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ROZMYŚLANIA NA UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
„Radujmy się wszyscy w Panu obchodząc dzień święta ku czci wszystkich świętych,
z uroczystości których radują się Aniołowie i wielbią wespół Syna Bożego”
(Introit).
Uroczystość Wszystkich Świętych
dniem wielkiej radości
I. gdyż daje nam silną nadzieję
osiągnięcia nieba,
II. i ukazuje nam wielu pośredników
u Boga.
I. Radujmy się! – takie jest pierwsze
słowo Kościoła w dzisiejszej Mszy
świętej. Aby nas zachęcić do
wytrwałości w pracy, do mężnego
pokonywania
przeciwności
życiowych i do uświęcania się,
roztacza przed nami widok nieba
z nieprzeliczoną rzeszą Świętych,
którzy się tam dostali po tych
samych
trudach,
pracach,
cierpieniach, jakie my obecnie
ponosimy. Byli oni ludźmi tak samo
ułomnymi jak i my, tak samo
skłonnymi do grzechu, a jednak
pokonali świat, ciało, zakusy piekła,
przezwyciężyli pociąg do złego
i dostali się do nieba.
Wprawdzie nie jest w mocy
wyłącznie ludzkiej przezwyciężyć
wszystkie doczesne przeciwności
i dostać się do nieba, ale dlatego też
zaznaczyć trzeba, iż w Świętych
triumfuje nie moc ludzka, lecz
wszechmoc Boża i łaska Jezusa
Chrystusa.
Chwała
Świętych
w niebie to uczestnictwo w chwale
Jezusa
Chrystusa,
który
jest
„pierworodnym pośród wszystkich
braci”. W Świętych triumfuje łaska
Jezusa Chrystusa. Oddając przeto

dzisiaj część Świętym, czcimy nie
samych tylko Świętych, lecz przede
wszystkim
samego
Chrystusa,
którego łaska okazała się w nich
nader skuteczna i owocna.
Prawdy te winny wzbudzić w nas
silną nadzieję osiągnięcia nieba.
Strzeżmy się polegania tylko na
sobie. Wszystko zależy od łaski
Chrystusa a najbardziej osiągnięcie
nieba. Chrystus nam jej nie
odmawia. Dając nam jakąkolwiek
łaskę udziela nam już tym samym
zadatku nieba. Dotychczas już tak
wiele łask Jego dostąpiliśmy.
Ufajmy Jego miłości, że i niebo
otrzymamy przez Jego łaskę. Dla
nas stworzył Ojciec niebo, dla nas je
Syn otworzył, dla nieba nas Duch
Święty uświęca. Święty Paweł
poleca nam, abyśmy tą myślą
„krzepli się, my którzyśmy pospieszyli
uchwycić
daną
nam
nadzieję
i trzymamy się jej jako bezpiecznej
i pewnej kotwicy duszy naszej
przenikającej aż poza zasłonę, dokąd
przodując nam wstąpił Jezus”
(Hbr 6, 18–20).
Czytaj więcej na stronie 2
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ROZMYŚLANIA NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH– CD.
II. Dla pomnożenia pociechy i do umocnienia
nadziei nieba służy nam także prawda, że
w Świętych mamy pośredników, którzy chętnie
spieszą nam z pomocą, gdy ich czcimy z pokorą
i wzywamy nabożnie. Wprawdzie jest tylko
jeden Pośrednik, jak podkreśla w swych listach
święty Paweł. Ale nie stoi z tym w sprzeczności,
że i Święci w ścisłej zależności od Chrystusa jako
głównego Pośrednika i wespół z Nim za nami się
wstawiają. Chrystus, Król wszystkich Świętych,
ofiaruje za nas swemu Ojcu niebieskiemu
nieskończone swoje zasługi i okazuje Mu swe
rany, aby wyjednać miłosierdzie. Królowa
Świętych, razem z Boskim swym Synem wstawia
się, aby jako Współodkupicielka wyprosić nam
potrzebne łaski. Święci zaś okazując swe zasługi,
prace, cnoty, cierpienia, modlą się o twe
zbawienie, abyś się dostał do nich szczęśliwie.
Okazali się oni wiernymi przyjaciółmi Boga na
ziemi, dlatego wiele mogą teraz w niebie uprosić.
Uczcili zwłaszcza Jezusa, wsławili Maryję, toteż
Bóg uważa się niejako zobowiązanym wobec

