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Określenie „Wielki Post” zakłada, że to nie jest tylko jakiś powszedni, zwykły czas. On zawiera w 
sobie coś „wielkiego” – co do treści i znaczenia. Określenie „wielki” domaga się uznania jego specyfi-
ki, a są nią intensywne wysiłki zmierzające ku Panu Bogu. „Wielki Post” możemy przetłumaczyć jako 
„Wielkie Nawrócenie”. Pytamy: „Z czego mam się nawracać? Nie mam aż tak wielkich grzechów!” 
Nawrócenie obejmuje nie tylko, nie jedynie i nie wyłącznie wielkie grzechy, ale sposób myślenia, hie-
rarchię wartości, dysponowanie sobą, swoim czasem.  

Żyjemy w dobie osłabienia wrażliwości sumienia – w konsekwencji przestajemy odczuwać potrze-
bę nawrócenia. Porównujemy się z innymi, zazwyczaj słabszymi od nas, i wtedy czujemy się komfor-
towo. Skłonni jesteśmy powiedzieć za faryzeuszem: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik” (Łk 18,11). 

Na szczęście jest właśnie Wielki Post, który budzi nas z letargu. Kościół podsuwa nam tematy do 
refleksji. Człowiek wierzący zaczyna dostrzegać cierpiącego Chrystusa i potrzebującego bliźniego. 
Stawia sobie pytanie: kim jest mój bliźni? A może ma problemy? Czy mogę mu pomóc? Ojciec Święty 
Benedykt XVI w tegorocznym Orędziu na Wielki Post zachęca, by troszczyć się o siebie nawzajem, 
by nie okazywać dystansu, obojętności wobec losu braci. Tymczasem często dominuje postawa prze-
ciwna: ignorancja, brak zainteresowania, które rodzą się z egoizmu, maskowanego przez pozorne po-
szanowanie „sfery prywatnej”. To sam Pan Bóg wzywa nas, abyśmy stawali się „stróżami” naszych 
braci (por. Rdz 4,9). Winniśmy we wzajemnych relacjach zabiegać o dobro bliźniego. Papież poucza 
nas, abyśmy w sobie kształtowali świadomość odpowiedzialności za tego „kto, tak jak ja, jest stworze-
niem i dzieckiem Bożym”. 

Obecny Wielki Post, zważywszy na temat roku duszpasterskiego Kościół naszym domem, jeszcze 
bardziej każe nam myśleć nie tylko o indywidualnym rozwoju życia duchowego, ale także we wspól-
nocie rodziny i parafii. Nie wątpię, że czytający te słowa zabiega o pogłębienie swojej osobistej wiary. 
Pamiętajmy, że mamy także zatroszczyć się o wspólnotowe pomnażanie życia duchowego. W Wiel-
kim Poście czynimy to np. poprzez regularne uczestnictwo w drogach krzyżowych, gorzkich żalach 
czy adoracjach Najświętszego Sakramentu.  

Bardzo ważną kwestią jest uczestniczenie w nabożeństwach pokutnych. Kościół usilnie zachęca: 
„…wypada zatem kilkakrotnie urządzić w wielkim poście nabożeństwo pokutne i wszystkim wiernym 
dać okazję do pojednania się z Bogiem i braćmi, aby z odnowionym sercem przeżywali w Święte Tri-
duum tajemnicę paschalną” (Obrzędy pokuty, s.21). Także i w naszej parafii, w tegorocznym Wielkim 
Poście, mieliśmy i mamy możliwość uczestnictwa w  nabożeństwach pokutnych: pierwsze odbyło się 
w piątek 24 lutego, a następne odbędzie się w czwartek 15 marca.  

