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BÓG OBIECUJE
„Dam wam serce nowe, i odbiorę wam
serce kamienne”
(Łk 2, 10-11)
Bóg obiecuje człowiekowi nowe
serce. W księdze Ezechiela czytamy,
że ma ono być wstawione na miejsce
serca kamiennego. Rodzą się zatem
dwa pytania. Czy można wymienić
serce? I czy serce może skamienieć?
O tym właśnie mówi Pan Bóg: o
ludziach, których serce zamieniło się
w kamień i o Bogu, który może
uwolnić od tego kamienia.

Czy serce rzeczywiście może
skamienieć? Na pewno nie chodzi o
mięsień sercowy w ciele, bo gdyby
ten zamienił się w kamień to
człowiek
po
prostu
umarłby
natychmiast. Okazuje się jednak, że
człowiek może stwardnieć w swojej
zdolności do uczuć, może całkowicie
pozbawić się wrażliwości, a tym
samym
odizolować
się
od
jakichkolwiek relacji. Człowiek o
sercu kamiennym jest odcięty od
czułości i cierpi w grobie swojego

osamotnienia.
Można
zatem
doprowadzić do takiej sytuacji,
gdzie ma się z innymi jakieś
formalne więzi, będąc jednocześnie
wewnętrznie zupełnie umarłym dla
relacji uczuciowych. Pan Bóg
wyjaśnia jak może do tego dojść: „z
powodu bożków, którymi się
splugawili”.
Kiedy
człowiek
odwraca się od prawdziwego Boga
a zwraca się sercem ku fałszywym
bożkom, wtedy naraża się na
„rozproszenie” czyli utratę jedności
z innymi, oraz na „rozsypanie” czyli

utratę jedności w sobie samym.
Człowiek może zatem utknąć w
sytuacji zewnętrznego rozproszenia
i wewnętrznego rozsypania i
doświadczać bólu pomieszanego z
lękiem, że już nigdy nie wyjdzie z
takiego dołu zagłady.
Czytaj więcej na stronie 2
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BÓG OBIECUJE – CD.
Czy dla człowieka, który czuje się tak jakby
cały zamienił się w kamień, jest jakiś ratunek?
Dla człowieka, który czuje się uwięziony w
jakiejś niewidzialnej skorupie paraliżującej jego
zdolność do odczuwania. Czy można mu
wymienić serce? Bóg mówi, że jest to możliwe.
Taką obietnicę daje przez proroka Ezechiela,
mówiąc Izraelowi, że go zabierze z rozproszenia,
zbierze razem z rozsypania, pokropi czystą wodą
i oczyści od wszystkich bożków. Wtedy właśnie
pojawia się ta piękna zapowiedź Boga: „dam
wam serce nowe, odbiorę wam serce kamienne”.

Te obietnice spełniają się w osobie Jezusa
Chrystusa.
Ewangelista
Marek
przekazał
wiadomość o niewiastach, które po pogrzebie
poszły do grobu Jezusa. Martwiły się jednak
kamieniem, który uniemożliwiał wejście do
grobu. Tak jak wielu z nas martwi się
kamieniami uczuciowej wrogości, blokującymi
dotarcie do bliskich nam osób, które może
utknęły w grobach obojętności, oziębłości czy
oschłości. Jednak grób Jezusa okazał się
niezwykły, bo „kamień był już odsunięty”. To
jest właśnie ta Dobra Nowina: Jezus ma moc
usuwania kamieni z ludzkiego serca. A serce z
którego zdejmuje się kamień, przestaje być
grobem i staje się znowu zdolne do relacji, do
przyjmowania w nim innych.
Życzę, aby Pan Jezus zabierał Wam serce z
kamienia zdolne tylko do wrogości i dawał Wam
serce z ciała, które jest zdolne do gościnności.
ks. Jacek Nawrot
źródło: www.kaplani.com.pl

RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – "DROGI BOGA I HISTORII"
W sobotę 22 września br. pod przewodnictwem
ks. Proboszcza Benedykta Glinkowskiego, o
godzinie 9 rano , po krótkiej modlitwie i
błogosławieństwie wyruszyliśmy na pielgrzymkę
autokarową do Gniezna i Ostrowa Lednickiego.
Kiedy wszyscy zajęli już miejsca w autokarze ks.
proboszcz zapoznał nas z programem tej Bożej
wyprawy. Wspaniała atmosfera rozmodlenia
wspieranego śpiewem pieśni maryjnych oraz
pogoda sprzyjały nam. Ale tylko dlatego, ze
organizatorzy,
tak
wszystko
znakomicie
przygotowali, iż czuliśmy się jak w jednej ogromnej
rodzinie.
W Gotyckiej Katedrze NMP i św. Wojciecha na
Wzgórzu Lecha w Gnieźnie o godzinie 12.oo
uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej pod
przewodnictwem Prymasa ks. abp. Kowalczyka.
Nabrawszy duchowej strawy po zakończonej
Mszy, każdy mógł skorzystać z tzw. wolnego
czasu. Mogliśmy go spożytkować jak kto chciał.
Zatem jedni pospieszyli by najeść się do syta dla
ciała i sil, inni spacerowali podziwiając zakątki
starego miasta, a jeszcze inni udali się do pobliskiej
kawiarenki na "mała czarna" acz nieliczni ruszyli na
zakupy do starych drewnianych straganów.
Radośni i pogodni tym stanem rzeczy ruszyliśmy w
dalszą podróż. Przed nami był zamysł odwiedzenia

Ostrowa Lednickiego i poznania jego wspaniałych
historycznych legend i zabytków. I tu, trzeba przyznać
chybaśmy sobie za bardzo pofolgowali w jedzeniu i
piciu w tym "wolnym czasie" bo pogoda przestała nam
sprzyjać. Kiedyśmy się przeprawili promem na druga
stronę wyspy i zdążyli uwiecznić się całą grupą na tle
konno witającego nas rycerstwa, niebo zaczęło się
chmurzyć dotarliśmy do ruin kaplicy z II pol. X. w.
(jednym z najcenniejszych zabytków architektury
przedromańskiej w Polsce) niebo z ciemniało spowite
groźnymi
chmurami,
cięte
złowieszczymi
błyskawicami, nastała straszliwa burza. Jedynym
wyjściem na zaniechanie "gniewu niebios" była
oczywiście jak zwykle modlitwa. A, że kaplica jest
prawdopodobnie miejscem chrztu Mieszka I, Koronkę
do Miłosierdzia Bożego bardzo nas podniosła na
duchu. Przestało padać, toteż już radośniej udaliśmy
się na prom i w kierunku Małego Skansenu by nieco
zgłębić wiedzę życia naszych dziadów. Późnym
popołudniem znów zebraliśmy się w autokarze, by
szczęśliwie z modlitwa i śpiewem na ustach powrócić
do naszych domów.
Ja tam byłam śpiewałam i się modliłam w
historycznej drodze uczestniczyłam i to wszystko na
chwałę Mateczki Bożej zaliczyłam, a z maruderami się
podzieliłam.
Joanna Z.
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Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO
Październik 2012

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Ostrzeżenie przed chciwością
12

13

Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego:

"Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się
podzielił ze mną spadkiem".

14

Lecz On mu

odpowiedział: "Człowieku, któż Mię ustanowił
sędzią
15

albo

rozjemcą

nad

wami?"

Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie

się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś
opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne
od
16

jego

mienia".

I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu

zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.
17

I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam

gdzie pomieścić moich zbiorów.

18

I rzekł: Tak

zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję
większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.
19

I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na

długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i
używaj!

20

Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze,

jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował?"

21

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla
siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem".
(Łk 12, 13-21)

1 października: św. Teresy, św. Remigiusza
2 października: św. Aniołów Stróżów
3 października: św. Jana z Dukli
4 października: św. Franciszka z Asyżu
5 października: św. Faustyny Kowalskiej
6 października: św. Brunona
7 października: XXVII NIedizela Zwykła (Mk 10,2-16)
NMP Różańcowej
8 października: św. Pelagii
9 października: bł. Wincentego Kadłubka
11 października: św. Aleksandra
13 października: bł. Honorata Koźmińskiego
14 października: XXVIII Niedziela Zwykła ( Mk 10 , 17-30 )
św. Małgorzaty
15 października: św. Teresy Wielkiej
16 października: św. Jadwigi Śląskiej
17 października: św. Ignacego
18 października: św. Łukasza Ewangelisty
19 października: św. Pawła
20 października: św. Jana Kantego, św. Ireny
21 października: XXIX Niedziela Zwykła ( Mk 10 ,35-45 )
św. Urszuli, bł. Jakuba Strzemię
22 października: św. Filipa
23 października: św. Jana Kapistrana
24 października: św. Antoniego
25 października: św. Darii
26 października: św. Lucjana, św. Ewarysta
27 października: św. Sabiny
28 października: XXX Niedziela Zwykła ( Mt 23, 1-12 )
św. Szymona Apostoła
św. Judy Tadeusza Apostoła
29 października: św. Felicjana
30 października: bł. Benwenuta Bojani
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
(ilość chrztów, zawartych
małżeństw oraz zgonów).

