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BETLEJEM POLSKIE

Betlejem Polskie

Czas na wzniosłe
wybory

1

Poprzez śniegi i zawieje pędzą sanie do Betlejem
Płozy sań zaś pełne strachu - raz po śniegu, raz po piachu.
Suną poprzez wsie i miasta . Zatrzymajmy je i basta
Choć na czasu odrobinkę… no bo kupić trza choinkę.

2

Potem znowu na godzinę - nabyć karpia i wędlinę.
Zdążę przecież do Betlejem - stanę zatem i coś przejem
Ciężka dola jest wędrowca . Jeszcze upiec trza makowca.
By uprzedzić też lamenty skoczę dzieciom po prezenty.

Parafialny Zespół Caritas
3

Wydarzenia

4

W marketowe wpadłem knieje gubiąc drogę do Betlejem.
Gwiazdki idzie już godzina, gdzież Betlejem ta mieścina ?
Czy w Warszawie, Gdańsku , Łodzi ? Może Jezus się narodzi ?
Hej, nie szukaj w makroświecie ! W duszy masz Betlejem przecie !!
Bo w tych Świętach o to chodzi czy się Dziecię tam narodzi !
Baczmy zatem by wśród jadła dusza z głodu nam nie padła !!!

Prawo Kościoła na co
dzień

Pytania nie tylko do
najmłodszych
Anielska szkoła…

6

W dwutysięczny piętnasty rok stań na Twych saniach , wytęż
wzrok…
Czy świat Twój dobrze się zmienia ? - Takie są moje życzenia...
Andrzej Szymon Leszczyc Waliszewski

6/ 7
7

Członkom naszej Wspólnoty Parafialnej, Wszystkim
Mieszkańcom Osiedla Kwiatowego serdecznie życzymy wspólnie dzieląc się opłatkiem -

15 lat Caratitas

8

Pogodnych i Radosnych

Świąt Bożego Narodzenia !

Niech Słowa Pragnień Wigilijnego Stołu - podobnie jak Boże
Dziecię - Ciałem się staną i zamieszkają między nami w każdym
Redaktor: Jan Gąsiorowski
TELEFON: 513 178 094
E-MAIL:
gazetka-jadwisia@wp.pl

Dniu Nowego 2015 Roku, w nas samych, pracy, rodzinie i
Ojczyźnie miłej....
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
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Czas na wzniosłe wybory
Ktoś kiedyś z zacięciem filozoficznym słusznie
zauważył, iż nasz piękny świat został tak
stworzony, że o porządek trzeba zawsze dbać a
bałagan natomiast jakoś sam … się robi. Długo
też nie trzeba rozmyślać, by to "odkrycie"
potwierdzać w o wiele szerszym i głębszym sensie
oraz zakresie. Choćby m.in. Mikołaj Kopernik
odkrył, że… "pieniądz gorszy wypiera pieniądz
lepszy". Podobnie bywa w życiu społecznym.
Niestety, dobre maniery wypierane są przez
podstawowe
braki
w
kulturze,
honor
zastępowany
jest
nachalnie
promowanym
relatywizmem, a piękna polszczyzna nie trafia jak chciał wieszcz Mickiewicz - z salonów pod
strzechy, lecz jakby wręcz obrała kierunek
odwrotny. Może tak jest dlatego, że w
przeciwieństwie do upadku i degradacji - uparte
dążenie do każdej wartości wyższego rzędu, po
prostu do wzniosłości wymaga zawsze wysiłku,
wytrwałości, cywilnej odwagi i niekiedy ofiary.
Łatwiej jest przecież " wespół w zespół" "jeść, pić i
popuszczać pasa" aniżeli wsłuchiwać się w treść
kazań ks. Piotra Skargi czy zadumać się jak …
Stańczyk na obrazie Jana Matejki po utracie
Smoleńska. Czy grzech lenistwa a raczej
szatańskiego znużenia duchowego nie koliduje
zasadniczo z naszym powołaniem do świętości ?
Czy
tkwienie
w
samo
załganiu
i
samozadowoleniu, że się dla przykładu bywa w
jednej drużynie
z będącymi na żołdzie
"mainstreamu" celebrytami jest tak naprawdę do
końca bezpieczne
i zwycięskie? Czy w końcu
obojętność, niekiedy wręcz… czmychanie wobec
coraz bardziej widocznych oznak niechlujności

