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RÓŻANIEC- SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ
Przeglądając różne albumy o
bł. Janie Pawle II napotykamy dość
dużo ujęć
Papieża odmawiającego
różaniec. Jan Paweł II napisał
specjalny list apostolski O różańcu
świętym. W liście tym ogłosił Rok
różańca
świętego od października
2002 do października 2003. Zachęca w
nim do odkrycia skarbu jakim jest
różaniec święty. W każdym człowieku
istnieje chęć posiadania skarbu.
Zobaczmy jakim skarbem jest różaniec.
W dwa tygodnie po wyborze na
papieża w 1978 tak mówił ”różaniec to
modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa w swej prostocie
i głębi zarazem. Oto
bowiem na
kanwie
słów
Zdrowaś
Maryjo
przesuwają się przed oczyma naszej
duszy główne momenty z życia Jezusa
Chrystusa. Układają się one w
całokształt
tajemnic
radosnych,
bolesnych, chwalebnych ( a od roku
2002 dodanych przez Papieża tajemnic
światła). Jakbyśmy obcowali z Panem
Jezusem poprzez – można by
powiedzieć – Serce Jego Matki.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki
różańca serce nasze może wprowadzić
wszystkie sprawy, które się składają na
życie człowieka, rodziny, narodu,
Kościoła, ludzkości.
C.D. str. 2

"Patrzę na Was wszystkich, Bracia i
Siostry wszelkiego stanu, na Was,
rodziny chrześcijańskie, na Was,
osoby chore i w podeszłym wieku, na
Was młodzi: weźcie znów ufnie do
rąk koronkę różańca, odkrywając ją
na nowo w świetle Pisma Świętego,
w harmonii z liturgią, w kontekście
codziennego życia. Oby ten mój apel
nie popadł w zapomnienie nie
wysłuchany."
Fr. Listu Apostolskiego ROSARIUM
VIRGINIS MARIAE
Ojca Świętego Jana Pawła II
do Biskupów, Duchowieństwa
i Wiernych o Różańcu Świętym
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RÓŻANIEC- SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ C.D.
Sprawy
osobiste,
sprawy
naszych
bliźnich, zwłaszcza
tych, którzy są nam najbliżsi, o
których
najbardziej
się
troszczymy. W ten sposób ta
prosta modlitwa różańcowa
pulsuje
niejako
życiem
ludzkim.”> Tak uzasadnia skarb
bł. Jan Paweł II, który przez cały
pontyfikat nie rozstawał się z
różańcem.
Prostota
modlitwy
różańcowej
polega
na
wielokrotnym
powtarzaniu
najpiękniejszych
modlitw
–
modlitwy
Pańskiej,
której
nauczył sam Jezus - „Ojcze
nasz”. Dlatego też pierwsze
reguły zakonne zobowiązywały
mnichów
do
wielokrotnego
powtarzania
właśnie
tej
modlitwy.
Z
czasem
do
modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto
dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I
tak te dwie modlitwy dały
początek różańcowi.
Za ojca Różańca świętego uważa
się św. Dominika, któremu miała
się objawić Matka Najświętsza i
przykazać rozpowszechnianie tej
modlitwy na całym świecie.
Wówczas objawiła się Matka
Boża i poleciła Dominikowi, aby
nie tylko głosił kazania, lecz aby
połączył je z odmawianiem tzw.
Psałterza Maryi, czyli 150
Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz.
Od tej pory św. Dominik
przeplatał swoje nauki modlitwą
różańcową, w której rozważał
wraz ze słuchaczami treści
zawarte w głoszonych naukach.
Ostateczny kształt modlitwy
różańcowej ustalił w wieku XV
Alamus a la Roche.

W roku 2002 bł. Jan
Paweł II wprowadził
nową
część różańca tajemnice światła.
Tak, że obecnie mamy 200
Zdrowaś Maryjo i 20 Ojcze nasz.
Praktyka odmawiania różańca
przewiduje odmawianie jednej
części różańca (pięć tajemnic)
tak
są
rozpowszechnione
koronki do odmawiania, lub
jedną dziesiątkę ( dowolna
tajemnica)
tak
jest
praktykowane
w
Różach
Żywego
Różańca.
Obecnie
bardzo rozpowszechnione jest
noszenia obrączki na palcu z
zaznaczonymi 10 punktami do
odmawiania dziesiątki różańca.
Istnieją też plastykowe karty z
z zapisem tajemnic.