Październik 2012
N Pn Wt Śr Cz Pt So
7

1

2

3

4

5

6

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

Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. Od poniedziałku do soboty dla
młodzieży i dorosłych po wieczornych Mszach św. W niedziele Nabożeństwa
Różańcowe prowadzone przez Wspólnotę Żywego Różańca o godz. 7.30. Dzieci
natomiast zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 16.00. Prowadzenie
nabożeństw popołudniowych: poniedziałki kl. I i II, wtorki kl. III, środy kl. IV,
czwartki kl. V, piątki kl. VI.

X 2012

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

X 2012

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

X 2012

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 2012

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

X 2012

Po Mszy św. o godz. 18.00 Parafialny Zespół Caritas zaprasza na „Wieczornicę
Miłosierdzia Bożego”. Najpierw modlitwa różańcowa z przygotowanymi
rozważaniami, a następnie w Sali bł. Jana Pawła II projekcja filmu Andrzeja
Barańskiego pt. „Braciszek” oraz spotkanie przy kawie i herbacie.

5 X 2012

Rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Wspólnoty
Żywego Różańca. Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezji
Poznańskiej. Członkowie Szkolnego Koła Caritas po Mszach św. rozprowadzają
„k r e m ó w k i”.

7 X 2012

O godz. 16.00 celebracja dla dzieci klas I – „Przez chrzest staliśmy się dziećmi
Bożymi”.

8 X 2012

„Rajd Różańcowy” do par. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lusowie. Zapraszamy dzieci i
młodzież.

13 X 2012
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WYDARZENIA MIESIĄCA
WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

„Dzień Papieski”. Przed kościołem zbiórka do puszek na Fundusz Dzieła Nowego
Tysiąclecia. Tego dnia w parafiach Archidiecezji Poznańskiej nastąpi inauguracja
„Roku Wiary”.

14 X 2012

16 października przypada wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – patronki naszej
parafii. Uroczystość odpustową poprzedzi swoiste triduum, sobota 13.10. br. – przed
południem „Rajd Różańcowy” dla dzieci i młodzieży, a wieczorem Nabożeństwo
Fatimskie dla wszystkich (w sobotę wieczorem i w niedzielę po Mszach św. okazja
do nabywania „Jadziek” – naszych babeczek odpustowych); niedziela 14.10. br. –
przed południem Msze św. z homiliami ukazującymi świętość naszej patronki, a po
Mszy św. o godz. 11.00 posiłek oraz gry i zabawy w ramach festynu parafialnego,
który potrwa do godz. 15.00 (w programie m. in. konkurs na najlepsze pieczywo prosimy chętnych do zgłaszania się w zakrystii do uczestnictwa w konkursie:
„Najlepszy Cukiernik Kwiatowego”); poniedziałek 15.10. br. całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu, którą zakończy „Wielbienie Śpiewem” po Mszy św.
wieczornej; wtorek 16.10. br. o godz. 18.00 uroczysta Suma Odpustowa, której będzie
przewodniczył i kazanie wygłosi ks. kan. dr Jan Glapiak – duszpasterz Wspólnot
Żywego Różańca w naszej Archidiecezji.

13 - 16 X 2012

Światowa Niedziela Misyjna. Przed kościołem zbiórka do puszek na Papieskie
Dzieła Misyjne.

21 X 2012

O godz. 16.00 celebracja dla dzieci klas II – „Przez tajemnice różańca, Jezus pomaga
ludziom poznać Pana Boga”.