naszego państwa nie jest jednocześnie grzechem,
sprzeniewierzającym Czwarte Przykazanie ?
Przecież Kościół naucza i ciągle przypomina, że
każdą Ojczyznę, a w naszym przypadku Polskę
należy traktować jak swoją Matkę ! Jakże warto
w tym miejscu przypomnieć prorocze słowa św.
Jana Pawła II, wygłoszone
w ostrym,
ekspresyjnym tonie już w 1991 roku w Polsce,
tuż po odzyskanej niepodległości :
"Oto matka moja i moi bracia". Może
dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to
jest moja matka, ta ziemia ! To jest moja
matka, ta Ojczyzna ! To są moi bracia i
siostry !
I zrozumcie, wy wszyscy,
którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych
spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą
mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć
! Was też powinny boleć ! Łatwo jest
zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo
niszczono
!
Trzeba
intensywnie
odbudowywać
!
Nie
można
dalej
lekkomyślnie niszczeć !
Pamiętajmy o tych błagalnych słowach
Świętego, Największego Rodaka w historii Polski.
Pamiętajmy teraz, a zwłaszcza w przyszłym,
wyborczym roku. Pamiętajmy zawsze. Bo zawsze
mamy wybór. Byśmy nie śpiewali później w
kościołach " Liczę na Ciebie Ojcze", byśmy nie
błagali Jezusa, by "przemienił smutny ten czas",
byśmy w końcu znowu nie zanosili do Pana
błagania, by raczył nam zwrócić Ojczyznę wolną.
Bo przez cały ten czas to właśnie Bóg-Ojciec na
nas liczy i to On błaga, byśmy go słuchali. Ale i…
daje nam wybór.
Jacek Zalewski

Parafialny Zespół Caritas
Po Mszy Św. w pięknie przystrojonej i
ozdobionej sali św. Jana Pawła II .nastąpiło
spotkanie uczestników Mszy Św. przy kawie i
słodyczach.
Ze
słodyczy
należy
wymienić
wspaniały duży tort
z symbolem Caritas
wykonany i upieczony przez państwo Elżbietę i
Janusza Łakomych, jak również pyszne placki,
upieczone
przez
członkinie
P.
Z.
C.Wiceprzewodnicząca Zespołu
pani Danuta
Guzikowska w swoim wystąpieniu przedstawiła
w skrócie historię Parafialnego Zespołu Caritas,
oraz niektóre dotychczas prowadzone działania i
akcje charytatywne Zespołu.
Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wszystkim
obecnym kapłanom i siostrze Manueli wręczyła
kwiaty oraz życzenia i laurkę dla Zespołu.
Natomiast członkowie Zespołu wręczyli kwiaty
pani Danucie Guzikowskiej za 16-to letnią
działalność w P. Z. C. oraz pani Ewie Mączyńskiej
za 15 lat pracy w Zespole.

