagało 30 tys. wolontariuszy.
Wydarzenia ŚDM będą promieniowały
na życie młodzieży świata. W tym
duchu polscy hierarchowie komentują
w rozmowie z Radiem Watykańskim
madryckie spotkanie.

Kard. Stanisław Dziwisz o ŚDM
2012: „Młodzież całego świata
przybyła do Madryt, by razem
przeżywać swoją wiarę w Chrystusa.
Jest to bardzo piękne świadectwo.
To, co mówił Jan Paweł II, że
młodzież jest nadzieją Kościoła, to się
sprawdza. Patrząc na tę młodzież
można iść z ufnością w przyszłość.
Cieszę się, że z Polski jest spora
grupa młodych.”
Kard. Kazimierz Nycz: „Rzeczą
istotną wydaje mi się fakt, że łączy
się tu przeżywanie wiary na
płaszczyźnie
emocjonalnej
i
uczuciowej, która podczas ŚDM jest
bardzo mocna, z silnym wymiarem
intelektualnym. Daje go przede
wszystkim Papież w swoich krótkich,
ale jakże treściwych wystąpieniach
do młodzieży.”
Źródło: http://www.madryt2011.pl/
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POLACY PIESZO DO ASYŻU
Z trzech stron świata trzej Polacy
idą do Asyżu, gdzie planują
dotrzeć pod koniec października.
Wojciech Jakowiec, który 9 lat
przesiedział w więzieniu 10 lipca
wyjechał ze Szczecina do Fatimy.
Dominik z Gdańska swoją
wędrówkę
rozpoczął
w
Moskwie, a Roman z Łodzi
wyruszył z Jerozolimy. Każdy z
nich ma do przejścia ponad 3 tys.
kilometrów.
– Pielgrzymka ma służyć
przypomnieniu
tego,
co
wydarzyło się 25 lat temu w
Asyżu, gdzie z inicjatywy Jana
Pawła
II
spotkali
się
przedstawiciele różnych religii –
mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek,
prefekt
Arcybiskupiego

Wyższego
Seminarium
Duchownego. – Idą chcąc głosić
4 podstawowe prawdy, które
nawiązują do wydarzenia z
Asyżu, a więc po pierwsze, że
człowiek jest ważniejszy niż
przedmiot, wspólne wartości są
cenione wyżej od zdobyczy
techniki, że być znaczy więcej
niż posiadać i że miłosierdzie
góruje nad sprawiedliwością.
– Pielgrzymka ma taki sens,
żebyśmy wszyscy się modlili,
bo pójść w taką drogę może
każdy i nie jest to wielki
wyczyn, ale jeśli będzie nas
wielu
w
modlitwie,
to
świat naprawdę
będzie
się
zmieniał – uważa Jakowiec. –
Chodzi o to, żeby przypominać

ideę cywilizacji miłości i 4
papieskie prymaty, żeby modlić
się o pokój.
Każdy za pośrednictwem strony
internetowej może dodać swoją
intencję, która zostanie złożona
przy grobie św. Franciszka.
Źródło: http://ekai.pl/

Szczegóły
dotyczące
ich
pielgrzymowania
znajdziemy na
stronie:
www.idzieczlowiek.pl.

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKIREKOLEKCJE WE WRÓBLÓWCE
Młodzież
naszego
duszpasterstwa brała udział w
dniach 8-14 sierpnia 2011 udział
w rekolekcjach Pomocników
Matki Kościoła, które miały
miejsce w malowniczej wsi
Wróblówka, niedaleko Zakopanego. W tym czasie, miała
okazję pogłębić relację z Panem
Bogiem, poprzez konferencje
głoszone przez księdza Bartosza (który jednocześnie prowadził całe rekolekcje), spotkania
w grupach, które były prowadzone przez animatorki, a
na których to uczestnicy dzielili
się Słowem Bożym, swoimi
osobistymi doświadczeniami,
przeżyciami i świadectwami.
Całości Bożego spotkania

każdego
dnia
dopełniała
Eucharystia
urozmaicana
śpiewem i grą na gitarze przez
animatorkę muzyczną wraz z
pomocą reszty uczestników.
Oprócz duchownego wymiaru
rekolekcji, były także atrakcje
dla ciała, takie jak wspólnie
przygotowywane
posiłki,
spotkanie prowadzone przez
jednego z uczestników „Jak nie
rozwieść się przed 30-stką?”,
spotkania
integrujące
z
zabawami, gdzie było dużo
śmiechu i radości oraz wyjście
w góry na Rusinową Polankę
oraz Gęsią Szyję. To ostatnie
przyniosło wiele przygód i
niezapomnianych widoków,
gdy grupa doszła już na szczyt.