22 X 2012

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

27 X 2012

Gościmy w naszej parafii ks. Jakuba Knychałę – kapłana budującego kościół w par.
pw. św. Joanny Beretta-Molla w Suchym Lesie. Podczas Mszy św. wygłosi on Słowo
Boże, a przed kościołem zbierze ofiary na ten cel.

28 X 2012

o godz. 16.00 celebracja dla dzieci klas III – „Dziękujemy Panu Bogu za rodziców
proszących dla nas o wiarę”.

29 X 2012

Ilość
1
5
2

Statystyki
chrztów
sakrament małżeństwa
zgon

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

KOMUNIKAT PARAFILANEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ
Członkowie Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej Parafii spotkali się w dniu 20 września br. na swym
pierwszym po wakacyjnej przerwie spotkaniu. Było to też pierwsze spotkanie po przeprowadzonych
wyborach. Omówiono podział obszaru działalności Akcji Katolickiej na następujące sekcje : katechetyczna,
liturgiczna, modlitewna, kulturalna, historyczna oraz informacyjna. Na podstawie przeczytanego
fragmentu Pisma Świętego przedmiotem rozważań był chrzest święty. Spotkanie zarówno rozpoczęto jak i
zakończono specjalnie wybraną modlitwą. Termin następnego spotkania zrzeszonych w Oddziale Parafian
został ustalony na dzień 18 października, jak zwykle po wieczornej Mszy świętej. Tematem będzie
sakrament małżeństwa. Zachęcając Mieszkańców naszego Osiedla do wywieszania flag z okazji odpustu w
naszej parafii oraz dnia papieskiego serdecznie zapraszamy do współpracy - ku chwale Bożej.
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – XII Pielgrzymka do Tulec
W dekanacie Swarzędz, w
odległości 12 km od Poznania,
przy ujściu rzeki Chrząśnicy do
Moskawy, która wpada do
Warty, na starym trakcie z
Poznania do Środy, znajduje się
wioska Tulce. W tej liczącej
ponad
dwa
tysiące
mieszkańców
miejscowości
znajduje się kościół pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, który był celem naszej
XXII Pieszej Pielgrzymki do
Tulec.
Pielgrzymka rozpoczęła się 8
września od Mszy Świętej o
godzinie
8
z
udziałem
pielgrzymów. Po Eucharystii
nastąpiła wspólna modlitwa
przed
kościołem
oraz
błogosławieństwo
księdza
proboszcza.
Następnie
wyruszyliśmy w drogę do
Tulec, której celem był udział w
odpuście, którego w tym roku
hasłem
przewodnim
były
słowa: „Maryjo, Domie złoty,
pomóż odkrywać tajemnicę
Eucharystii”. W pielgrzymce
towarzyszył
nam
nowy
wikariusz naszej parafii ksiądz
Piotr
Pawelec.
Pierwszy
przystanek był zaplanowany w
parafii pw. Świętej Trójcy na
Dębcu. Po krótkiej modlitwie,
przeszliśmy na salki koło
kościoła,
gdzie
mogliśmy
zorganizować
krótki
odpoczynek. Następne przerwy
odbyliśmy przy kościele pw.
Matki Boskiej Królowej Korony
Polskiej w Krzesinach oraz
kościele pw. Andrzeja Apostoła
w Spławiu. W trakcie drogi
ksiądz
poruszył
temat
spowiedzi świętej. Do Tulec
przybyliśmy około godziny 16.
Po przybyciu odwiedziliśmy
sanktuarium
Matki
Bożej
Tuleckiej, w którym znajduje
się późnogotycka rzeźba Matki