Na uroczystość zaproszono wszystkich byłych
członków Zespołu, oraz osoby, które w różny
sposób wspomagały P. Z. C. w jego działaniach.
Zmarli członkowie P. Z. C. Księża: Kazimierz
Sewol i Stefan Drop, oraz panie: Halina
Mikołajczak i Janina Michałek są obecni w
pamięci członków Zespołu i ich modlitwach.
Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim,
którzy w różny sposób / również anonimowo/
pomagają w naszej posłudze ubogim.
Marlena Powałowska
Danuta Guzikowska
Kazimierz Kasperek
Zdjęcia z uroczystości na stronie 8
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Jubileusz 15- lecia Parafialnego
Zespołu Caritas
Nasz Parafialny Zespół Caritas doczekał
się już pięknego jubileuszu 15-letniej
działalności charytatywno-opiekuńczej wobec
potrzebujących.
Jakkolwiek nie wypada
chwalić
się
dobrymi
uczynkami,
ale
podkreślić można, że członkowie Zespołu
wkładają dużo serca w posłudze uświęcenia
drugiego człowieka oraz przynależności do
Chrystusa.
Teraz trochę historii.
Inauguracyjne
spotkanie z udziałem pięciu osób odbyło się w
dniu 6. 10. 1998 pod przewodnictwem
proboszcza ks. Romana Poźniaka. Chociaż
Zespół
nie
został
jeszcze
formalnie
zarejestrowany, to jednak
rozpoczął już
działalność charytatywną pomagając Polakom
zamieszkałym na Litwie i Białorusi.
Oficjalne
powołanie
i
zarejestrowanie
nastąpiło w dniu 18. 11. 1999, ale wtedy
Zespół już liczył 9 osób. Wybrano Zarząd
Zespołu
Przewodniczący
ks.
Proboszcz
Roman
Poźniak.
:Z-ca
Danuta Guzikowska
Skarbnik
Lucyna Mikołajczak
Sekretarz
Halina Warot.
W następnych latach, pomimo, że zdarzały
się odejścia niektórych członków z powodu
choroby, lub wieku, to jednak Zespół
systematycznie się rozrastał i obecnie liczy
już 17 członków.
Jakkolwiek
podstawą
działalności Parafialnego Zespołu Caritas jest
dobroczynność, członkowie również pracują,
aby zdobywać środki finansowe i rzeczowe na
ten cel. Do najważniejszych trzeba zaliczyć
m/in. wykonywanie wiązanek na niedzielę
palmową, oraz bukiecików na święto Matki
Boskiej Zielnej. Dzięki pomocy ludzi dobrej
woli w naszej parafii udaje się wykonać i
rozprowadzić 400 do 700 wiązanek. Tradycją
jest również w okresie Bożego Narodzenia
pakowanie w koperty opłatków wigilijnych
które wraz z innymi ozdobami rozprowadzane
są w czasie
Adwentu. .Uzyskane ofiary
przeznaczone są na pomoc potrzebującym w
naszej parafii.
Również nasz fundusz zasilają ofiary za
rozprowadzane świece paschalne przed
Wielkanocą i świece Caritas przed Bożym
Narodzeniem,

jak również ofiary ze skarbonki Caritas i św.
Antoniego. Środki rzeczowe uzyskiwane są przez
uczestnictwo członków w zbiórkach żywności. W
kolejności wymienić trzeba najważniejsze formy
pomocy materialnej, która jest wymierna. Są to:
bony żywnościowe do realizacji w osiedlowym
sklepie,
bezpłatna
żywność
w
ramach
europejskiego programu pomocy dla najuboższej
ludności, dopłaty do zakupu leków, węgla, i
energii elektrycznej, dopłaty do remontów, jak
również
współfinansowanie
wyjazdów
wakacyjnych
dzieci
i
młodzieży
oraz
rekolekcyjnych wyjazdów ministrantów.
Przed
Świętami
Bożego
Narodzenia
organizowana jest
„Choinka z
czerwonymi
serduszkami” dzięki której dzieci z rodzin
będącym w trudnej sytuacji materialnych
otrzymują paczki i upominki od anonimowych
darczyńców oraz Zespołu Caritas.
W dniu chorych organizowana jest uroczysta
Msza Św. z udzielaniem sakramentu chorych
i
błogosławieństwem
Najświętszym
Sakramentem, oraz spotkanie przy kawie w sali
św. Jana Pawła II. Chorzy, którzy ze względu na
chorobę nie mogą uczestniczyć na Mszy św. i
spotkaniu otrzymują laurki z modlitwą i
życzeniami.
Również z myślą o starszych i
chorych
organizowane są
pielgrzymki
autokarowe do sanktuariów Matki Boskiej.
Z okazji jubileuszu w dniu 16 listopada została
odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna
za wszystkich zmarłych i żyjących członków
Caritasu.
Msza św. koncelebrowana z udziałem ks.
Waldemara Twardowskiego, który przewodniczył,
oraz ks. Bartosza Nowakowskiego i ks. Kanonika
Andrzeja
Kościańskiego.
We
Mszy
Św.
uczestniczył ksiądz Proboszcz, siostra Manuela z
Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz zaproszeni
goście
i
członkowie
Zespołu.
Uroczystość
uświetnił chór parafialny pod przewodnictwem
pani Anny Baumann.
Na tą uroczystość kościół został pięknie
przyozdobiony
przez
członkinie
Zespołu
panie: Iwonę Łabędzką i Marlenę Powałowską,
W kościele ks. Waldemar Twardowski dziękując
Zespołowi za dotychczasową działalność, życzył
dalszej owocnej pracy dla dobra ludzi i chwały
Bożej oraz wręczył pani Danucie Guzikowskiej
dyplom gratulacyjny dla Zespołu nadany przez
Caritas Archidiecezji a Siostra Manuela wręczyła
piękną dużą świece z symbolem Caritas i
podziękowała za dotychczasową działalność i
pracę.