Oczywiście wszyscy bezpiecznie doszli do wyznaczonego
miejsca i wrócili do ośrodka
rekolekcyjnego. W ostatni dzień
uczestnicy mieli także okazję
spędzenia kilku godzin w
Zakopanem,
gdzie
mieli
możliwość zwiedzenia Krupówek
oraz
czas
na
zaopatrzenie się na podróż
powrotną do Poznania. Warto
jeszcze nadmienić, że ołtarz w
kościele we Wróblówce sprawia
niesamowite wrażenie poprzez
to, że jest to rzeźba z drewna
(widoczna na zdjęciu). Każdy
kto ją zobaczy, na pewno nie
zapomni
tego
widoku
i
klimatu,
jaki
mu
wtedy
towarzyszył.
Monika Kaszkowiak

„Kochajmy Boga - ale niech to będzie poprzez trud naszych rąk i w pocie czoła.”
św. Wincenty a Paulo
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KIM SĄ ANIOŁOWIE ??
Aniołowie
to
niematerialne
(bezcielesne)
istoty stworzone przez Boga.
Aniołowie posiadają rozum
oraz wolę. Nazwę aniołowie
używa się też na określenie
posłańców Bożych. W tym
znaczeniu słowo to odnosi się
także do ludzi, którzy byli
wysłannikami
Boga.
Takimi ludźmi byli np. Mojżesz
(Lb 20,16), Jan Chrzciciel (Mt
11,10-11), biskupi Kościołów w
Azji Mniejszej (Ap 1,20).
Słowo do odnosiło się również
Mesjasza (Mch 1,1).
W potocznej mowie też
czasem używamy określenia:
"Jesteś dla mnie aniołem". Takie
formuło-wanie wyraża naszą
wiarę, że dana osoba jest nam
dana od Pana Boga, aby pomóc,
doradzić itp.
Aniołowie "niebiescy"
też mogą pojawiać się na Ziemi
jako zwykli ludzie. Apostoł
Paweł pisze: "Gościnności nie
zapominajcie;
przez
nią
bowiem niektórzy, nie wiedząc
o tym, aniołów gościli.” HEBR.
13,
2
W Starym Testamencie
Aniołowie występowali zwykle
jako posłańcy Boga do świata i
pośrednicy w Jego zbawczych
planach.
Tworzą
niebieski
dwór (tzw. zastępy), zwani są
niekiedy Synami Boga (Hb 1,6;
2,1; Dn 3,92), Świętymi (Hb 5,1;
15,15; Ps 89,6.8; Dn 4,10),
Czujnymi (Dn 4,10), Książętami
(Dn 10,13.20; 12,1).
Wśród
Aniołów
szczególnie wyróżniał się Anioł
Jahwe (Rdz 16,7.9; Wj 3,2; Lb
22,22-35; Sdz 13,12) lub Anioł
Boga (Rdz 13,6.9; 21,17), przez
którego Bóg ujawniał swoją
obecność, mówił i działał.

Aniołowie, we wszystkim
są zależni od Boga. To On
wyznacza ich na opiekunów
poszczególnych narodów lub do
spełnienia określonych zadań.
Dlatego otrzymują stosowne do
tego imiona, z których oznacza
powiązanie anioła z Bogiem np.:
- Rafał - "Bóg uleczył"
(Tob 3,17)
- Gabriel - "Bóg jest mocą"
(Dn 8,16)
- Michał - "Któż jak Bóg?"
(Dn l0, 13)

MODLITWY DO
ARCHANIOŁÓW
Modlitwa
Michała:

do

Archanioła

Święty
Michale
Archaniele
wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Niech go
Bóg pogromić raczy, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu Zastępów
Anielskich, szatana i inne złe
duchy, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Modlitwa
Gabriela:

do

Archanioła

Boże, Ty spośród wszystkich
Aniołów wybrałeś Archanioła
Gabriela na zwiastuna tajemnicy
Twojego
Wcielenia;
spraw
łaskawie, abyśmy wspominając
jego imię na ziemi, doznali jego
opieki z Nieba. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.