Życząc świętego i owocnego Wielkiego Postu, zawierzam ten czas naszemu Patronowi św. Józefo-
wi, którego uroczystość odpustową będziemy przeżywać na półmetku naszych wielkopostnych ćwi-
czeń duchownych.  

ks. Andrzej Magdziarz 
 

Liturgia w Wielkim Poście 
 

Często w liturgii Wielkiego 
Postu pomija się związane z 
okresem czterdziestodniowego 
postu akcenty chrzcielne. Wy-
nika to z dość jeszcze po-
wszechnej świadomości wśród 
wiernych świeckich, ale także i 
nielicznych duchownych, że 
okres Wielkiego Postu jest 

okresem rozważania jedynie 
Męki Pańskiej i okresem po-
kuty. Świadczą o tym oczy-
wiście pieśni śpiewane w 
czasie Mszy św. oraz nabo-
żeństwa pasyjne: gorzkie żale 
i droga krzyżowa. Wynika to 
także po części z faktu, iż nie 
ma u nas dorosłych kandyda-

 
Słowo księdza proboszcza 

Słowo Naszego Proboszcza 



 
 

Marzec 2012                                                                                                                                            3 

tów do sakramentów wtajemniczenia chrześcijań-
skiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.  

Zarówno w Konstytucji o liturgii świętej (Sa-
crosanctum Concilium), jak i w dokumentach 
Kongregacji Kultu Bożego mowa jest, aby wyko-
rzystywać mocniej akcenty chrzcielne przez 
przypominanie chrztu lub też przygotowanie do 
niego. Katechumeni, przez wybranie1 i przez 
skrutynia2 oraz katechezę, są doprowadzani do 
sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, 
natomiast pozostali wierni (już ochrzczeni), słu-
chając słowa Bożego i trwając na modlitwie, 
przez pokutę przygotowują się do odnowienia 
przyrzeczeń chrzcielnych. 

Teksty liturgiczne Wielkiego Postu, wskazują-
ce na chrzcielny charakter czterdziestodniowego 
okresu przygotowania do świąt paschalnych, 
wzywają i zachęcają do wierności zobowiąza-
niom wynikającym z chrztu oraz do częstej mo-
dlitwy za katechumenów przygotowujących się 
do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskie-
go. Odnowienie przyrzeczeń chrztu w Wigilię 
Paschalną jest wtedy nie tylko formalnym aktem 
liturgicznym, ale także konsekwencją i owocem 
duchowej odnowy, jaka dokonuje się w każdym z 
uczestników liturgii w okresie przygotowania do 
Paschy. 

Odnowiona liturgia Wielkiego Postu bardzo 
często nawiązuje do sakramentu chrztu, który 
mają przyjąć katechumeni w Wigilię Paschalną 
albo już przyjętego przez wiernych. Charakter 
chrzcielny okresu czterdziestodniowego przygo-
towania najbardziej widoczny jest w liturgii sło-
wa Bożego i w tekstach modlitw III, IV i V nie-
dzieli Wielkiego Postu. Tradycyjnie wtedy od-
bywały się skrutynia „wybranych”, którzy mieli 
przyjąć w Wigilię Paschy sakramenty wtajemni-
czenia chrześcijańskiego.  
W bieżącym roku liturgicznym przeżywamy na-
stępujące treści: 

W I niedzielę Wielkiego Postu w liturgii słowa 
kierujemy prośbę do Boga, ,,abyśmy przez do-
roczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w 
rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego 
łasce prowadzili święte życie”. Przeżywać Wielki 
Post znaczy nawrócić się do Boga, zawrócić z 
drogi grzechu na ścieżkę Ewangelii. Ta we-
wnętrzna przemiana może się dokonać tylko w 
Chrystusie. Nadchodzi czas, by w szczególny 
sposób rozważać tajemnicę Boga zakochanego w 
człowieku, czas, by zawrzeć z Nim na nowo 
przymierze. Z czytań dowiadujemy się jak Jezus 

przebywał czterdzieści dni na pustyni kuszony 
przez diabła. Pustynia jest miejscem samotności, 
skupienia, zmierzenia się ze sobą samym. Szatan 
jest przeciwnikiem Boga i Jego planu zbawienia 
względem człowieka. Posługując się kłamstwem, 
próbuje skłonić Chrystusa do osiągnięcia ziem-
skiej chwały. Mesjasz, jako namaszczony Du-
chem Świętym przeciwstawia się mu, odnosi 
zwycięstwo i pokazuje korzenie grzechu. Nawet 
najmniejsze nasze kłamstwo oddala nas od Boga. 
W życiu każdego człowieka istnieje potrzeba 
wyjścia na pustynię (w znaczeniu miejsca samot-
ności, skupienia, konfrontacji z samym sobą), aby 
tam zmierzyć się z pokusami i doświadczyć bli-
skości Boga. 