Dalej strona 2.
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W adwencie, od poniedziałku do piątku, w naszym kościele Roraty dla dzieci o
godz. 18.00. Dzieci przynoszą serduszka z wpisanym dobrym uczynkiem z
jednej strony oraz swoim imieniem i nazwiskiem z drugiej. Będziemy losować
trzy ikony. Podczas Rorat, na stoliku z darami, będzie wystawiona puszka
adwentowa – „wielkie serce”, do której wchodząc do kościoła, będzie można
składać ofiary przeznaczone na nagrody dla dzieci, najpilniej w nich
uczestniczące. Po Mszy św. dzieci otrzymają obrazki, które będą umieszczać
na planszy otrzymanej w pierwszym dniu Rorat. W soboty o godz. 8.00 Roraty
dla tych, którzy nie mogą w nich uczestniczyć w pozostałe dni.

XII 2014

We wszystkie piątki adwentu o godz. 19:00 będą odbywać się Msze Św.
"Rorate caeli" - Adwentowe czuwanie światła, adresowane przede wszystkim
do młodzieży a szczególnie kandydatów do bierzmowania. Jednakże
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału we wspólnym czuwaniu. Prosimy
zabrać ze sobą świece, które będą nam towarzyszyć podczas modlitwy.

XII 2014

Od poniedziałku do soboty podczas Mszy św. o godz. 8.00 będą czytane drugie
czytania z Liturgii Godzin, oddające klimat Adwentu i przygotowujące do
świąt Bożego Narodzenia.

XII 2014

W okresie od 22. 11. do 20. 12. br. jest czynne okienko Caritas. Można
zaopatrzyć się w opłatki, świece Caritas, lampiony, świąteczne kartki, laurki,
oraz różne ozdoby. Czas otwarcia okienka: soboty – przed i po Mszy św. o
godz. 18.00, niedziele – przed i po każdej Mszy św., środy – w czasie dyżuru
od 15.00 do 16.00. Bliższe informacje na tablicy Caritas w przedsionku
kościoła.

XII 2014

W naszym kościele pojawiła się choinka z czerwonymi serduszkami. Na
serduszkach zapisano imiona dzieci, które pochodzą z rodzin pozostających
obecnie w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli pragniesz anonimowo sprawić
radość dziecku, które chciałoby znaleźć pod choinką paczkę – niespodziankę,
zdejmij serduszko z imieniem jednego z nich i przygotuj paczuszkę. Gotową
paczkę wraz z zabranym wcześniej serduszkiem umieszczonym w widocznym
miejscu na paczce prosimy położyć pod choinką w kościele, w zakrystii lub
oddać w okienku Caritas najlepiej do 20 grudnia 2014.