Modlitwa różańcowa bardzo
szybko
zyskała
aprobatę
Kościoła i była traktowana jako
oręż przeciw wrogom wiary.
Jednym
z
przykładów
skuteczności tej modlitwy była

„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”
bł. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

zwycięska bitwa morska pod
Lepanto w 1571 roku.. Wtedy
papież Pius V, dominikanin i
gorący propagator różańca,
wezwał wszystkich katolików
do modlitwy różańcowej. 7
października
1571
roku,
zwycięska bitwa zatrzymała
inwazję
muzułmanów
na
Europę. W dowód wdzięczności
Wenecjanie w wybudowanej
kaplicy dziękczynnej napisali:
„Nie odwaga, nie broń, nie
dowódcy, ale Maria różańcowa
dała nam zwycięstwo”. Pius V,
świadom, komu zawdzięcza
cudowne
ocalenie
Europy,
uczynił dzień 7 października
świętem
Matki
Bożej
Różańcowej.
Papież
Klemens
XI
po
zwycięstwie odniesionym nad
Turkami pod Belgradem, w
1716 roku, rozszerzył święto
Matki Bożej Różańcowej na cały
Kościół. W roku 1885 papież
Leon XIII polecił odmawiać
Różaniec przez cały październik
i
wprowadził
do
Litanii
Loretańskiej
wezwanie
„Królowo różańca świętego
módl
się
za
nami”.
Do rozpropagowania Różańca
przyczyniła się też sama Maryja.
W swoich objawieniach w
Lourdes, Fatimie i w polskim
Gietrzwałdzie wzywała do
modlitwy
różańcowej.
Znane
są
również
we
współczesnej
historii
cuda
związane
z
modlitwą
różańcową. Jednym z nich jest
cud ocalenia kilkunastu osób w
Hiroszimie i Nagasaki w czasie
ataku atomowego.
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RÓŻANIEC- SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ C.D.
Kolejnym przykładem mocy
modlitwy różańcowej może być
sytuacja Portugalii w czasie II
wojny światowej. Większość
mieszkańców
przejęła
się
objawieniami w Fatimie i
orędziem przekazanym przez
Matkę Bożą i Portugalia prawie
nie ucierpiała w czasie II wojny
światowej.
Moc modlitwy różańcowej
objawiła się także na Filipinach.
W latach 80. XX wieku dyktator
F. Marcos rozwiązał parlament
i rozpoczął aresztowania.

W ciągu kilku godzin w Alei
Objawienia stanęły 2 miliony
ludzi.
Przyszli
całymi
rodzinami z różańcami w
rękach. Na ulicę wyjechały
czołgi, które ruszyły wprost na
tłum. Zebrani modlili się głośno
na różańcu. Czołgi zatrzymały
się, a po chwili sami żołnierze
przyłączyli się do modlitwy.
Panuje
powszechne
przekonanie, że bł. Jan Paweł II
został cudownie ocalony, w
czasie zamachu na jego życie na
Placu św. Piotra, przez Matkę

ANIOŁ STRÓŻ
Każdy człowiek od chwili
narodzenia jest otaczany troskliwą
opieką anioła. Tym aniołem jest
właśnie Anioł Stróż, który jako
opiekun prowadzi człowieka przez
życie oraz strzeże przed złem. Warto
więc utrzymywać dobre kontakty ze
swoim
Aniołem.
Bo
to
nasz
PRZYJACIEL.
Oto Ja posyłam anioła przed tobą,
aby cię strzegł w czasie twojej drogi
i doprowadził cię do miejsca, które ci
wyznaczyłem
(Wyj. 23.20)

Bożą Różańcową.
W
miesiącu
październiku,
miesiącu różańcowym, jest
okazja do odkrycia skarbu,
jakim jest Różaniec święty.
Przez
pośrednictwo Matki
Bożej Różańcowej Pan Bóg nas
słucha.
Wykorzystajmy
tę
okazję.
Królowo Różańca świętego –
Módl się za nami
ks. Stefan Dusza

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami
Święty Aniele, stróżu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, opiekunie mój,
Święty Aniele, miłośniku mój,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, pasterzu mój,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, pocieszycielu mój,
Święty Aniele, patronie mój,
Święty Aniele, obrońco mój,
Święty Anie1e, wodzu mój,
Święty Aniele, zachowawco mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, oświecicielu mój.