W II niedzielę Wielkiego Postu liturgia słowa 
mówi o tym jak Apostołowie nie mogli uwierzyć, 
że ich Mistrz będzie musiał wiele wycierpieć, że 
umrze na drzewie krzyża i trzeciego dnia zmar-
twychwstanie. Dlatego też Pan Jezus poprzez 
przemienienie się na górze Tabor ukazuje im 
swoją boską naturę i wzmacnia ich wiarę. Litur-
gia słowa przekonuje nas, że Wielki Post jest cza-
sem, w którym poddajemy próbie naszą wierność 
i miłość względem Boga. Zachęca nas, abyśmy 
prosili naszego Pana, Jezusa Chrystusa, byśmy 
zawsze byli gotowi do nieustannej przemiany 
naszego życia i innym w tej przemianie także 
pomagali. Ofiara Izaaka, o której słyszymy w 
liturgii, jest największą próbą wiary Abrahama w 
dobroć Boga, który oczekuje od niego bezintere-
sownej ufności i miłości. To ofiarowanie syna 
przez Abrahama jest zapowiedzią męki Chrystusa 
jako największego znaku Bożej miłości do czło-
wieka. Przemienienie, którego Apostołowie są 
świadkami, ukazuje pełną chwałę Jezusa Chry-
stusa, do której doszedł przez swoją mękę. 

III niedziela Wielkiego Postu opisuje jak Bóg 
za pośrednictwem Mojżesza przekazał narodowi 
wybranemu Prawo. Tych dziesięć przykazań po-
dyktowanych na Górze Synaj decydowało o życiu 
każdego Izraelity. My jako spadkobiercy Ludu 
Przymierza również jesteśmy zobowiązani do 
wypełniania Dekalogu, ale patrząc przez pryzmat 
Chrystusa Jezus nie znosi Prawa, ale je wypełnia. 
Zostawia nam największe przykazanie – miłości 
Boga i bliźniego: ,,Będziesz miłował Pana Boga 
swego ponad wszystko, a bliźniego swego jak 
siebie samego”. Święty Paweł w swoim liście do 
Koryntian głosi jego mieszkańcom Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego. Jest On mocą Bożą, w której 
zawarte jest zbawienie. Ta moc objawia się w 
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słabości i poniżeniu. Dzięki Jego śmierci na krzy-
żu mamy dostęp do Ojca. Nie możemy patrzeć na 
krzyż Jezusa jako na koniec wszelkiej nadziei. 
Zawsze należy spoglądać na te wydarzenia w 
kontekście zmartwychwstania. Jezus sam o tym 
mówi. Żydzi wprawdzie zburzą świątynię jaką 
jest Jego Ciało, ale Zbawiciel powstając z grobu 
wzniesie ją na nowo. 
W IV niedzielę Wielkiego Postu z liturgii słowa 
dowiadujemy się, że miłość Jezusa Chrystusa do 
ludzi nie zna granic, jej wyrazem jest ofiara ży-
cia, jaką poniósł on na krzyżu. Proponuje nam i 
wskazuje jak mamy wyrażać naszą wdzięczność 
wobec Jezusa. Możemy to wyrazić poprzez Eu-
charystię. W niej oddajemy chwałę Bogu, który 
nas zbawił. Czytania mówią nam o zniszczeniu 
Jerozolimy przez króla Nabuchodonozora w VI 
wieku przed Chrystusem i o niewoli babilońskiej, 
która była ogromną tragedią narodu wybranego. 
Izraelici jedyny ratunek widzieli w Bogu, który 
może zbawić, usłyszeć płacz i lament oraz przy-
wrócić utraconą wolność i ziemię. Aby to się sta-
ło, Bóg posyła na świat swego Syna.  
Liturgia V niedzieli Wielkiego Postu zbliża nas 
bezpośrednio do przeżywania Męki i Śmierci 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Zasłonięte krzy-
że w kościołach są znakiem tego co za chwilę się 
ma zdarzyć. Zostaną odsłonięte dopiero w czasie 
Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Liturgia 
tej niedzieli przybliża nam obraz umierającego 
Chrystusa, który zapowiada swoją Mękę i 
Śmierć. Przez swoje wywyższenie na krzyżu 
Chrystus pragnie przyciągnąć do siebie wszyst-
kich, którzy chcą być odkupieni przez Jego zba-
wienne cierpienie. W czasie liturgii Bóg kieruje 
do nas swoje słowo przez proroków, apostołów, a 
przede wszystkim przez ewangelistów, którzy 
pod natchnieniem Ducha Świętego opisali życie i 
nauczanie Chrystusa. Święty Jan przytacza słowa 
Jezusa, które w czasie ostatnich dni Wielkiego 
Postu nabierają szczególnego znaczenia: „Jeśli 
kto Mi służy, uczci go Mój Ojciec” (J 12,26). Na-
sze życie ma być służbą bliźnim, w których przez 
cierpienie, trud, wyrzeczenia, obecny jest Chry-
stus Pan. Nasza pomoc winna być motywowana 
bezinteresownością, gdyż tylko wtedy w pełni 
może przynieść zamierzone efekty.  
W chwili śmierci na krzyżu wszystkie trudy Jezu-
sa wydają się tak samo wielkie, jak i bezowocne. 
W tej sytuacji jednak Jezusowi towarzyszy nie 
brak nadziei, lecz ufność złożona w Ojcu, którego 
wolę pełnił. Ta ufność doprowadzi Go do zwy-