nich. Święci wreszcie miłują nas najczystszą
miłością, dlatego życzą nam nieba i wspomagają
nas wszelkimi sposobami, a przede wszystkim
wyjednując łaski, byśmy szczęście wieczne
osiągnęli.
MODLITWA
O, mój Boże, jak wielką jest dobroć Twoja, że dałeś mi
pocieszającą
nadzieję,
iż
będę
kiedyś
współtowarzyszem wszystkich Świętych i zachęcasz
mnie do radowania się już teraz wielkością niebieskiej
nagrody! Daj mi, abym czego się spodziewam, to też
osiągnął szczęśliwie. Ze wszystkimi Świętymi upadam
przed tronem Twojego miłosierdzia i z nimi wielbiąc
Cię wołam: „Błogosławieństwo i chwała, i mądrość,
i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na
wieki wieków. Amen”
(Ap 7,12).
Z tomu O. Jerzego od św. Józefa pt. Chleb powszedni.
Rozważania na wszystkie dni roku kościelnego.

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA - KRÓL WSZECHŚWIATA
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
wprowadził do liturgii papież Pius XI na
zakończenie
roku
jubileuszowego
dnia
11.12.1925r.Uroczystość ta ma nam uświadomić, że
Chrystus jest Królem całego stworzenia –
wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś
dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej
godności. On jest Królem, bo jest Bogiem –
Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem.
Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę, bo nie
tylko stworzył świat, ale ciągle stwarza i nim
włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym
od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono
wszystkich
narodów,
wszystkich
miejsc
i wszystkich czasów. Już istnieje w Kościele, choć
jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego
właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił
nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź
Królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony
królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał
na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu
się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował
żaden władca świata. Władcy ziemscy nabywają
tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację
i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi
pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako
człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził On

przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida.
Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód.
W narodzie wybranym była ta prawda tak pospolicie
znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida.
Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo
do tytułu Króla. Chrystus jest ponadto Synem Bożym,
naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy
Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi,
Panem najwyższym i absolutnym, wobec którego
wszelkie królestwa ziemskie są nieporównywalne.
Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić,
liturgia dodała do tytułu “KRÓL” dopełniacz
“WSZECHŚWIATA “.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej. Po ponad
rocznym przygotowaniu formacyjnym dwadzieścia
osób spośród naszych parafian zdecydowało się
podjąć trud stworzenia Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej. W niedzielę 25 listopada 2012r.
w Archikatedrze Poznańskiej z rąk Księdza
Arcybiskupa, otrzymają legitymacje stwierdzające
przyjęcie ich do grona członków Akcji Katolickiej w
naszej Archidiecezji .
Dziękujemy im za świadomie podjętą decyzję
budowania wspólnoty Kościoła poprzez realizację
wyzwań stawianych katolikom XXI wieku.
Ksiądz Proboszcz
Benedykt Glinkowski
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Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO
Październik 2012

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO
Przesłuchanie
1833 Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium,

1 listopada - Wszystkich Świętych

a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: "Czy Ty

2 listopada - Wspomnienie wszystkich wiernych

jesteś

Królem

Żydowskim?"

Jezus

34

zmarłych

odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też

3 listopada - św. Marcina de Porres,

inni powiedzieli ci o Mnie?"

4 listopada - XXXI Niedziela Zwykła (Mk 12,28b-34)

35

Piłat odparł: "Czy

ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani
wydali mi Ciebie. Coś uczynił?"

36

Odpowiedział

św. Karola Boromeusza
5 listopada - św. Elżbiety, św. Zachariasza

Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata.

6 listopada - bł. Józefy Naval Girbes,

Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy

7 listopada - św. Willibrorda, bł. Łucji a Septifonte

moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.

8 listopada - bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej,

Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd".

9 listopada - rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

37

Piłat

zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś

10 listopada - św. Leona Wielkiego,

królem?"