Litanie do Anioła Stróża
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam,
Panie
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Panie
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad
Synu Odkupicielu świata Boże –
zmiłuj się nad nami. nami, Panie.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.
zmiłuj się nad nami.
V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
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STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Prośba za przyszły Kościół
20

Październik 2011

Nie tylko za nimi proszę, ale i

za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie;

21

aby wszyscy

1 października: św. Teresy, św. Remigiusza
2 października: 27 Niedziela Zwykła (Mt 21,33-43)
Aniołów Stróżów
3 października: św. Jana z Dukli

stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we

4 października: św. Franciszka z Asyżu

Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili

5 października: św. Faustyny Kowalskiej

w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś
Ty Mnie posłał.
Mi

dałeś,

22

I także chwałę, którą

przekazałem

im,

aby

stanowili jedno, tak jak My jedno
stanowimy.

23

Ja w nich, a Ty we Mnie!

6 października: św. Brunona
7 października:

NMP Różańcowej

8 października: św. Pelagii
9 października: 28 Niedziela Zwykła (Mt 22,1-14)
bł. Wincentego Kadłubka
11 października: św. Aleksandra
13 października: bł. Honorata Koźmińskiego

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat

14 października: św. Małgorzaty

poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich

15 października: św. Teresy Wielkiej

umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

24

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi
dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwałę moją, którą Mi

16 października: 29 Niedziela Zwykła (Mt 22,15-21)
św. Jadwigi Śląskiej
Dzień Papieża Jana Pawła II
17 października: św. Ignacego
18 października: św. Łukasza Ewangelisty
19 października: św. Pawła

dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed

20 października: św. Jana Kantego, św. Ireny

założeniem

21 października: św. Urszuli, bł. Jakuba Strzemię

świata.

25

Ojcze

sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał,
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali,
żeś Ty Mnie posłał.

26

Objawiłem im

Twoje imię i nadal będę objawiał, aby
miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w
nich była i Ja w nich".

22 października: św. Filipa
23 października: 30 Niedziela Zwykła (Mt 22, 34-40)
św. Jana Kapistrana
24 października: św. Antoniego
25 października: św. Darii
26 października: św. Lucjana, św. Ewarysta
27 października: św. Sabiny
28 października: św. Szymona Apostoła

(J 17, 20-26)

św. Judy Tadeusza Apostoła
29 października: św. Felicjana
30 października: 31 Niedziela Zwykła (Mt 23, 1-12)
31 października: św. Krzysztofa, św. Alfonsa
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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.

Październik 2011
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 październiku zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe, które będą odprawiane
dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.00, a dla dorosłych po wieczornej
Mszy św. W niedziele Nabożeństwa Różańcowe prowadzone przez Wspólnotę
Żywego Różańca o godz. 7.30.

X 2011

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

X 2011

W I czwartek miesiąca od godz. 17.15 Godzina Święta – modlitwa w intencji
powołanych do wyłącznej służby Bożej.

X 2011

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 15.00
do 18.00. O godz. 18.00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.
Odwiedziny chorych od godz. 8.30.

X 2011

Rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. W sklepach pani Mączyńskiej, do specjalnie
wyłożonych koszy, można składać produkty żywnościowe, które Parafialny Zespół
Caritas przekaże najbardziej potrzebującym naszym parafianom.

02 X 2011

Podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących
się do przyjęcia I Komunii św. w 2012 r.

02 X 2011

„Rajd Różańcowy”. Wyjazd do sanktuarium matki Bożej w Sobocie o godz. 10.00, a
powrót o godz. 15.00.

08 X 2011

„Dzień Papieski”, który obchodzić będziemy pod hasłem: Jan Paweł II – człowiek
modlitwy.

09 X 2011

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – patronki naszej parafii. Uroczystość odpustową
poprzedzi swoiste triduum, 13.10.11 r. o godz. 20.00 ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie, 14.10.11 r. po Mszy św. wieczornej i różańcu Modlitwa
Uwielbienia Śpiewem zakończona Apelem Jasnogórskim, 15.10.11 r. po wieczornej
Mszy św. występ pani Ewy Urygi wykonującej utwory religijne. Mszę św.
odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. kan. Franciszek Ryba. W dzień odpustu,
bezpośrednio po uroczystej Mszy św. o godz. 11.00, wspólnym obiadem
rozpoczniemy festyn parafialny, który zakończymy ok. godz. 15.00. Podczas festynu
m. in. koncert zespołu ZION.