Bożej z Dzieciątkiem oraz
pochodzący z XVII wieku obraz
Matki Bożej Pocieszenia. W tym
roku jest obchodzone 350. lecie
pierwszej koronacji figury,
którą koronował
w 1662
biskup poznański Wojciech
Tolibowski. Korony papieskie
rzeźba uzyskała dopiero 2
września 1979. Po wspólnej
modlitwie
przeszliśmy
do
noclegowni w celu złożenia tam
naszych rzeczy. Budynek był
skromny, ale schludny i czysty.
Następnie zorganizowaliśmy
wspólny posiłek przy grillu.
Wieczorem braliśmy udział w
adoracji
Najświętszego
Sakramentu, która zakończyła
się
o
godzinie
22
błogosławieństwem. Tematem
przewodnik tego dnia było
hasło:
„Maryja
uczy
ofiarowania siebie Bogu w
Eucharystii”. Pielgrzymka z
naszej parafii byłą jedyną
pielgrzymką
dwudniową
zmierzającą na odpust w
Tulcach.
Następnego
dnia,
w
niedzielę,
po
śniadaniu
wzięliśmy udział w odsłonięciu
figury Matki Bożej Tuleckiej i
Godzinkach do Najświętszej
Maryi Panny, które prowadzili
pielgrzymi z naszej parafii.
Następnie
po
spakowaniu
rzeczy wzięliśmy udział w
wspólnym spotkaniu, podczas
którego rozmawialiśmy o celu
pielgrzymki.
Po
obiedzie
udaliśmy
się
na
sumę
odpustową, która odbywała się
o godzinie 12 przy ołtarzu
polowym. Pomimo upału, przy
ołtarzu zgromadził się pokaźna
liczba ludzi. Podczas mszy
miało miejsce
poświęcenie
kopii figury Matki Bożej
Tuleckiej z okazji 350. rocznicy
pierwszej koronacji. Tematem

przewodnim dnia były słowa: „
Maryja
Matka
Kościoła
jednoczy swoje dzieci wokół
Stołu Eucharystycznego w
Domu
Bożym”.
Podczas
kazania paulin o. Zbigniew
Ptak
mówił
o
potrzebie
modlitwy za pośrednictwem
Maryi o uzyskanie daru
umiłowania Eucharystii, w
której oddaje się nam sam Jezus
Chrystus.
Po
zakończeniu
Eucharystii
odbyła
się
uroczysta
procesja
z
Najświętszym Sakramentem z
ołtarza
polowego
do
sanktuarium, podczas której
nastąpiło
uroczyste
błogosławieństwo na cztery
strony świata. Po zakończeniu
procesji ruszyliśmy w drogę
powrotną. Mieliśmy szczęście
cieszyć się tego dnia piękną
pogodą. W drodze powrotnej
zorganizowaliśmy postoje w
tych samych miejscach co w
drodze do Tulec. Cały czas,
ksiądz Piotr starał się utrzymać
miłą
atmosferę,
śpiewając,
modląc się i zachęcając do tego
innych pielgrzymów. Co jakiś
czas ogłaszał on tzw. „sacrum
silentium”, chwilę ciszy na
refleksję. W trakcie drogi ksiądz
odpowiadał na anonimowe
pytania zadane na kartkach
przez pielgrzymów.
Dochodząc do naszej
parafii zostaliśmy powitani
przez naszych parafian. Do
kościoła
doszliśmy
około
godziny
21.
Po
Apelu
Jasnogórskim rozeszliśmy się
do swoich domów. Nie ważne
czy byliśmy na pielgrzymce
pierwszy,
czy
dwudziesty
drugi raz, z chęcią za rok
wyruszymy po raz kolejny w
drogę do Matki Bożej Tuleckiej,
być może ostatni już raz.
Łukasz Nowak
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PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Słowo „bierzmowanie” bierze swój początek
od innego polskiego słowa – „bierzmo”.
Bierzmem nazywano belkę, na której opierał się
strop i cały budynek. To symboliczne
porównanie ma uświadamiać wierzącym, iż
bierzmowanie
jest
sakramentem,
który
wprowadza w dojrzałe życie wiary. Stąd też
przygotowanie
do
tego
sakramentu
wtajemniczenia
chrześcijańskiego
musi
przebiegać w odpowiedni sposób, aby młody
człowiek, który ma przyjąć ten sakrament, był
rzeczywiście wierzącym i praktykującym
uczniem Chrystusa.
Okres przygotowania do bierzmowania trwa 3
lata i jest zrównany z okresem nauki
w gimnazjum. Katecheza szkolna bowiem
koresponduje tematycznie z całym cyklem
spotkań, które mają na celu jeszcze lepsze
wprowadzenie w tajemnice wiary, a także
wyjaśnienie wątpliwości w zakresie religii, które
mogą pojawić się u młodego człowieka.
Oprócz cyklicznych spotkań w grupach,
kandydat zobowiązany jest do uczestniczenia we
Mszach Św. dla bierzmowanych, a także
uczestniczenia w nabożeństwach okresowych,
takich jak: różaniec, roraty, droga krzyżowa,
gorzkie żale, nabożeństwa majowe i czerwcowe.
Kandydat uczestnicząc w tych wydarzeniach
liturgicznych poznaje bogactwo modlitwy
Kościoła, a jednocześnie ma okazje odnaleźć
swoje miejsce we wspólnocie wiernych.
Szczególny nacisk kładzie się na sakrament
pokuty i pojednania. Spowiedź, w której
uczestniczymy od I Komunii Świętej, musi być