Stary
Testament
mówi
także o Cherubach, którzy chronili
wejścia do raju (Rdz 3,24) i byli
nosicielami Boga (2 Sm 22,11; Ps
18,11). W swej wizji proroczej
Izajasz widział także Serafinów
(Płonących), którzy byli przed
Tronem Boga (Iz 6,2 n. 6).
W Nowym Testamencie,
wraz z przyjściem Chrystusa,
jedynego Pośrednika, rola Aniołów
wyraźnie maleje. Pojawiają się
obok Chrystusa (Mt 4,11; Łk 22,43)
jako słudzy Dobrej Nowiny i znak
obecności
Królestwa
Bożego
(Zwiastowanie,
Narodzenie,
Getsemani, Zmartwychwstanie).

Modlitwa do Archanioła Rafała:
Panie Boże, racz zesłać nam na
pomoc świętego Rafała Archanioła;
ponieważ, jak wierzymy, przebywa
on zawsze w obecności Twego
majestatu, niech przedstawia Tobie
nasze prośby i wyjedna nam Twoje
błogosławieństwo.
Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Chrystus – jedno z Ojcem
Obchodzono wtedy w Jerozolimie

22

uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w
zimie.

23

Jezus przechadzał się w świątyni, w

portyku Salomona.

24

Otoczyli Go Żydzi i mówili

do Niego: "Dokąd będziesz nas trzymał w
niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz
nam

otwarcie!"

Rzekł

25

do

nich

Jezus:

"Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny,
których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o
Mnie.

26

Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z

moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a
Ja znam je. Idą one za Mną

28

i Ja daję im życie

wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki.

29

Ojciec mój, który Mi je dał, jest

większy od wszystkich. I nikt nie może ich
wyrwać z ręki mego Ojca.

30

Ja i Ojciec jedno

jesteśmy". 31 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby
Go ukamienować.
"Ukazałem

32

wam

Odpowiedział im Jezus:

wiele

dobrych

czynów

pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów
chcecie Mnie ukamienować?"

33

Odpowiedzieli

Mu Żydzi: "Nie chcemy Cię kamienować za
dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty
będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga".

34

Odpowiedział im Jezus: "Czyż nie napisano w
waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?

35

Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których
skierowano słowo Boże - a Pisma nie można
odrzucić -

36

to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec

poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz",
dlatego
Bożym?"

że
37

powiedziałem:

"Jestem

Synem

Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca,

to Mi nie wierzcie!

38

Jeżeli jednak dokonuję, to

choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim
dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest
we Mnie, a Ja w Ojcu".

39

I znowu starali się Go

pojmać, ale On uszedł z ich rąk.
(J 17, 22-39)

WRZESIEŃ 2011
1 września:
3 września:
4 września:

św. Wiktora, bł. Bronisławy
św. Grzegorza
23 Niedziela Zwykła (Mt 18, 15-20)
św. Rozalii
7 września:
św. Melchiora
św. Reginy
8 września:
Narodzenie NMP
(Matki Boskiej Siewnej)
9 września:
św. Piotra Klawera
bł. Anieli Salawy
10 września: św. Mikołaja
11 września: 24 Niedziela Zwykła (Mt 18, 21-35)
św. Hiacynta, św. Piotra
12 września: Imienia Maryi
św. Gwidona
13 września: św. Jana Chryzostoma
14 września: Podwyższenie Krzyża Świętego
św. Alberta
15 września: NMP Bolesnej
św. Katarzyny
16 września: św. Korneliusza, św. Cypriana
17 września: św. Roberta Bellarmina
18 września: 25 Niedziela Zwykła (Mt 20, 1-16a)
św. Stanisława
19 września: św. Januarego
św. Teodora
20 września: św. Euzebii
21 września: św. Mateusza Apostoła
22 września: św. Tomasza, św. Maurycego
23 września: św. o. Pio
24 września: św. Gerarda
25 września: 26 Niedziela Zwykła (Mt 21, 28-32)
bł. Władysława z Gielnicowa
26 września: św. Kosmy, św. Damiana
27 września: św. Wincentego a Paulo,
św. Wawrzyńca
28 września: św. Wacława
29 września: św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała
30 września: św. Hieronima
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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.