cięstwa, do doczekania się owoców swej misji – 
po zmartwychwstaniu „pociągnie” ku sobie mi-
liony ludzi. Takie samo doświadczenie jest udzia-
łem wszystkich wierzących, którym może się 
wydawać, że ich wysiłki miłości i ofiary pozosta-
ją bezowocne. W takim doświadczeniu powinni 
pozostać oni wierni obietnicy Boga, który wysłu-
chał modlitwę Jezusa zamieniając Jego „porażkę” 
krzyża w zwycięstwo zmartwychwstania.  
VI niedziela Wielkiego Postu, zwana także Nie-
dzielą Palmową, to niedziela, w której zbliżamy 
się do kulminacji. Rozpoczynamy nią Wielki Ty-
dzień, w którym będziemy towarzyszyć Jezusowi 
w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia. Nie-
dziela Palmowa jest także pamiątką uroczystego 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wśród powiewają-
cych gałęzi palmowych i oliwnych Jezus zostaje 
obwołany królem. Witają Go i wiwatują na Jego 
cześć wielkie tłumy ludzi. Jednak te same tłumy 
będą za chwilę krzyczeć: „Ukrzyżuj!”, a później 
przyglądać się Jego okrutnej męce i śmierci. Czyż 
nie jest to oznaką i symbolem ludzkiej niestałości 
i słabości? Gromadzimy się w tym dniu, aby 
wspomnieć tamte wydarzenia. Zagłębiamy się w 
tajemnicę wielkiej miłości Boga do człowieka 
grzesznego, który Syna nie oszczędził, ale wydał 
Go za nas – tak samo niestałych w wierności jak 
kiedyś lud Jerozolimy. 
Jezus wśród radosnych okrzyków wjechał na 
osiołku do Jerozolimy. Jednak ten triumfalny 
moment nie może nam przesłonić krzyża i śmier-
ci. Wsłuchiwać się będziemy w teksty Pisma 
Świętego, które opisują historię męki i śmierci 
naszego Zbawiciela. Teksty Starego Testamentu, 
a więc pieśń cierpiącego sługi i Psalm 22, są za-
powiedzią przyszłych wydarzeń, które spełnią się 
w osobie Jezusa Chrystusa. Mówi nam o tym 
ewangelista Marek, opisując wieczerzę, proces 
oraz mękę i śmierć Mistrza z Nazaretu. Zaś św. 
Paweł w Liście do Filipian pisze, że Bóg wywyż-
szył Go za Jego uniżenie i posłuszeństwo aż do 
śmierci. Niech słowa, które usłyszymy, skłonią 
nas do głębszej refleksji i przemienią nasze serca.  
 

oprac. J.K. 
 