coraz dojrzalsza i świadoma. W wielu sprawach
wciąż młodzi ludzie mają dylemat, czy coś jest
grzechem czy nie. Właśnie dlatego mają za
zadanie spowiadać się raz w miesiącu, co
mobilizuje ich do prawdziwej pracy nad sobą.
Oprócz
zaangażowania
kapłanów
i
katechetów bardzo ważną rolę w przygotowaniu
do bierzmowania spełniają rodzice kandydata,
którzy w dniu Chrztu Świętego przyrzekali Bogu
wychować swoje dziecko w wierze katolickiej.
Stąd też powinni oni interesować się samym
przebiegiem
przygotowania,
ale
także
przykładem własnego życia wiary, pociągać
swoje dziecko do Chrystusa.
Zdarza się czasem, iż z różnych względów
kandydat nie jest dopuszczony do bierzmowania.
Wynika to m.in. z wypisania się z lekcji religii
bądź zaniedbania obowiązków, jakie mają osoby
przygotowujące się do tego sakramentu. Nie
oznacza to, że przed danym człowiekiem zamyka
się
droga
do
pełni
wtajemniczenia
chrześcijańskiego. Kościół wstrzymuje się od
decyzji pozytywnej dając szanse lepszego
wniknięcia w wiarę i właściwego rozumienia
relacji człowieka do Boga.
Dojrzały chrześcijanina to ten, który zna Boga,
jest Mu wierny, który jest praktykującym
członkiem wspólnoty wierzących. Bierzmowanie
jest znakiem wspomnianej dojrzałości. Stąd też
ważne jest dobre przygotowanie młodego
człowieka do przyjęcia tego sakramentu nie tylko
ze względu nie niego samego, ale także dla całej
wspólnoty Kościoła.
Ksiądz Wikary
Piotr Pawelec

ŚWIADECTWO Z PIELGRZYMKI DO WŁOCH 2012
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chciałam podzielić się z Wami Siostry i Bracia
moim doświadczeniem z pielgrzymki do Włoch.
Pielgrzymka ta trwała 6 dni. Odwiedziliśmy wiele
Świętych miejsc. Na początku Svaty Kopecek w
Czechach, później już we Włoszech Loreto, San
Giovanni Rotondo, Monte Casino, Rzym, Asyż i
Wenecję. Nie o tych miejscach jednak chciałam
napisać ale o tym co w szczególności przykuło moją
uwagę i ostatecznie zmieniło moje życie.
Po pierwsze cała nasza grupa stanowiła jedność, a
więc jedną dużą rodzinę. Wzajemna życzliwość i
ilość uśmiechów na dzień jaką otrzymywaliśmy
jedni od drugich dawała nam poczucie
bezpieczeństwa i przypominała, że pielgrzymujemy

wspólnie do jednego celu, a w drodze tej możemy
liczyć na wzajemne wsparcie. Znosiliśmy siebie
nawzajem z cierpliwością i miłością. Wspólna
modlitwa, śpiew, post, rozmowy z bliźnimi o Bogu
i najważniejsze codzienna Eucharystia otworzyła
mój umysł i serce na słuchanie Słowa Bożego i
wprowadzanie go w życie. Zostałam uwolniona od
zniewoleń i napełniona Pokojem Bożym, dzięki
czemu moja psychiczna choroba została wyleczona,
na co lekarze przy obecnym stanie wiedzy nie dają
nadziei. Jestem wolnym człowiekiem Niczego mi
nie brakuje. On pasie mnie na zielonych
pastwiskach, na zielone łąki, nad spokojne wody
prowadzi mnie. Chwała Panu!
Maria z Miękowa k. Poznania