XII 2014

Dnia 30.11.2014 r. I Niedziela Adwentu – czasu radosnego oczekiwania na
przyjście Pana – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Na Mszach św. gościmy o.
Oblata, który głosi Słowo Boże i rozprowadza przy wyjściu z kościoła
Kalendarze Misyjne. Na Mszę św. o godz. 11.00 dzieci przynoszą listy do
Świętego Mikołaja.

30.11.2014

W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
1.

XII 2014

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

04.12.2014

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 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.

05.12.2014

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego
Serca Najświętszej Maryi Panny.

06.12.2014

1.

2.
3.
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W sobotę 6 grudnia o godz. 15.00 w Sali bł. Jana Pawła II - Spotkanie ze
świętym Mikołajem. Oczekując na Świętego, będziemy piec pierniki, które
tuż przed Świętami przekażemy ludziom chorym, samotnym i starszym z
naszej parafii. Trzeba tylko przynieść ciasto zarobione wg babcinej
receptury.

06.12. 2014

W soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu zakończona błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.

XII 2014

W niedzielę 7 grudnia 2014 r. obchodzimy 15 rocznicę powstania
Apostolatu Maryjnego w naszej parafii. Msza św. dziękczynna o godz.
17.00, a po jej zakończeniu spotkanie w sali domu parafialnego. Po każdej
Mszy św., przed kościołem, zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy
Kościołowi na Wschodzie.

07.12.2014

W poniedziałek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, od
godz. 12.00 do 13.00 „Godzina Łaski” – wspólna modlitwa w kaplicy. Msze
św. o godz. 8.00, 16.30 – Roraty i 19.00. Podczas Mszy św. o godz. 16.30
poświęcenie medalików dzieci klas III.

08.12.2014

Dnia 13 grudnia odbędzie się wyjazd na Jarmark Świąteczny do Lipska. W
programie zwiedzania są m.in. Pomnik Bitwy Narodów, Kościół św. Tomasza
z grobem Jana Sebastiana Bacha, Piwnicę Goethego uwiecznioną w
"Fauście" oraz Augustuplatz - największy plac Niemiec. Wyjazd o godz. 5:30.

13.12.2014

Dnia 13 grudnia w naszym kościele zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00,
a po niej wspólną modlitwę uwielbienia, pod przewodnictwem ks.
Przemysława Tyblewskiego, który w br. prowadził wielkopostne rekolekcje
charyzmatyczne w naszej wspólnocie.

13.12.2014

W niedzielę 21 grudnia o godz. 15.00 Msza św., a następnie w Sali bł. Jana
Pawła
II,
spotkanie
opłatkowe
wszystkich
parafialnych
grup
duszpasterskich.

21.12.2014

We wtorek 23 grudnia spowiedź adwentowa w naszej parafii z udziałem
zaproszonych kapłanów. Przed południem spowiedź św. od godz. 8.00 do
godz. 9.30, po południu od godz. 15.00 do godz. 16.00, od godz. 16.30 do
godz. 18.00 i wieczorem od godz. 19.00 do 20.00.

23.12.2014

Osoby, które nie mogą przyjść do spowiedzi we wtorek informujemy, że w
podobnych godzinach spowiadamy w Plewiskach (poniedziałek), w Zakrzewie
(czwartek), w Skórzewie (piątek) i Dąbrówce (sobota). Skorzystajmy z tego
daru łaski!

23.12.2014

W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wotywna ku czci św. Jana Pawła II w
intencji rodzin naszej parafii.

XII 2014

We środę 24 grudnia rozpoczęcie okresu Narodzenia Pańskiego – godz. 24.00
– Pasterka.

24.12.2014

W czwartek 25 grudnia uroczystość Narodzenia Pańskiego.

25.12.2014

W piątek 26 grudnia święto św. Szczepana – w naszej parafii będziemy
gościć o. Krzysztofa Stachowiaka – misjonarza pracującego w Papua Nowa
Gwinea.