 
źródła: www.kielce.opoka.org.pl; www.mateusz.pl 
1 Ci, którzy w czasie uroczystości paschalnych mają przyjąć sa-
krament chrztu. 
2 Skrutynium pochodzi od łacińskiego słowa scrutare (badać, 
wnikliwie poznawać). 
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Nabożeństwo pokutne1 cz. 1. 
Kościół nie tylko działa, ale wyraża się w li-

turgii, żyje liturgią i z liturgii czerpie siły do ży-
cia. Dlatego odnowa liturgiczna przeprowadzona 
prawidłowo w duchu Vaticanum II jest poniekąd 
miarą i warunkiem wprowadzenia w życie nauki 
tego Soboru, którą przyjmujemy z głęboką wiarą, 
przeświadczeni, że poprzez Vaticanum II Duch 
Święty „powiedział Kościołowi” te prawdy i dał 
wskazania, które służą spełnianiu jego misji wo-
bec ludzi dnia dzisiejszego i jutrzejszego. (...) 
Szczególną naszą troską będzie pobudzać i konty-
nuować odnowę Kościoła wedle nauki Soboru 
Watykańskiego II, w duchu stale żywej Tradycji. 
Do istoty bowiem właściwie rozumianej Tradycji 
należy także prawidłowe odczytywanie „znaków 
czasu”, ażeby wedle nich z bogatego skarbca 
Objawienia „wydobywać rzeczy nowe i stare”. 
Działając w tym duchu, wedle tego zalecenia 
Ewangelii, Sobór Watykański II dokonał opatrz-
nościowego wysiłku, ażeby odnowić oblicze Ko-
ścioła w świętej liturgii, nawiązując najczęściej 
do tego, co „stare”, co pochodzi z dziedzictwa 
Ojców, co jest wyrazem wiary i nauki zjednoczo-
nego przez tyle wieków Kościoła.2 

W tym też duchu już w roku 1973 Święta 
Kongregacja Kultu Bożego, spełniając soborowe 
zalecenia, przygotowała nowe Obrzędy Pokuty. 
Zatwierdził je papież Paweł VI. Konferencja Ple-
narna Episkopatu Polski ustaliła I Niedzielę Ad-
wentu 1982 roku jako termin wejścia w życie 
nowych Obrzędów Pokuty w diecezjach w całym 
kraju. 

Treść Księgi3 dotyczy nie tylko sprawowania 
sakramentu pojednania, ale ukazuje pokutę jako 
podstawowy element całego życia chrześcijań-
skiego zgodnie z duchem Ewangelii.  

Cel wprowadzenia nabożeństw pokutnych. 
W V rozdziale księgi czytamy, iż w nowych 

Obrzędach pokuty zaleca się praktykowanie na-
bożeństw pokutnych, zwłaszcza w Adwencie i 
Wielkim Poście. Ich celem jest „rozwijanie ducha 
i cnoty pokuty oraz przygotowanie do owocniej-
szego przyjęcia sakramentu pokuty”. W Instrukcji 
Episkopatu Polski4 dotyczącej wprowadzania w 
życie nowych obrzędów pokuty czytamy zaś: 
Duszpasterstwo w naszej Ojczyźnie na tym odcin-
ku ma trwały dorobek. Zadanie bowiem nabo-
żeństw pokutnych, nakreślone przez nowe Obrzę-
dy Pokuty, spełniają u nas urządzane powszech-
nie rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Ten 