11 listopada - XXXII Niedziela Zwykła (Mk 12,38-44)

Odpowiedział

Jezus:

"Tak,

jestem

królem. Ja się na to narodziłem i na to

św. Marcina z Tours,

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo

12 listopada - św. Jozafata Kuncewicza,

prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha

13 listopada - pierwszych męczenników Polski

mojego głosu". 38 Rzekł do Niego Piłat: "Cóż to jest

14 listopada - bł. Marii Luizy Merkert,

prawda?" To powiedziawszy wyszedł powtórnie

15 listopada - św. Alberta Wielkiego,

do Żydów i rzekł do nich: "Ja nie znajduję w Nim

16 listopada -NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia

żadnej winy.

17 listopada - św. Elżbiety Węgierskiej

39

Jest zaś u was zwyczaj, że na

Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy
zatem

chcecie,

Żydowskiego?"

abym
40

wam

uwolnił

Króla

Oni zaś powtórnie zawołali:

"Nie tego, lecz Barabasza!" A Barabasz był
zbrodniarzem. ".
(J 18, 33-40)

18 listopada - XXXIII Niedziela Zwykła (Mk 13,24-32)
bł. Karoliny Kózkówny,
19 listopada - bł. Salomey,
20 listopada - św. Rafała Kalinowskiego,
21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
22 listopada - św. Cecylii,
23 listopada - św. Klemensa I,
25 listopada - XXXIV Niedziela Zwykła (J 18,33b-37)
bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego
Pasterza,
25 listopada - św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
26 listopada - św. Leonarda z Porto Maurizio,
27 listopada - św. Wirgiliusza,
28 listopada - św. Stefana Młodszego,
30 listopada - św. Andrzeja Apostoła,
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WYDARZENIA MIESIĄCA
W tej części gazetki możecie
przeczytać
Państwo
o bieżących wydarzeniach
w naszej Parafii.

Poniżej tabeli możecie
Państwo
znaleźć
miesięczne podsumowanie
(ilość chrztów, zawartych
małżeństw oraz zgonów).

Zarazem
zachęcamy
do
czynnego udziału w życiu
Kościoła.

Listopad 2012
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

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

XI 2012

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. od
godz. 15.00 do 16.30.

XI 2012

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca
Maryi, od godz. 8.30. odwiedziny chorych, a o godz. 21.00 Apel Jasnogórski.

XI 2012

Od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem środy) pół godziny przed Mszą św.
wieczorną czytamy „wymienianki” i odmawiamy różaniec za zmarłych.

XI 2012

Uroczystość Wszystkich Świętych - Msze św. w naszym kościele jak w każdą
niedzielę. Po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie i modlitwa przy tablicach
pamiątkowych naszych zmarłych księży proboszczów. Następnie wspólne wyjście
z ks. Wikariuszem na cmentarz junikowski.

1 XI 2012

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszym kościele o godz.
8.00, 16.30, 19.00. Podczas Mszy św. o godz. 16.30 szczególne wspomnienie tych
z naszej wspólnoty parafialnej, którzy w minionym roku odeszli do wieczności.

2 XI 2012

Można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłego za nawiedzenie cmentarza
i równocześnie zmówienie, choćby myślnej, modlitwy w intencji zmarłych.

1-8 XI 2012

Niedziela modlitw o powołania i pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego. Gościć będziemy kleryka Łukasza Bąbelka, który podzieli się refleksją
na temat powołania do kapłaństwa, a po Mszach św. zbierze ofiary na utrzymanie
Arcybiskupiego
Seminarium
Duchownego
w
Poznaniu.
Po
Mszy
św. o godz. 8.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

4 XI 2012

Dla dzieci klas I, II, III „Celebracja Zaduszkowa” – dzieci przynoszą wypisane na
kartkach imiona i nazwiska swoich zmarłych krewnych.

5 XI 2012

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

9 XI 2012

Święto Niepodległości.

11 XI 2012
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WYDARZENIA MIESIĄCA
WYDARZENIA MIESIĄCA

DATA

O godz. 18.00 Msza św. i następnie spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Sali bł. Jana Pawła II.

15 XI 2012

O godz. 18.00 Msza św. i następnie spotkanie Rady Duszpasterskiej na probostwie.

20 XI 2012

Obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne
Akcji Katolickiej.

25 XI 2012

Święto św. Andrzeja apostoła – imieniny ks. kan. Andrzeja Kościańskiego.