16 X 2011
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DATA

Wyjazd autokarowy szlakiem Kościołów Drewnianych po Puszczy Zielonka.

22 X 2011

W godz. 10.00 – 16.00 – dzień skupienia dla rodzin organizowany przez Siostry
Uczennice Krzyża.

22 X 2011

Światowa Niedziela Misyjna.

23 X 2011

Gościmy w naszej parafii misjonarzy - oo. Oblatów Maryi Niepokalanej. Podczas
Mszy św. wygłoszą Słowo Boże, a przed kościołem będą rozprowadzać Kalendarze
Misyjne na rok 2012.

30 X 2011

Ilość
6
2
6

Statystyki
chrztów
sakrament małżeństwa
zgon

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

SPRAWOZDANIE- LEDNICA SENIORA 2011
Od wielu już lat na
polach
Lednickich,
nad
jeziorem,
w
przepięknej
jesiennej scenerii, gromadzą się
setki, a nawet tysiące ludzi (w
tym roku około 5 tysięcy),
którzy chcą wielbić Boga i
dziękować Mu za Jego miłość.
Przyjeżdżają wszyscy młodzi
duchem, są całe rodziny i są
seniorzy w wieku nawet około
100lat. Jest wspaniała atmosfera
podczas
całego
spotkania
modlitewnego.
Tegoroczne
spotkanie
seniorów
miało
pogłębić wiarę, nadzieję, miłość
i po raz kolejny uświadomić
nam „Kim jest dla mnie Jezus
Chrystus”.
Każdy
z
uczestników
w
wielkim
odpowiedzieć sobie na pytanie
Chrystusa: „Czy miłujesz…?”,
„Czy miłujesz mnie…?”, „Czy
miłujesz mnie bardziej…?”. To
robi wrażenie kiedy ogromny
tłum
dojrzałych
osób
odpowiada: „tak Panie, Ty
wiesz,
że
Cię
kocham”.
Spotkaniom lednickim zawsze

błogosławił Jan Paweł II papież
– dziś błogosławiony. Dlatego
też tegoroczna Eucharystia była
wielkim dziękczynieniem za
dar
błogosławionego
Jana
Pawła II i celebrowana wg
formularza o bł. Janie Pawle II.
Na
ołtarzu
„pod
rybą”
znajdowały się relikwie bł. Jana
Pawła II. Mszę św. odprawiało
kilkunastu
kapłanów,
a
głównym celebransem był ks.
Stefan Dusza obchodzący 50lecie kapłaństwa. W homilii
zwrócił on uwagę na świętość
Jana Pawła II i jego słowa
wypowiedziane w Krakowie
9.06.1979r. „Musicie być mocni
tą mocą, która daje wiara…
musicie być mocni mocą
nadziei… musicie być mocni
mocą
miłości,
która
jest
potężniejsza niż śmierć.” Po
Mszy św. i krótkiej przerwie
spotkaliśmy się ponownie, aby
odnowić nasz chrzest. Ojciec
Jan Góra przypomniał, że
chrzest
jest
wejściem
w
tajemnicę Boga. Tej tajemnicy

jest na imię Jezus Chrystus. Jest
On Bramą życia w wieczności.
Było odnowienie bierzmowania. To Duch Święty przyjęty
w Sakramencie bierzmowania
zabiera nasz strach, jest naszą
mocą, twórczością, działaniem,
miłością, radością i pokojem.
Radosne, ze śpiewami na
ustach przejście przez Bramę
Trzeciego
Tysiąclecia
było
poprzedzone
adoracją
Najświętszego Sakramentu i
błogosławieństwem. „ Teraz
jest czas miłosierdzia”- to myśl
przewodnia
przyszłorocznej
Lednicy, którą zapowiedział
o. Jan Góra zachęcając do
uczestnictwa.
Zakończenie
oficjalnych
uroczystości było ok. godziny
18, jednak liczne grupy ludzi
jeszcze długo spacerowały nad
jeziorem. Ktoś odprawiał drogę
krzyżową,
inni
kupowali
ksiązki, pamiątki. Każdy wracał
umocniony wiarą, nadzieją i
miłością.
Anna Cymerys
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← Pielgrzymka do Tulec 2011