Jadwisia
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XII Pielgrzymka do
Tulec

Pielgrzymka do
Gniezna

Młodzieżowy
wyjazd do
Głuszyny
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WIELKOPOLSKA NIE JEST NAM OBCA
- Zamek Królewski w PoznaniuPoznański Zamek Królewski jest najstarszą
rezydencją królewską w całym kraju. Został
on wybudowany za czasów Przemysła II. W
kolejnych
latach
wiele
razy
był
rozbudowywany. Na terenie tego zamku
doszło do kilku historycznych momentów.
Jednym z nich był hołd lenny Wielki Mistrz
Krzyżacki Hans von Tieffen, złożony w 1493
roku Królowi Polskiemu. Budowla uległa
częściowemu uszkodzeniu podczas wojny
północnej.
Do
odbudowy
obiektu
przystąpiono dopiero pod koniec XVIII
wieku. Zamek Królewski w Poznaniu został
ponownie zniszczony w okresie II wojny
światowej.
Historia Zamku Królewskiego w Poznaniu
rozpoczyna się w 1249 roku, kiedy to
Przemysł I rozkazuje wybudować na
wzgórzu wieżę z cegły. Miała ona służyć za
miejsce do mieszkania. Inicjatorem budowy
królewskiej rezydencji był Przemysł II, jednak
jego nagła śmierć zniweczyła plany na
dłuższy okres. Prace kontynuowane były
przez następnych królów. Zamek był gotowy
w 1337 roku, kiedy to rządu sprawował
Kazimierz III Wielki.

Od roku trwa odbudowa południowych
gmachów kompleksu zamkowego. Do dziś
przetrwały
w
nienaruszonym
stanie
fundamenty z XIII i XIV wieku oraz niektóre
ściany. Ważnym zabytkiem są również trzy
pamiątkowe tablice. Najstarsza z nich
pochodzi z 1783 roku, a dwie kolejne z 1993 i
1995 roku, które zamontowano z okazji 500
rocznicy hołdu oraz 700-lecia koronacji
Przemysła II.

Zamek Królewski w Poznaniu

W piwnicach zamku znajdowało się
więzienie oraz przechowywalnia win. Parter
wykorzystywany
był
w
celach
gospodarczych. Na pierwszym piętrze prócz
pokoi
sypialnych,
znajdowały
się
pomieszczenia reprezentacyjne. Natomiast
ostatnia kondygnacja stanowiła rozległą salę
bankietową na ponad 2000 gości. W XVI
wieku remont zamku został przerwany w
wyniku pożaru miasta. W następnych
stuleciach zamek był odbudowywany i
niszczony przez działania wojenne. Do 1939
roku Zamek Królewski był siedzibą
archiwum państwowego.
Do 1964 roku trwała pierwsza część
odbudowy poznańskiego zamku. W jednym z
budynku
otworzono
Muzeum
Sztuk
Użytkowych,
w
kolejnych
pracownie
muzealne. 22 kwietnia 2002 roku powołano
Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w
Poznaniu, który ma za zadanie działać na
rzecz odnowienia historycznej rezydencji.