sam cel mają praktykowane u nas już przez sze-
reg pokoleń nabożeństwa Gorzkich Żali, unikalne 
chyba w Kościele Powszechnym, podczas których 
wierni wchodzą duchowo „w przepaść męki 
Chrystusa” po to właśnie, aby przemienić swoje 
życie na coraz to wierniejsze Chrystusowi Panu. 
Jednakowoż materiały zawarte w nowym rytuale 
dla naszej praktyki duszpasterskiej wnoszą nowe 
naświetlenia, szczególnie bogatą podbudowę bi-
blijną. W owej instrukcji biskupi polscy nawołują 
do gorliwego pielęgnowania praktyk rekolekcji 
wielkopostnych i adwentowych oraz nabożeństw 
Gorzkich Żali, korzystania z wyjaśnień ukazują-
cych celowość nabożeństw pokutnych i materia-
łów zawartych w rytuale. 

 W naszym kościele 
parafianie mieli okazję 
uczestniczyć w nabo-
żeństwach pokutnych 
sprawowanych w 
ubiegłym 2011 roku 
czterokrotnie: 17 mar-
ca, 9 czerwca, 27 paź-
dziernika i w czasie 
trwania misji parafial-
nych w dniu 11 listo-
pada. W bieżącym 

roku odbyło się ono 24 lutego, a najbliższe na-
bożeństwo pokutne w kicińskiej świątyni bę-
dzie sprawowane w czwartek, 15 marca br. o 
godzinie 10.00, 16.00 i 20.00. 

oprac. gzal 
1Polski przekł. Rytuału Ordo Paenitentiae oraz lit. polska stosuje 
pojęcie „nabożeństwa pokutne” zamiast „celebracje pokutne” (za: 
ks. Czesław Krukowiak Anamnesis 6, 1999/2000 r., nr 20 ); 2 Z 
wypowiedzi Jana Pawła II do wiernych 24 lutego 1980 r. – w 
pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu; 3 Księgi liturgiczne kościoła 
katolickiego – dokumenty zawierające teksty i przepisy odnoszące 
się do obrzędów kościoła, zatwierdzonych przez Stolicę Apostol-
ską. Tytuły poszczególnych ksiąg: Liturgia Godzin, Mszał, Lek-
cjonarz, Ewangeliarz, Rytuał (tu: opisy obrzędów, m.in. Księga 
Obrzędu Pokuty), Pontyfikał, Agenda Liturgiczna; 4Instrukcja 
Episkopatu Polski dla duchowieństwa z 11 XII 1982 r. dot. wpro-
wadzenia w życie nowych obrzędów pokuty. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z ksiąg metrykalnych 
 

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni: 
25 stycznia Franciszek Maciej Karnecki 
11 lutego Ignacy Kryszkowski  
Do wieczności odeszli: 
21 stycznia śp. Zofia Michalak (l.81) z Sadów 
30 stycznia śp. Włodzimierz Mielcarek (l.59)      

 z Koziegłów 
  2 lutego śp. Marian Wolski (l.62)  

z Czerwonaka 
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Całodzienna adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

 

Ojciec Święty Pius XII w encyklice Mediator 
Dei o Świętej Liturgii nauczał, że Kościół od po-
czątku adorował Najświętszy Sakrament pod po-
stacią chleba, jak to widać z samych obrzędów 
Mszy Świętej. Św. Augustyn już w V wieku 
stwierdził: „nikt nie spożywa 
tego Ciała bez uprzedniej adora-
cji” oraz że „nie tylko nie grze-
szymy adorując, lecz grzeszymy 
nie adorując”. Z wyraźną zachę-
tą do praktykowania adoracji 
Pana Jezusa spotykamy się w 
bardzo wielu dokumentach 
Urzędu Nauczycielskiego Ko-
ścioła. W instrukcji Świętej 
Kongregacji Obrzędów Euchari-
sticum Misterium o Kulcie Ta-
jemnicy Eucharystii czytamy, że wystawienie 
Najświętszego Sakramentu w monstrancji „po-
ciąga myśl wiernych ku uświadomieniu sobie w 
niej przedziwnej obecności Chrystusa i zachęca 
do zespolenia w Nim serca”. Zewnętrznym zna-
kiem czci oddanej Ciału Chrystusowemu podczas 
Eucharystii jest klękanie lub głębokie skłony 
głowy. 