Wrzesień 2011
N Pn Wt Śr Cz Pt So

4

5

6

7

1

2

3

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

We wrześniu praktykę katechetyczną w szkole i duszpasterską w naszej parafii
odbywa kleryk V roku – ks. Michał Pawlak.

IX 2011

Biuro parafialne czynne w poniedziałki środy i piątki po wieczornych Mszach św.

IX 2011

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

IX 2011

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

IX 2011

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

IX 2011

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego
Serca NMP, a o godz. 21.00 Apel Jasnogórski.

IX 2011

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. z udziałem zespołu „Iskierki” dla
uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców o godz. 16.30. Podczas Mszy św. uroczyste
poświęcenie tornistrów dla dzieci klas I.

01 IX 2011

Po Mszy św. o godz. 8.00 wyrusza XXI parafialna pielgrzymka do Tulec. Ponadto w
tym samym czasie organizujemy pielgrzymkę rowerową do Tulec. Szczegółowe
informacje można uzyskać przy zapisach.

03 IX 2011

Po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie członków Wspólnoty Żywego Różańca. Ok.
godz. 20.00 witamy pielgrzymów wracających z Tulec. Gromadzimy się przy końcu
ulicy Stokrotkowej, w pobliżu Grunwaldzkiej. Proszę, by dorośli zabrali ze sobą
świece, a dzieci lampiony.

04 IX 2011

Pielgrzymka dziękczynna za beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II do Krakowa i
Łagiewnik.

09 – 10 IX 2011

O godz. 16.00, do Archikatedry Poznańskiej, ks. bp Grzegorz Balcerek zaprasza
małżeństwa, które przeżywają 25 i 50 rocznicę udzielenia Sakramentu Małżeństwa.
Po Mszy św. przewidziane jest spotkanie z czcigodnymi Jubilatami w gmachu
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

11 IX 2011
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WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

Po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Rady Ekonomicznej na probostwie.

12 IX 2011

Biuro parafialne czynne w poniedziałki środy i piątki po wieczornych Mszach św.

13 IX 2011

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej odbędzie się
Archidiecezjalna Pielgrzymka ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania w tym dniu przed oblicze
Matki Bożej na Świętą Górę w Gostyniu. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o
godzinie 11.00, której przewodniczyć będzie ks. bp. Grzegorz Balcerek. Następnie
będzie przerwa na posiłek, potem nabożeństwo eucharystyczne z
błogosławieństwem lourdeskim i na zakończenie odbędzie się koncert góralskiej
kapeli spod Wadowic. Planowane zakończenie ok. godz. 15.30. Rodziny prosimy o
umożliwienie swoim chorym, niepełnosprawnym i starszym dojazdu do Gostynia.
Można skorzystać z autokarów, które organizuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej
(zgłoszenia osobiście lub telefonicznie – nr 61 835 68 50).

15 IX 2011

Gościmy ks. prob. Andrzeja Herkta – diecezjalnego moderatora Wspólnot Modlitwy
Ojca Pio, który wygłosi homilie na Mszach św. a przed kościołem zbierze ofiary na
budowę kościoła w parafii św. Ojca Pio w Poznaniu.

18 IX 2011

Gościmy ks. dr Krzysztofa Michalczaka – diecezjalnego moderatora Akcji
Katolickiej, który podczas homilii przybliży nam cele tego stowarzyszenia.

25 IX 2011

Po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej na probostwie.

30 IX 2011

Ilość
5
1
1

Statystyki
chrztów
sakrament małżeństwa
zgon

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

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKIŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ
Jak każdego roku, z
okazji Święta Wniebowzięcia
Najświętszej Maryji Panny,
zwanej też Świętem Matki
Boskiej Zielnej, przypadającego
w dniu 15 sierpnia, Parafialny
Zespół Caritas przygotował
tradycyjne wiązanki z ziół i
kwiatów.
Na
apel
o
dostarczenie ziół, zbóż i
kwiatów odpowiedziało wielu
parafian,
przynosząc
do
kościoła w sobotę poprzedzającą Święto całe naręcza
potrzebnych roślin. W tym
właśnie dniu od godz. 10.00 w
salce pod kościołem były