Zamek Królewski w Poznaniu ok. 1617 roku

źródło: www.wot-wielkopolska.pl
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ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święty Jan Vianney
Była godzina dziesiąta wieczorem, gdy
ktoś zaczął łomotać do drzwi. Jan Maria
wyjrzał przez okno na piętrze, ale nikogo
nie zobaczył. Następnie zszedł, sprawdził
podwórko, ale tam też nikogo nie było.
Proboszcz myślał, że to złodzieje.
Ponieważ w następne noce hałas się
powtarzał, ksiądz Vianney poprosił kilku
młodzieńców z wioski, aby pilnowali
probostwa. Jednym z nich był Andrzej
Verchere. -Wieczorem poszedłem na
plebanię -opowiadał później. -Do dziesiątej
rozmawiałem z proboszczem, potem
poszedłem spać. O pierwszej w nocy
obudziło mnie gwałtowne szarpanie za
klamkę. Wydawało mi się też, jakby ktoś uderzał maczugą drzwi. Zerwałem się
na równe nogi, złapałem strzelbę, wyjrzałem na, zewnątrz, ale tam nikogo nie
było. Hałas trwał pięć minut. W tym czasie trząsł się cały dom. Nogi zaczęły mi
drżeć i drżały przez cały tydzień. Młodzieniec tak był przestraszony, że kiedy na
drugi dzień ksiądz Vianney jeszcze raz poprosił go o pomoc, ten odpowiedział: Księże proboszczu, mam tego dość. Ksiądz Vianney domyślał się, że hałas
wywołuje diabeł. Przekonał się którejś nocy. Padał wtedy śnieg. Znowu obudziło
go łomotanie. Wyszedł na podwórko pokryte świeżym śniegiem, ale nie znalazł
żadnych śladów. Zrozumiał, że to diabeł przychodzi go przestraszyć. Później
szatan stawał się coraz bardziej zuchwały. Kiedyś zerwał zasłony z jego łóżka, a
święte obrazy obrzucił błotem. Innym razem słyszał jakby pomruki niedźwiedzia
lub szczekanie psa. Nieznany głos wymyślał mu od kartoflojada. Czasami czuł,
jakby ktoś przesuwał mu rękę po twarzy. Jan Vianney wygrywał walkę z
szatanem. -Bóg jest bardziej dobry -mówił -niż diabeł zły. To On mnie strzeże. To,
czego Bóg strzeże, jest dobrze strzeżone.
Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa)

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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RECENZJA KSIĄŻKI –
„Misjonarze i egzorcyści – w obronie przed złymi mocami”
To niedawno wydana
książka, w której znaleźć można
świadectwa i doświadczenia
egzorcystów misjonarzy z całego
świata. Podzielona na kilka części
obejmuje różnorodność tematyki
o złych duchach. Znajdziemy tam
relacje
egzorcystów
opowiadających o sytuacjach
nadprzyrodzonych,
przez
niektórych
przypisywane
niewytłumaczalnym zjawiskom,
a przez osoby wierzące – złym
duchom, bo przecież jak w
sytuacji przewlekłej choroby
wytłumaczyć fakt, że osoba
odwiedzająca wielu lekarzy nie
odzyskała zdrowia, a po jednym
egzorcyzmie nie było po niej
śladu? Wydarzenia te mogą co
niektórych przyprawić o gęsią
skórkę.
Częste
w
krajach
trzeciego
świata
praktyki
pogańskie, jak np. rytuał czumby
sprawiają,
że
wiele
osób

jest
zniewolonych.
Dopiero
wielokrotne
egzorcyzmy
przynoszą wyzwolenie, dlatego
należy przede wszystkim skupiać
swoją uwagę na naszym Zbawcy,
Jezusie Chrystusie, ale trzeba być
też
świadomym
możliwości
wroga – szatana. Nie można
lekceważyć
świata
duchów,
zwłaszcza
w
dzisiejszych
czasach, w których szatan stał się
sympatyczną
maskotką.
Jest
ogromna potrzeba mówienia o
mocy zła duchowego, które
istnieje na świecie. Nawet
Halloween,
czy
pierścień
Atlantów,
które
niektórym
wydają się niewinną zabawą
prowadzi do nękania przez złe
duchy,
a
w
najgorszych
przypadkach do opętania. Nie
wolno
tego
bagatelizować,
dlatego oprócz tych wszystkich
spraw, w książce znajdziemy
artykuł
śp.
ks.
Mariana

Piątkowskiego
(poznański
egzorcysta sprawujący za życia
opiekę nad egzorcystami w
Polsce) o obronie przed złymi
duchami
i
sposobach
ich
działania. Być może wielu z nas
nie zdaje sobie sprawy także z
tego, jaką ogromną moc ma post
w posłudze egzorcyzmowania,
aby sprowadzić moc z wysoka.
Dlatego gorąco polecam po
sięgnięcie
tej
niewielkiej
książeczki, która przypomina
nam o tym, co powiedział św.
Piotr: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!
Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew
ryczący krąży szukając kogo pożreć.
[1P 5,8]

KĄCIK DLA DZIECI

Jezus

puka,

a

my

musimy

otworzyć Mu nasze serca. Ile
razy możesz na rysunku znaleźć
słowo „OTWÓRZ”?

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej
Poznań - os. Kwiatowe
Proboszcz

Wikariusz

ks. dr Benedykt Glinkowski

ks. Piotr Pawelec

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