Lednica Seniora 2011 →

← Lednica Seniora 2011
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
Nasz Parafialny Zespół
Caritas
jako
podstawowa
jednostka Caritas Archidiecezji
Poznańskiej został powołany
już 5 października 1999 roku i
działa nieprzerwanie do dzisiaj.
Zasadniczym
celem
Parafialnego Zespołu Caritas
jest niesienie pomocy ludziom,
zamieszkałym na terenie parafii
bez względu na ich wyznanie i
przekonanie.
Przede
wszystkim
obejmuje swoim działaniem
osoby samotne, starsze, chore,
niepełnosprawne,
rodziny
wielodzietne
żyjące
w
ubóstwie,
osoby
ubogie
samotnie wychowujące dzieci,
osoby uzależnione alkoholem i
narkotykami oraz inne osoby,
potrzebujące pomocy.
Aby
realizować
ten
cel,
Parafialny
Zespół
Caritas
organizuje różne akcje w celu
uzyskania środków finansowych. Jedną z takich akcji,
opisaną
w
poprzednim
numerze
„Jadwisi”
jest
przygotowanie i rozprowadzenie wiązanek ziół i kwiatów
na
Święto
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryji Panny.
Inną akcją jest przygotowanie i
rozprowadzenie
wiązanek
palmowych
na
Niedzielę
Palmową. Kolejne akcje, związane ze Świętami Wielkanocy i
Bożego Narodzenia polegają na
przygotowaniu
i
rozprowadzeniu opłatków, kart
świątecznych, świec paschalnych i świec Caritas oraz
ozdób świątecznych. Zespół
mobilizuje również wspólnotę
parafialną
do
wspierania
działalności
charytatywnej
ofiarami, czynem i modlitwą
oraz zbiera informacje o
potrzebujących wsparcia.

Zespól działa w duchu wiary i
modlitwy,
kultywując
uroczyste obchodzenie świąt,
związanych
miłosierdziem
chrześcijańskich, jak również
zwyczaje charytatywne, takie
jak Tydzień Miłosierdzia, Dzień
Chorych, Świętego Mikołaja,
Wigilię Bożego Narodzenia.
Nasz Parafialny Zespół Caritas
zrzesza obecnie 9 członków
czynnych oraz 3 członków
wspierających.
Przewodniczącym Zespołu jest Ksiądz
Proboszcz, zastępcą przewodniczącego
jest
Danuta
Guzikowska, a skarbnikiem jest
Kazimierz Kasperek. Członkowie czynni realizują działalność
charytatywną w bezpośrednich
kontaktach z potrzebującymi
pomocy, lub sprawują funkcje
organizacyjne. Pracę swoją
wykonują
społecznie,
ale
obowiązuje
ich
całkowita
dyskrecja w odniesieniu do
osób,
którym
pomagają.
Członkowie
wspierający
świadczą pomoc finansową, lub
usługową. Zgodnie z wytycznymi,
Parafialny
Zespół
Caritas organizuje różne formy
pomocy:
pomoc
materialna
udzielana jest w formie bonów
żywnościowych do realizacji w
sklepie,
oraz
w
postaci
żywności w programie PEAD
jak również w postaci darów
rzeczowych; pomoc opiekuńcza
jest
realizowana
przez
odwiedzanie osób starszych i
samotnych w celu pomocy przy
wykonywaniu
różnych
czynności domowych, robieniu
zakupów,
czy
drobnych
napraw;
wsparcie duchowe
realizujemy przez odwiedziny,
rozmowy, wspólną modlitwę,
czytanie Pisma Świętego;