przygotowywane wiązanki. W
przygotowaniu wzięło udział
osiem członków Parafialnego
Zespołu Caritas oraz czworo
ich dzieci.
Również pomocą służyły cztery osoby nie związane
z
Parafialnym
Zespołem
Caritas. Ogółem wykonano 450
wiązanek, składających się z
różnych ziół, zbóż i kwiatów.
Można tu dodać, że w trakcie
przygotowywania wiązanek w
śród uczestników tej pracy
panowała radosna atmosfera,
przeplatana śpiewem Pieśni
Maryjnych, oraz kawą ze przez

panią Ewę Mączyńską.
Wiązanki, wykonane w
sobotę były rozprowadzane w
poniedziałek w dniu Święta
Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryji Panny przed każdą
mszą świętą. Wiązanki cieszyły
się dużym powodzeniem i
wszystkie znalazły chętnych.
Przy okazji rozprowadzania
wiązanek były zbierane dobrowolne ofiary pieniężne z
których zebrało się łącznie 1020
złotych. Zebrane pieniądze są
przeznaczone na pomoc członkom naszej parafii, będących w
trudnej sytuacji materialnej.
Gabriela Boruch
Parafialny Zespół CARITAS
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FOTORELACJA – SIERPIEŃ 2011
← Rekolekcje we Wróblówce
fot. Monika Kaszkowiak

← ↑
Święto Matki Bożej Zielnej
fot. Kazimierz Kasperek
Parafialny Zespół CARITAS

JADWISIA
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KULTURA
Tak jak zapowiedzieliśmy, kontynuujemy publikacje
fragmentów
książki
Pana
Mariana
Mączyńskiego
„Wspomnienia, które nie miały
ukazać się drukiem”. Nadal
jednak apelujemy do osób,
które chciałyby pomóc Pana
Marianowi w wydaniu książki
o kontakt z redakcją.

produkcyjnej typu pierwszego.
Była to spółdzielnia o najprostszych formach organizacyjnych.
Ja sam po ukończeniu szkoły
administracyjno-handlowej
przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu oraz trzy miesięcznego

wszym kierownikiem. Oczywiście starałem się bardzo, by w
zrzeszonym Związku Spółdzielniom
zapewnić
jak
największą pomoc instruktażżową, prawną i gospodarczą.
Nie pomagałem tym, którzy

„Nie pamiętam dokładnie roku,
w
którym
przedstawiciele
władz gminy Dopiewo zażądali
od Ojca, by oddał Państwu
resztę zboża przeznaczonego
na
zasiewy
wiosenne
i
ziemniaki sadzeniaki. Tłumaczenie Ojca, że więcej już nie
może oddać, gdyż jego pola
pozostaną leżące odłogiem.
Życie na wsi stawało się coraz
trudniejsze,
zwłaszcza
wówczas, gdy wbrew woli
rolników chciano organizować
spółdziel-nie produkcyjne. Inna
sprawa, o której zapomnieć nie
mogę,
to
utrudnianie
młodzieży
po-chodzenia
chłopskiego tzw. “Kułaków”
jak
nazywano
właścicieli
gospodarstw
chłop-skich
uczenia się w szkołach średnich
i w wyższych. Przeżyłem ten
problem osobiście. W szkole
podstawo-wej w Plewiskach
należałem do dobrze uczącej się
młodzieży.
Otrzymywałem
bardzo dobre stopnie. Dyrektor
szkoły Bronisław Tomaszewski
wydał dobrą opinię polecającą
mnie
do
Technikum
Ekonomicznego
na
ul.
Wszystkich
Świętych
w
Poznaniu, jednak do szkoły tej
nie zostałem przyjęty. Ojciec
pomimo dobrze prosperującego
swojego gospodarstwa, Postanowił wstąpić do organizującej
się w Plewiskach Spółdzielni

Ojciec z synami. Na koniu z lewej strony Bronek, na koniu po prawej Ja i w głębi
Albin z kotem.