30 XI 2012

Ilość
4
0
3

Statystyki
chrzty
sakramentów małżeństwa
zgony

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

ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII PW. ŚW. JADWIGI
ŚLĄSKIEJ
W dniu 18 października miało miejsce kolejne spotkanie Członków Akcji Katolickiej, działającej przy
n/Parafii. Tematem wiodącym spotkania były przemyślenia, związane z sakramentem małżeństwa.
Dyskusja była rozwinięciem ciekawego referatu, przedstawionego przez p. Aleksandra Grzelaka. Nie
brakowało zarówno poważnej dyskusji, jak i niekiedy humorystycznych akcentów. Następnie został
ustalony sposób i termin płacenia składek członkowskich (2 zł/miesiąc), a także dobrowolnych wpłat
na cele statutowo-organizacyjne. Dnia 25 listopada w poznańskiej Katedrze uroczyście zostaną
wręczone naszym Koleżankom i Kolegom legitymacje członkowskie Akcji Katolickiej.
Prędzej jednak, w dniu Święta Narodowego Akcja Katolicka zaprasza Parafian na ciekawy wieczór,
poświęcony bohaterowi narodowemu, przywódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Józefowi Dowbor Muśnickiemu. Postać Bohatera przedstawiona będzie 11 listopada po wieczornej Mszy Świętej o godz.
18-tej w salce im. bł. Jana Pawła II.
Akcja Katolicka w Poznaniu zaprasza do współpracy Parafian, którym bliski jest los naszej Ojczyzny
i Kościoła. Następne Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie tradycyjnie w czwartek dnia
20 grudnia 2012 r.
Jacek Zalewski

SPOTKANIE W RZYMIE

Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się
w Rzymie w dniach od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia
2013 roku. Wspólnota z Taizé przygotowuje je we
współpracy z diecezją rzymską. Ten nowy etap
„pielgrzymki zaufania przez ziemię”, zapoczątkowanej
przez Brata Rogera pod koniec lat 70-tych, zgromadzi
kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi.
Jeżeli chciałbyś wziąć udział w Europejskim Spotkaniu
Młodych w Rzymie,
zgłoś się jak najszybciej do
najbliższego punktu przygotowań. Zapisów dokonuje się
po wspólnych przygotowaniach. Termin zgłaszania się w
punktach przygotowań upływa z dniem 18 listopada.
Lista punktów przygotowań i więcej informacji na:
www.taize.fr/pl
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RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI – Festyn parafialny, czyli czas zabawy 14.10.2012
Kohelet mówił: „Wszystko ma
swój czas, i jest wyznaczona
godzina na wszystkie sprawy pod
niebem: jest czas rodzenia i czas
umierania, czas sadzenia i czas
wyrywania tego co zasadzono, (…)
czas płaczu i czas śmiechu, (…)
czas milczenia i czas mówienia.”
Koh 3, 1-7
Można dodać za Koheletem, że
jest czas modlitwy i czas
zabawy. I taki właśnie czas
przeżywaliśmy
w
naszej
wspólnocie parafialnej dnia
14 października. To był piękny
czas podarowany nam przez
Boga, aby cieszyć się tym, co
zostało przygotowane przez
różne grupy zaangażowane w
duszpasterstwo naszej parafii.
Po Mszy Świętej o godz. 11.00
na dziedzińcu kościoła czekały
na nas rozstawione stoły z
pięknie nakrytymi białymi
obrusami, na których były
bukieciki jesiennych kwiatów.
Czuło się serce włożone w

przygotowanie do tego festynu
aby każdy był zadowolony i
mógł z radością uczestniczyć w
dzieleniu się tym co dobre
i piękne. Po krótkiej modlitwie
i błogosławieństwie ks. Piotra
ustawiły
się
kolejki
po
grochówkę, kiełbaskę, kawę,
herbatę i ciasto. Za symboliczną
opłatą można było zjeść pyszny
obiad z deserem i kawą,
porozmawiać ze znajomymi,
cieszyć
się
byciem
we
wspólnocie parafialnej. Byli
wspaniali ludzie zaangażowani
w przygotowanie tego święta
i chcący dzielić się dobrem
z innymi. Poza kulinarną stroną
tego festynu były jeszcze różne
konkursy, gry, zabawy, pokaz
ratownictwa
medycznego.
Można było wykazać się
znajomością wiedzy o św.
Jadwidze Śląskiej, jak również z
gwary poznańskiej. Pan Jacek
Hałasik
bawił
wszystkich
opowiadając monologi w