Akcje charytatywne w postaci
pomocy dzieciom z ubogich
rodzin przy wyjazdach na
kolonie, starszym, chorym i
niepełnosprawnym pomoc w
dotarciu
na
rekolekcje,
przygotowanie
paczek
świątecznych, organizowanie
spotkań
w
Tygodniu
Miłosierdzia czy Dnia Chorych.
Parafialny
Zespół
Caritas ewidencjonuje osoby,
którym udziela pomoc na
podstawie zgłoszeń tych osób,
lub
przez
inne
osoby,
informacje kapłanów z wizyt
duszpasterskich i rozeznania,
prowadzonego przez członków
Zespołu.
Zespół
prowadzi
różne formy dokumentacji tak
osób, jak ofiar i form pomocy.
Dokumentacja jest ściśle poufna
i pozostaje do wyłącznego
wglądu władz kościelnych. Z
dokumentacji należy jeszcze
wymienić roczne sprawozdanie
z działalności finansowej, które
co roku jest podawane do
wiadomości parafian.
Na koniec informacje,
skąd
pochodzą
środki
finansowe, którymi dysponuje
Parafialny Zespół Caritas: ze
składek
członków
wspierających, z ofiar skarbony
Św. Antoniego, dotacji od osób,
zbiórek
przykościelnych
i
wszelkich
akcji,
organizowanych przez Zespół.
Parafialny Zespół Caritas

JADWISIA
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KĄCIK DLA DZIECI
Pokoloruj pola:
* na kolor żółty
• na kolor czerwony
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Drogie dzieci !!
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami
na najpiękniejszy rysunek Różańca Świętego
Do niedzieli 23 października możecie składać Wasze prace Pani Ani Jęsiak.
Wytyczne dotyczące pracy: technika dowolna, format A4
Prace zostaną ocenione przez redaktorów i wyniki konkursu zostaną podane w listopadowym
numerze gazetki. Zwycięskie prace zostaną opublikowane, a po nagrody będzie się można zgłosić
do Pani Ani.

JADWISIA
Redaktorzy
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święta Jadwiga Śląska

Cymerys Oliwia
Dyrdał Przemysław

TELEFON:
605 476 890

E-MAIL:
gazetka-jadwisia@wp.pl

W tym numerze pisali:
Cymerys Anna
Cymerys Oliwia
Dyrdał Przemysław
ks. Dusza Stefan
ks. Glinkowski Benedykt
Parafialny Zespół Caritas

Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!
Adres:

Jadwigi Śląskiej nie wolno mylić z królową
Jadwigą. Obie są święte, ale Jadwiga śląska
była tylko księżną. Urodziła się około 1176
roku w Bawarii, ale jako młoda
dziewczyna wyszła za mąż za księcia
Henryka I, zwanego z racji swej pokaźnej
brody Brodatym, i zamieszkała z nim w
Legnicy. Spotkało ją wiele nieszczęść.
Patrzyła na śmierć dwóch synów i córki.
Po tych rodzinnych tragediach zmieniła
swoje życie. Pościła, biczowała się,
chodziła boso o każdej porze roku. Kiedyś
jej spowiednik podarował jej trzewiki i
nakazał, aby je nosiła. Po roku przekonał
się, że trzewiki są zupełnie nieużywane.
Skarcił ją wówczas za nieposłuszeństwo,
ale
Jadwiga odpowiedziała
odpowiedziała skromnie:
skromnie: Ależ
Ależ ojcze, posłuchałam cię. Oto trzewiki,
ale Jadwiga
dane mi przez ciebie, nosiłam je często. Nosiła je, pod pachą! Surowość jej
praktyk pokutnych powodowała napomnienia ze strony spowiedników -święta
potrafiła nawet chleb mieszać z popiołem i dopiero wtedy go jeść. Na swoim
dworze zorganizowała szpitalik, w którym codziennie przyjmowano około
trzynastu chorych i kalek. Gdy odwiedzała swoje posiadłości, wchodziła do
domów chorych. W czasie głodu rozdawała zmagazynowane ziarno, mięso i
sól. Z tych wszystkich powodów była otaczana wielkim szacunkiem.
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
Już 13 października zaczynamy
obchody uroczystości związane z
odpustem
parafialnym.
W
związku z tym wydarzeniem
słowa do nas kieruje nasz
proboszcz Benedykt Glinkowski:
Tak pięknie się składa, że
patronka naszej parafii jest osobą,
którą
można
uważać
za
prekursora łączącej się Europy, a
jednocześnie osobę, która jako
żona księcia Henryka Brodatego
– władcy sporej części ziem
polskich, potrafiła nie tylko
nauczyć się obcego języka i nim
się posługiwać na co dzień służąc
swoim poddanym, ale również
ukochać ten kraj i stać się
wzorem patriotyzmu dla wielu
rdzennych Polaków, w tym dla
wielu z nas.
16 października każdego
roku staramy się oddać jej
szczególną
cześć
obchodząc
odpust
parafialny.
Głęboki,
religijny
sens
odpustu
przedstawiono
już
w
poprzednim numerze naszego
parafialnego czasopisma. Dlatego
też chciałbym się na moment
zatrzymać nad tym, co stanowi
pewien zwyczaj, nie waham się
powiedzieć „ludowy zwyczaj”,
który wytworzył się w naszym
środowisku
kulturowym,
związany
ze
sposobem
obchodzenia dnia patrona parafii.
Odpust parafialny to
również święto parafian, którzy
gromadząc się z okazji Mszy św.
odpustowej,
chcą
radośnie,
przyjemnie spędzić czas. W tym
roku
odpust
przypada
w
niedzielę, a więc tym bardziej jest
to właściwy dzień, by spędzić go
z rodziną i przyjaciółmi na
modlitwie i zabawie. W związku