kursu rachunkowości rolnej w
Łęknie k/Zaniemyśla, który
ukończyłem z wyróżnieniem za
co otrzymałem nagrodę książkę
Lucjana Rudnickiego pt. “Stare
i
nowe”
z
odpowiednią
dedykacją... Dyrektorem szkoły
w Łęknie był Pan Piasecki,
późniejszy Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu,
nauczycielem
była
również jego żona. W tym
czasie była w ciąży z córką
Anią,
z
którą
miałem
przyjemność po latach ok 20tych pracować w Urzędzie
Wojewódzkim.
Zostałem
księgowym
Spółdzielni
w
Plewiskach.
Później po odbyciu służby
wojskowej
w
1957
r.
współorganizowałem Powiatowy 1 Związek Rolniczy
Spółdzielni Produkcyjnych w
Poznaniu i zostałem jego, pier-

chcieli wbrew woli rolników,
zmuszać ich do wstępowania w
poczet członków spółdzielni.
Pamiętam dzień, a raczej
wieczór, gdzie będąc jeszcze
pracownikiem
Wydziały
Rolnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu z polecenia Kierownika
Wydziału inż. Mieczysława
Marciniaka, pojechałem wraz z
sekretarzem rolnym KPPIPR do
jednej ze wsi k/Pobiedzisk na
zebranie założycielskie, mającej
powstać Spółdzielni produkcyjnej. Moim zadaniem było
zapoznanie zebranych rolników
z zasadami statutowymi trzech
typów Spółdzielni. Po długim,
wyczerpującym
referowaniu
zasad
statutowych,
zorientowałem
się,
że
miejscowi rolnicy nie chcą
spółdzielni.
Mariana Mączyński
“ Wspomnienia, które nie miały ukazać
się drukiem”

JADWISIA
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KĄCIK DLA DZIECI
Pokoloruj obrazek.
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Lednica Seniora
3 września 2011
Od kilku już lat na Polach Lednickie w pierwszą sobotę września przybywają seniorzy. To
spotkanie, które nazywa się Lednica Seniora jest niejako gestem młodzieży w stronę starszych.
Lednica nie jest tylko dla młodzieży, jest dla wszystkich młodych duchem!
ZAPRASZAMY !!

JADWISIA
Redaktorzy
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święty Wincenty a Paulo

Cymerys Oliwia
Dyrdał Przemysław

TELEFON:
605 476 890

E-MAIL:
gazetka-jadwisia@wp.pl

W tym numerze pisali:
Boruch Gabriela
Cymerys Oliwia
Dyrdał Przemysław
ks. Glinkowski Benedykt
Mączyński Marian
fot. Kasperek Kazimierz
fot. Kaszkowiak Monika

Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!
Adres:

Wincenty a Paulo w 1600 roku był
młodym,
wykształconym,
dobrze
zapowiadającym się księdzem. Kiedy
jednak wybrał się drogą morską do
francuskiego miasta Narbonne, na jego
statek napadli tureccy piraci. Po krótkiej
walce pojmali załogę i pasażerów, a
następnie sprzedali ich muzułmanom w
Tunisie jako niewolników. Wincenty w
ciągu dwóch lat miał czterech panów.
Ostatni z nich pod wpływem Wincentego
nawrócił się i postanowił przyjąć
chrześcijaństwo. Ale w kraju islamskim
spotkałaby go za to kara śmierci. Uciekł
więc wraz z Wincentym do Rzymu, gdzie
przyjął chrzest. Wincenty zaś, wysłany
przez
gdziezostał kapelanem galer królewskich.
przez papieża,
papieża, powrócił
powrócił do
do Francji,
Francji, gdzie
Galery miały wioślarzy, którzy przykuci do wioseł odbywali kary za rozmaite,
często drobne przestępstwa. Ich los był opłakany. Nieraz do końca życia
siedzieli pod pokładem w straszliwych warunkach. Wincenty, który sam był
wcześniej niewolnikiem, doskonale rozumiał ich dolę. Dlatego założył Bractwo
Miłosierdzia, którego członkowie opiekowali się wszystkimi potrzebującymi
pomocy. Wincenty wiele razy podkreślał, że biedni i nieszczęśliwi są jak sam
Chrystus i jak Chrystusowi należy im służyć.
Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa)