gwarze poznańskiej.
Szkoda jedynie, że niewiele
osób
skorzystało
z
tego
wspaniałego
daru,
jaki
przygotował
nam
Pan
w postaci pięknej, słonecznej
pogody
oraz
cudownych,
oddanych ludzi. Gdybyśmy
bardziej starali się zrozumieć
trud, wysiłek i poświęcony czas
przez grupę osób pragnących
umilić
nam
niedzielę
poprzedzającą
odpust
parafialny, to z pewnością
byłoby nas więcej.
Dzielić się dobrem, to jak
dzielić się chlebem. Nasuwa mi
się na myśl modlitwa piekarzy
do
św.
Klemensa
Marii
Hofbauera,
ks.
bpa
J.
Zawitkowskiego
i
ją
chciałabym zadedykować tym
wszystkim,
którzy
przygotowali ten dzień radości,
tym którzy w nim uczestniczyli
i wszystkim innym do refleksji.
Anna Cymerys

Modlitwa piekarzy do św. Klemensa Marii Hofbauera, ks. bpa J. Zawitkowskiego
Ojcze nieskończenie dobry!
Ty otwierasz swoją dłoń
i karmisz nas do syta.
Panie, dobry jak chleb!
My jesteśmy piekarzami,
wiemy jak chleb rośnie
i znamy zapach chleba.
Widzimy na polu
wieczny cud jego rozmnażania.
Panie, myśmy uwierzyli,
że Ty słowa życia masz.
Dlatego gdy kapłan mówi Twoje, Panie słowa:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy,
to jest Ciało Moje,
które za was będzie wydane…
z Tomaszem wyznajemy:
Pan mój i Bóg mój!
Boże nasz!
Stałeś się dla nas chlebem,
Abyśmy nie ustali w drodze do nieba,
Mój chleb
stał się Komunią Świętą.

Święty Klemensie, Wiedeński Piekarzu,
Jałmużniku Warszawy,
Patronie Zjednoczonej Europy,
Ojcze głodnych dzieci we Wiedniu, w Znojmie w
Warszawie,
u Niemców, Czechów i Austriaków!
I starczyło Ci chleba dla wszystkich
I serca starczyło Ci dla wszystkich.
Panie, daj mi tęsknotę za chlebem,
który daje wieczne życie.
Niech Święty Klemens
przyjdzie do mnie – piekarza
z ostatnią Komunią Świętą,
z Wiatykiem – z chlebem na drogę do nieba.
Przyjmij mnie,
Matko trzech miar mąki,
Matko Pszenicznego Chleba
na ucztę Króla mnie wprowadź,
do nieba
mnie, upracowanego piekarza.
Amen.
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
Spotkanie z okazji imienin Św. Siostry
Faustyny Kowalskiej- okazją do szerzenia
Miłosierdzia Bożego.
W dniu 05. 10. 2012 roku Parafialny Zespół Caritas
zorganizował „ Wieczernicę Święta Miłosierdzia
Bożego”. Spotkanie zapoczątkowano udziałem
w wieczornej Mszy Świętej, a następnie zespół
Caritas
poprowadził
modlitwę
różańcową
z elementami rozważań o Miłosierdziu Bożym.
Po modlitwie różańcowej odbyła się projekcja filmu
w Sali Jana Pawła II. Na spotkanie przybyło około
trzydziestu osób. Na gości czekała gorąca kawa
i herbata oraz smakowite domowe wypieki. W
kawiarnianej atmosferze zebrani oglądnęli film pt .
„Braciszek” , opisujący historię życia sługi BożegoAlojzego Kosiby. Był On Franciszkaninem żyjącym
w latach 1855- 1939 w Polsce, który większość
swojego życia przebywał w Klasztorze w Wieliczce.
Pełniąc obowiązki kwestarza i jałmużnika, zasłynął
z pogody ducha i wielkiej dobroci. Film,