26.12.2014

W sobotę 27 grudnia święto św. Jana Ap. i Ew.

27.12.2014

W niedzielę 28 grudnia święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.

28.12.2014

Sakramenty św. w listopadzie 2014 r.: chrzty: 4, śluby: 0, pogrzeby: 3.

XI 2014
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Prawo Kościoła na co dzień

Na czym polega uczestnictwo rodziców w ceremonii chrztu ich dziecka?
Analizując normy prawa kanonicznego pod
kontem praw i obowiązków rodziców względem
swoich dzieci, dostrzegamy, że Prawodawca
prócz wychowania fizycznego, społecznego,
kulturalnego i moralnego, wyróżnił także
wychowanie religijne, które w wypadku
chrześcijan utożsamia się z wychowaniem
chrześcijańskim (por. kan. 1136). Wychowanie
religijne dziecka w rodzinie katolickiej, swój
istotny akcent znajduje w chrzcie św., do
którego rodzice powinni starać się doprowadzić
już w pierwszych tygodniach jego życia. Trudno
sobie wyobrazić, aby zatroskani rodzice nie
uczestniczyli w chrzcie swojego dziecka, tym
bardziej, że w samym obrzędzie chrztu pełnią
ważne zadania. Przede wszystkim uczestniczą w
modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie
wiernych i wysłuchują pouczenia celebransa,
ale także pełnią istotne czynności liturgiczne:
- proszą publicznie o chrzest swojego
dziecka;
- kreślą znak krzyża na jego czole;
- wyrzekają się szatana i składają
wyznanie wiary;
- zbliżają
się
z
dzieckiem
do
chrzcielnicy;
- zapalają świecę dziecka;
- otrzymują
specjalne
błogosławieństwo przeznaczone dla
matek i ojców.

Od momentu chrztu spoczywa na rodzicach
obowiązek doprowadzenia dziecka do poznania
Boga i przygotowania do przyjęcia kolejnych
sakramentów. By zadanie to było możliwe do
spełnienia, niezbędna jest właściwa atmosfera
domu rodzinnego, którą można by określić jako
religijną. Wytwarzają ją rodzice, jak i inni
członkowie rodziny, poprzez swoje postępowanie.
Chodzi o atmosferę która umożliwia, albo
przynajmniej ułatwia normalny rozwój życia
religijnego w rodzinie. Warunkiem stworzenia
takiej atmosfery jest poważne traktowanie spraw
religijnych, które wyraża się m.in. w praktykach
religijnych. Najbardziej podstawowe to: codzienny
pacierz i uczestnictwo w Mszach św. w dni
nakazane. Wiemy, że nawet to minimum nie
zawsze jest wypełniane przez rodziców, a co się z
tym wiąże, nie jest przekazywane ich potomstwu
jako istotny element życia chrześcijańskiego.
Stąd też, sama ceremonia chrztu św. i świadoma
obecność na niej rodziców dziecka, może mieć
istotne znaczenie w wypełnianiu ich misji
wychowawczej. Przy właściwie rozumianych i
wypełnianych zadaniach rodziców wobec swego
dziecka w dziedzinie wychowania religijnego,
stałyby się zbędne zastrzeżenia jakie często
uzewnętrzniają zatroskani duszpasterze w czasie
przygotowań do chrztu czy przy innych okazjach,
w kontaktach z młodymi ludźmi, którzy
zdecydowali się na dziecko, ale nie potrafią czy
nie chcą stać się dla niego odpowiedzialnymi
wychowawcami.