www.jadwigaslaska.pl

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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JUŻ NIEDŁUGO ODPUST ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
Nastąpił
ciąg
dalszy
naszych
przygotowań
do
odpustu
parafialnego,
który
odbędzie się już w przyszłym
miesiącu.
Przypomnijmy
w
poprzednim numerze umieścilimy
krótkie
przypomnienie
historii naszej parafii, w tym
natomiast postanowiliśmy się
skupić czym jest i co nam daje
odpust.
Odpusty w Kościele
Nauka o odpustach łączy się z
tajemnicą Bożego Miłosierdzia.
W
sakramencie
pojednania
grzesznik
otrzymuje
trzebaczenie wyznanych grzechów, za
które szczerze żałuje. Dzięki
temu może on osiągnąć wieczne
zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar
doczesnych (czasowych), które
spotykają nas za życia lub po
śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu
od tych kar służy właśnie obfity
skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga
kary
doczesnej
za
grzechy
odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe
i zupełne (zależnie od tego, w
jakim stopniu uwalniają nas od
kary doczesnej). Odpusty te może
zyskiwać każdy ochrzczony po
spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać
je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu
zupełnego:
1. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet
powszedniego (jeżeli jest brak
całkowitej dyspozycji - zyskuje
się odpust cząstkowy).

2. Stan łaski uświęcającej (brak
nieodpuszczonego
grzechu
ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna.
3. Przyjęcie Komunii świętej
4. Odmówienie modlitwy (np.
"Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario")
w intencjach Ojca Świętego (nie
chodzi o modlitwę w intencji
samego papieża, choć i ta
modlitwa jest bardzo cenna;
modlitwa związana z odpustem
ma być skierowana w intencji
tych spraw, za które modli się
każdego dnia papież).
5. Wykonanie czynności związanej z odpustem
Ewentualna
spowiedź,
Komunia święta i modlitwa w
intencjach Ojca Świętego mogą
być wypełnione w ciągu kilku
dni przed lub po wypełnieniu
czynności, z którą związany jest
odpust; między tymi elementami
musi jednak istnieć związek.
Po
jednej
spowiedzi
można uzyskać wiele odpustów
zupełnych, natomiast po jednej
Komunii
świętej
i
jednej
modlitwie w intencjach papieża tylko jeden odpust zupełny.
Kościół
zachęca
do
ofiarowania
odpustów
za
zmarłych (niekoniecznie muszą
być to osoby nam znane, nie
musimy wymieniać konkretnego
imienia - wystarczy ofiarować
odpust w intencji osoby zmarłej,
która tego odpustu potrzebuje).
Przez taki dar sam ofiarodawca
zyskuje dla siebie odpust zupełny
w godzinie swojej śmierci.
Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie
można ofiarowywać za innych
żywych.

– CZĘŚĆ 2 –

Odpusty cząstkowe:
Są trzy ogólne warunki uzyskania
odpustu cząstkowego:
1. Wierny dostępuje odpustu
cząstkowego, jeśli w czasie
spełniania swoich obowiązków i
w trudach życia wznosi myśli do
Boga z pokorą i ufnością, dodając
w myśli jakiś akt strzelisty, np.
"Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami"
2. Jeśli wierny powodowany
motywem wiary przyjdzie z
pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście
lub dzieląc się z nimi swoimi
dobrami,
uzyskuje
odpust
cząstkowy
3. Gdy wierny w intencji
umartwiania się, odmówi sobie
czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust
cząstkowy. Warunek ten ma
zachęcić
wiernych
do
praktykowania
dobrowolnych
umartwień
Odpust cząstkowy jest
związany z odmówieniem wielu
znanych modlitw i można go
uzyskać wielokrotnie w ciągu
dnia.
Niektóre
z
modlitw
związanych
z
odpustem
cząstkowym to: Anioł Pański (lub
Regina
Caeli
w
Okresie
Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa; Wierzę w Boga; Wieczny
odpoczynek; Witaj, Królowo, Matko
Miłosierdzia; Pod Twoją obronę;
Magnificat; odmówienie jednej z
sześciu litanii zatwierdzonych dla
całego Kościoła; pobożne uczynienie
znaku Krzyża świętego.

(źródło brewiarz.pl)

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.
18.00
Okazja do spowiedzi świętej- codziennie przed Mszą świętą,
w pierwsze piątki miesiąca od 15.00- 18.00

Biuro parafialne
ul. Cyniowa 15
Poznań 60-175
Tel.: 61 867-38-92

Czynne:
W poniedziałki, środy, piątki od 18.30