Pielgrzymkowych wspomnień czar
25 sierpnia 2012 roku, Parafialny Zespół Caritas
zorganizował
Pielgrzymkę
autokarową
do
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin
w Lubaszu. W Pielgrzymce wzięło udział 38 osób,
którym siły fizyczne i zdrowie częstokroć nie
pozwalają
na
uczestnictwo
w
innych
pielgrzymkach. W Sanktuarium ks. dr Benedykt
Glinkowski celebrował uroczystą mszę świętą, przy
aktywnym udziale swoich parafian.
PZC poprowadził nowennę do Matki Bożej
Królowej Rodzin oraz czuwanie modlitewne
z prośbami o zdrowie i błogosławieństwo dla
naszych pielgrzymów i ich rodzin oraz wszystkich
chorych i cierpiących. Na zakończenie ks. dr
Benedykt
Glinkowski
udzielił
szczególnego
błogosławieństwa uczestnikom. Po uczcie duchowej
nadszedł czas na pokrzepienie ciała. Członkinie
PZC w Lubaszu wraz z ks. proboszczem
Mirosławem
Wawrzyniakiem,
ugościły
nas
wspaniale aromatyczną kawą i herbatą oraz
pysznymi domowymi wypiekami. Następnie
uczestnicy pielgrzymki udali się do Krucza,
w którym serdecznie powitała nas Pani Leśniczka
i uchyliła przed nami rąbek wiedzy o bogactwie
okolicznego świata roślin i zwierząt. Uczestnicy
z zachwytem poznawali rzadko spotykane odmiany
drzew iglastych, a powszechne zainteresowanie
wzbudziła sosna o nazwie Baba-Jaga. Leśniczka
Iwonka opowiadała z tak ogromnym

Brat Alojzy Kosiba apostoł dobroci z
Wieliczki

zawierający moc wzruszających, jak
również
humorystycznych wątków, niósł przesłanie Miłości
Boga i bliźniego.
Osoby obecne, mając świadomość nadchodzącej
zimy i konieczność niesienia pomocy bliźnim
w tym trudnym okresie, złożyły również ofiary na
rzecz najbardziej potrzebujących osób z naszej
parafii.
Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne „Bóg
zapłać” za wszystkie złożone ze szczerego serca
ofiary.
Dorota Bernad

zaangażowaniem, że każdy chłonął przyrodniczą
wiedzę i wpadał w zachwyt nad pięknem naszego
świata, stworzonego przez Boga!
Później, chwila odpoczynku w stylowej altance
oraz ognisko z pysznymi kiełbaskami pieczonymi
na kijach, przy harcersko-obozowych piosenkach,
przecież tak miło powspominać młodzieńcze lata!
Po sycącej uczcie, nadszedł czas na śpiewy na Bożą
chwałę, wszak „Kto śpiewa modli się podwójnie”.
Tak, więc utworzyliśmy wspólnie z członkiniami
PZC w Lubaszu krąg przyjaźni, chwyciliśmy się za
ręce i wysławialiśmy BOŻĄ MIŁOŚĆ. W trakcie
całej pielgrzymki śpiewom przewodziła nasza
wspaniała katechetka – Anna Jęsiak, bez której
byśmy nie osiągnęli takiej „mocy śpiewnej” .Jeszcze
mała iskierka „Miłości” wędrująca z rąk do rąk,
z serca do serca i…, nastał czas powrotu.
W drodze do autokaru modlitwa dziękczynna
w pobliskim Kościele i z „Bożą radością w sercu
i pięknym uśmiechem na ustach, wzmocnieni
Eucharystią,
napełnieni
Duchem
Świętym
w atmosferze modlitwy do Bożego Miłosierdzia,
wróciliśmy do swoich domów. Jeszcze na długo
w pamięci uczestników i organizatorów pozostanie,
„Ta pielgrzymka”
przesycona Bożą Miłością
i
wzajemną
życzliwością.
Dlatego
warto
powspominać…
Dziękujemy Ci Boże za łaski nam ofiarowane!
Dorota Bernad

Jadwisia
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FOTORELACJA – Październik 2012
XII Pielgrzymka do
Tulec

Festyn parafialny
14.10.2012
fot. Marek Grześkowiak

Spotkanie z okazji imienin Św. Siostry
Faustyny Kowalskiej
Chwila odpoczynku podczas pielgrzymki
do Lubasza