z tym postanowiliśmy wraz z
Radą
Duszpasterską
naszej
parafii, że będzie to czas refleksji,
modlitwy
i
zabawy,
przebiegający
według
określonego planu.
Uroczystość odpustową
poprzedzi
swoiste
triduum,
13.10.11 r. o godz. 20.00 ostatnie
w
tym
roku
Nabożeństwo
Fatimskie, 14.10.11 r. po Mszy św.
wieczornej i różańcu Modlitwa
Uwielbienia Śpiewem zakończona
Apelem Jasnogórskim, 15.10.11 r.
po wieczornej Mszy św. występ
Ewy Urygi wykonującej muzykę
religijną. Mszę św. odpustową
odprawi i kazanie wygłosi ks. kan.
Franciszek Ryba.
W
dzień
odpustu,
bezpośrednio po uroczystej Mszy
św. o godz. 11.00, wspólnym
obiadem rozpoczniemy festyn
parafialny, który zakończymy ok.
godz. 15.00. Chciałem w tym
miejscu poprosić mężczyzn, by w
tym jednym dniu w roku,
oderwali swoje żony i matki od
gotowania i przyszli z całą
rodziną
do
kościoła.
Zaproponowany tu obiad to
jedynie grochówka z wojskowej
kuchni i grzana kiełbasa z
chlebem,
niemniej
jednak
wartością jest „spotkanie rodzin”
i spędzony wspólnie czas w
ramach „rodziny parafialnej”.
Prócz tego możemy wziąć
udział
w
konkursie
na
najsmaczniejszy placek – liczymy
na zgłoszenia do konkursu
czołowych
cukierników
amatorów z naszej parafii,
uczestniczyć w konkursie wiedzy
o
św.
Jadwidze
Śląskiej,
skorzystać z przejażdżki bryczką
czy zabaw na zjeżdżalni, a także
posłuchać „Sierżanta Pyrka” czy

– CZĘŚĆ 3 –

występu
zespołu
muzyki
religijnej.
Taki mamy plan... Czy
uda się wprowadzając go w życie
zadowolić wszystkich naszych
parafian? Pewnie nie. Mamy
jednak nadzieję, że zadowoli
wszystkich, którzy zechcą w jakiś
sposób włączyć się we wspólną
modlitwę i zabawę. Czekamy na
nowe propozycje, które mogą
jeszcze uatrakcyjnić nasz odpust.
Pamiętajmy, że parafia św.
Jadwigi Śląskiej jest Naszą
Parafią i od każdego z nas zależy
czy w tej kościelnej wspólnocie
będziemy się dobrze czuli i
wzajemnie wspierali na drodze
do Chrystusa.
Ksiądz Proboszcz
Benedykt Glinkowski

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej
Poznań - os. Kwiatowe
Proboszcz

Wikariusz

ks. dr Benedykt Glinkowski

ks. dr Bartosz Nowakowski

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

Rezydent w parafii:
ks. kanonik Andrzej Kościański

Kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej
MSZE ŚWIĘTE
Niedziela/Święta
godz.
8.00
9.30
11.00 – dla dzieci
17.00 – dla młodzieży
Poniedziałek- sobota
godz.
8.00
18.00
Okazja do spowiedzi świętej- codziennie przed Mszą świętą,
w pierwsze piątki miesiąca od 15.00- 18.00

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

Czynne:
W poniedziałki, środy, piątki od 18.30