Ks. proboszcz B. Glinkowski

Pytania nie tylko do najmłodszych…
1. Jak nazywa się Msza Św. na którą
udajemy się po Wieczerzy Wigilijnej?
a) Pastorałka
b) Pasterka
c) Pastereczka

4. Jak nazywał się król zarządzający Judeą w
czasie, gdy narodził się Pan Jezus?
a) Cezar
b) Baltazar
c) Herod

2. Gdzie narodził się Pan Jezus?
a) w stajence, bo nie było dla Niego miejsca w
gospodzie
b) w pałacu, bo jest Królem
c) w domu Elżbiety i Zachariasza

5. Skąd pasterze dowiedzieli się o narodzeniu
Pana Jezusa?
a) anioł przyszedł do nich i obwieścił im Dobrą
Nowinę
b) dowiedzieli się od Jana Chrzciela
c) wyczytali to z układu gwiazd

3. W jakim celu Józef i Maryja opuścili
Nazaret i udali się do Betlejem?
a) na Święto Paschy
b) aby odwiedzić swoją krewną Elżbietę
c) aby wziąć udział w spisie ludności

6. Kto jako pierwszy postawił szopkę w
kościele na pamiątkę Bożego Narodzenia?
a) Św. Piotr
b) Św. Franciszek
c) Św. Jadwiga
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„Anielska szkoła miłości” Eduard Martin

Tytuł książki mógłby wskazywać na naukę
cierpliwości,
gdyż
może
bezpośrednio
kojarzyć się z anielską cierpliwością… I coś
w tym jest. Myślę, że wszystkim znany jest
„Hymn o miłości” św. Pawła: Miłość cierpliwa
jest [1 Kor 13, 4a]. I dalej czytamy także o
innych cechach miłości: łaskawa jest. Miłość
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi
się pychą [1 Kor 13, 4b-e]. Ale co oznacza, że
szkoła miłości jest anielska? Anielską
cierpliwość jako frazeologizm tłumaczy się,
że jest to bardzo duża cierpliwość i
wyrozumiałość. A może nawet cierpliwość
doskonała? Wynika z tego, że epitet
„anielska” może oznaczać doskonałą szkołę
miłości, szkołę miłości na wzór Boga. W
takim
wypadku,
mamy
nad
czym
pracować…
Krótkie opowieści zawarte w książce są
niewątpliwą pomocą nad pracą, aby stawać
się coraz doskonalszym w oczach Boga. Jeśli
tylko pochylimy się nad tymi krótkimi
tekstami, które stanowią prawdziwe historie
różnych osób, których autor spotkał na
swojej drodze, to po ich przeczytaniu
będziemy innymi ludźmi. Nastąpi to poprzez
poważne potraktowanie czytanych tekstów, a
przede wszystkim poprzez refleksję nad nimi.
Zasadniczo nie da się przeczytać tych
historyjek bezrefleksyjnie.

Są skonstruowane w taki sposób, że po
przeczytaniu
choćby
jednej,
zaczynamy
zastanawiać się nad jej puentą i sensem w
odniesieniu do świata i naszego życia. Opowieści
pomagają także w powrocie do pierwotnej
wrażliwości, którą być może w jakimś stopniu
utraciliśmy wskutek różnych czynników… Polecam
przede wszystkim osobom „zabieganym”, gdyż jedna
historia zajmuje góra cztery strony. Książka
doskonała na zimowe wieczory, do czytania po
jednej lub kilka opowieści.
Monika Sergot

Pytania nie tylko do najmłodszych…

7. Jak nazywa się miejscowość w której narodził się Pan Jezus?
a) Jerozolima
b) Betlejem
c) Nazaret
8. Co przynieśli Panu Jezusowi Trzej Mędrcy, którzy przybyli aby złożyć Mu hołd ?
a) kadzidło, wonne olejki i koronę
b) złoto, kadzidło i mirrę
c) złoto, srebro i brylanty
9. Jak nazywają się pieśni, które śpiewamy w okresie Bożego Narodzenia?
a) kolędy
b) hymny
c) memoriały
10. Kim jest Jezus, którego pamiątkę narodzenia teraz obchodzimy?
a) Synem Bożym
b) prorokiem
c) postacią legendarną
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Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe
Proboszcz

Wikariusz

Rezydent w parafii:

ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski

ks. Piotr Pawelec

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
Zapraszamy do witryny naszej Parafii: www.jadwigaslaska.pl