Pożegnanie
ks. Bartosza
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WIELKOPOLSKA NIE JEST NAM OBCA
- Zamek w KórnikuZwiedzając Wielkopolskę nie można nie
zajrzeć do Kórnika, w którym znajduje się
okazały zamek. Miejscowość ta znajduje się
około 20 kilometrów od Poznania, więc po
zwiedzeniu licznych zabytków stolicy
regionu można jedno popołudnie poświęcić
na zobaczenie obiektu w Kórniku.
Zamek
w
Kórniku
według
badań
archeologicznych został wzniesiony już
w XIV wieku, ale to, co widzimy dziś
pochodzi z XIX wieku i nawiązuje do
neogotyku angielskiego. Jak wiadomo ziemie
Wielkopolski były jednymi z pierwszych
terenów, gdzie powstawała państwowość
Polska, więc budowano tu dużo obiektów,
w których przebywali różni przedstawiciele
ówczesnych władz.
Do końca XVI wieku zamkiem tym władał
ród Górków, bardzo znacząca rodzina w tym
okresie, w której znajdował się, np. biskup.
Później przechodził on w różne ręce, by
w 1676 roku osiedliła się w nim rodzina
Działyńskich, która bardzo zainwestowała w
nieruchomość
i
jej
okolice.
Portret
przedstawicielki tego rodu – Teofili - dał
początek legendom o Białej Damie, która
rzekomo do dnia dzisiejszego straszy w tym
miejscu. Ostatnim z Działyńskich na zamku
w Kórniku był Jan, który dokończył
rozpoczętą przez jego ojca Tytusa rozbudowę
rodzinnej posiadłości. Nastąpiło to około
1860 roku, a kiedy umarł on bezdzietnie,
zamkiem zajęła się rodzina jego żony, czyli
Czartoryscy
i
Zamoyscy.
Władysław
Zamoyski w chwili śmierci, w 1924 roku, całą
posiadłość przekazał na rzecz państwa
i otworzył fundację – Zakłady Kórnickie.
Czasy wojny i czasy PRL bardzo zniszczyły
obiekt, którego odbudową zajęto się
stosunkowo niedawno. Jeszcze w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku otwarto na
zamku bibliotekę, a obecnie zamek jest
obiektem klasy zerowej, czyli stanowi
światowy zabytek szczególnie chroniony.
Mieści się tu muzeum (w ciągu roku
występują czasowe przerwy, więc zanim ktoś
zamierza się tu wybrać lepiej sprawdzić na

stronach internetowych Poznania,
wizyta w muzeum będzie możliwa)

kiedy

Zwiedzający mogą na zamku w Kórniku
zobaczyć pomieszczenie zwane pokojem
Władysława Zamoyskiego, w którym swoje
biuro mieli jego poprzednicy. Stoją tu jeszcze
oryginalne
meble
z
czasów
Tytusa
Działyńskiego, gotycki, drewniany ołtarzyk,
globus z XVIII wieku, szafa i obrazy. Kolejne
pomieszczenie to Pokój Generałowej, czyli
Celestyny Działyńskiej i kolejnych pań
mieszkających na zamku. Tu znajdują się
meble z epoki i mnóstwo pamiątek
rodzinnych. W bibliotece zamkowej znajduje
się rękopis III części „Dziadów” i ballada
„Pan Twardowski” Adama Mickiewicza,
a w salonie fortepian, na którym miał grywać
sam Fryderyk Chopin. Atrakcją zamku są też
jego ogrody i park. Ogrody pierwotnie
założone były w stylu włoskim, a obecnie
reprezentują styl angielski. Cały ten teren, na
którym rośnie wiele tysięcy gatunków drzew
i krzewów objęty jest ochroną Instytutu
Dendrologii PAN. Arboretum w Kórniku jest
najstarszym i największym obiektem tego
typu w naszym kraju.
źródło: www.wot-wielkopolska.pl

Zamek w Kórniku
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Zapraszamy
do witryny
naszej Parafii!

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Święty Andrzej
Andrzej Apostoł to ten, od którego wzięły
się andrzejki. Miał nie byle jakiego brata,
bo pierwszego papieża, czyli Szymona
Piotra. Nie wiadomo, czy w dzieciństwie
obydwaj byli grzecznymi chłopcami
i któremu z nich udawało się łowić większe
ryby w Jeziorze Genezaret. W każdym
razie, kiedy Andrzej dorósł i spotkał
Jezusa, oszalał na Jego punkcie. Chciał
o Nim opowiadać wszystkim ludziom.
Podobno piechotą dotarł aż nad brzegi
Dniepru i Donu. Zginął w mieście Watras
na terenie dzisiejszej Grecji. Kiedy tam
przybył, namiestnik rzymski kazał go
aresztować, a potem skazał na śmierć na
na krzyżu o kształcie litery X. Andrzeja zaprowadzono na ogromny plac, gdzie
zebrało się dwanaście tysięcy ludzi. Dotarłszy na miejsce, Andrzej zdjął ubranie
i oddał je katom. Ci zaś dźwignęli go na krzyż, napięli jego ciało powrozami
i zawiesili go tak, jak im kazano. Wtedy cały tłum zażądał uwolnienia apostoła.
Ale Andrzej nie zgadzał się na to. Wołał z krzyża: Panie, Jezu Chryste, nie
pozwól, aby mnie zdjęto z krzyża, zanim nie oddam Ci mojej duszy. Kiedy to
mówił, otoczyła go olśniewająca jasność, tak, że nie można było na niego
patrzeć. Trwało to około pół godziny. Kiedy jasność ustała, Andrzej już nie żył.
Tradycja podaje, że było to 30 listopada około 65 roku.
Fragmenty książki „Krótki film o świętych” (praca zbiorowa)

Adres:

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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RECENZJA KSIĄŻKI –
„Szukajcie a znajdziecie”
Chcę z Wami podzielić się tą
jakże
ubogacającą
duchowo
książką. Treść podzielona jest na
pięć części, które stanowią zapis
głoszonych
rekolekcji
dla
różnych grup społecznych. I tak,
rekolekcje
dla
prawników
o Bożym prawie zapoznają nas
z
istniejącymi
zasadami
w świecie, które ustanowił Bóg
dla naszego dobra jak choćby
Dziesięć Przykazań. Prawo jest
gwarancją ładu w świecie, które
dzisiaj jest tak często naruszane
poprzez
spowszednienie
grzechów
ciężkich.
Przedstawione zostały sposoby
naruszania Bożego prawa oraz to,
co tak naprawdę ono dla nas
znaczy, choć często o tym
zapominamy myśląc, że Boże
nakazy nas ograniczają. Kolejne
rekolekcje
były
poświęcone
studentom.
Ksiądz
Staniek
powierzał słuchaczom swoją
nadzieję dotyczącą nawrócenia
grzeszników jak i każdego z
obecnych. Opowiadał

o znaczeniu wartości moralnych
i religijnych, pokazywał ich
podobieństwa i różnice, a także
mówił
o
odzyskaniu
tych
wartości i duchowej uczty, jaką
stanowią
przede
wszystkim
wartości religijne, które są
bogatsze w treści od samego
tylko moralnego postępowania.
Na
kolejnych
rekolekcjach
akademickich
była
mowa
o wolności, która przejawia się w
sprawiedliwości
(pamiętajmy
jednak, że sprawiedliwość jest
nierównością), o mądrości, która
musi towarzyszyć wolności, jak i
także odwaga, umiarkowanie i
oczywiście miłość. Pochylenie się
nad tymi wszystkimi cechami
pozwoliło ujrzeć niesamowity
wymiar wolności oparty na
czterech filarach.
Następne
rekolekcje
były
poświęcone lekarzom, tłumacząc
im znaczenie modlitwy danej
nam przez samego Boga, a
mianowicie

modlitwy
„Ojcze
nasz”.
Połączenie konkretnych wierszy
prób
ukazuje
połączenie
i interpretację o wiele głębszą, niż
w samym tylko rozumieniu
modlitwy całościowo.
Ostatnie rekolekcje były także dla
lekarzy, te jednak tłumaczyły
niektóre z fragmentów Mszy
Świętej.
Ksiądz
tłumaczył
znaczenie chleba i wina, miłości
Boga
i
słabość
człowieka,
zwycięstwo przez klęskę Jezusa
oraz pokarm życia wiecznego,
które musimy spożywać, aby
móc żyć prawdziwie i wiecznie.
To byłoby na tyle krótkiego
przedstawienia poszczególnych
rekolekcji składających się z kilku
spotkań i konferencji. Ta książka
jest moim odkryciem tego lata
i serdecznie polecam ją jako
lekturę.
Monika Kaszkowiak

KĄCIK DLA DZIECI

Poukładaj serduszka ze słowami w
odpowiedniej kolejności, a otrzymasz werset
mówiący o Bożej miłości

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