Wiara w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie wyzwala potrzebę 
Jego adoracji, uwielbienia i czci. Wśród różnych 
form kultu Eucharystii Kościół usilnie zaleca 
coroczne uroczyste wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. W powyższym dokumencie (wyda-
nym 25 maja 1967 r.) spotykamy się z zalece-
niem, by w świątyniach w których przechowuje 
się Eucharystię, miało miejsce „uroczyste wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu ciągnące się 
przez jakiś czas (…) by miejscowa wspólnota 
gorliwiej rozważała i czciła tę tajemnicę (63)”. 
Dlatego w archidiecezji poznańskiej od kilku-
dziesięciu lat praktykuje się całodzienną adorację 
Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakra-
mencie –  
w każdym dniu roku w innej parafii. Nasza Ar-
chidiecezja liczy 400 parafii. Każdego dnia inna 
wspólnota podejmuje całodzienną adorację – po-
czynając od rana, a kończąc wieczorem. Tym 
sposobem trwa nieustanne uwielbienie Pana Je-
zusa. Jest to jak gdyby wieczysta adoracja archi-
diecezji poznańskiej.  

W naszej parafii całodzienna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu przypada 8 marca. 
Program adoracji został umieszczony na wkładce 
NP 28. W tym dniu o godzinie 8.00 Msza święta 
kończy się wystawieniem Pana Jezusa w mon-
strancji. Na adorację składają się różne elementy, 
np. czytanie Pisma Świętego, rozważania, modli-
twy, śpiewy i święte milczenie. Chociaż w tym 

roku 8 marca przypadnie w 
dzień roboczy (czwartek), to 
ufam, że wielu naszych parafian 
tak zaplanuje swoje obowiązki, 
by przybyć do kościoła. Tego-
roczne adorowanie, wpisując się 
w przeżywany rok duszpasterski 
Kościół naszym domem pozwoli 
nam pogłębić życie duchowe i 
zaangażowanie we wspólnocie 
parafialnej. Proszę zatem, aby-
śmy podjęli tę adorację pomni 
na słowa Benedykta XVI: „im 

żywsza wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, 
tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu ko-
ścielnym”(adhortacja Sacramentum caritatis 6). 

ks. Andrzej Magdziarz 
 

 Przed reformą Soboru Watykańskiego II zwykło się ma-
wiać: Liturgia est actio non est contemplatio. Czyli że li-
turgia jest działaniem i nie ma w niej czasu na kontempla-
cję. (...) Może trzeba jednak znaleźć tę chwilę ciszy, by 
móc ofiarować Bogu nijakość swojego serca, które nie 
potrafi się wznieść do Boga, jeśli nie zajmuje go zorgani-
zowana modlitwa? Może na kilkanaście, kilkadziesiąt se-
kund warto dać popłynąć rzece tego, co kłębi się w naszym 
sercu, a co na co dzień stłumione jest gwarem życia?  

Andrzej Micura Święte milczenie, Opoka.pl 
 

Omni die dic Mariae. Duszo moja,  
rzecz to twoja co dzień Maryję sławić. 

O świętym Kazimierzu królewiczu 
 
Słowa łacińskie w tytule po-

chodzą z ulubionego przez świę-
tego Kazimierza hymnu ku czci 
Matki Bożej. Bardzo ją ukochał 
i uczynił panią swojego życia. 
Jak wiemy z dokumentów, tekst 
hymnu został nawet złożony do 
trumny królewicza. 

Święty królewicz to patron 
bardzo w Polsce popularny; 
popularne jest również imię – 
ostatnio wraca do łask i na po-

Z życia Kościoła 
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dwórkach znowu spotykamy małych Kaziów. Co 
prawda świętość jego czynów pewnie nie prze-
mawia w XXI wieku do przeciętnego katolika tak 
jak dawniej, bo w dzisiejszych czasach mniej ceni 
się cnotliwość. Ze względu na poszanowanie tra-
dycji i dumę z polskiej historii 4 marca wspo-
mnijmy i my tę postać.  

Postać marcowego patrona 
Zwany jest świętym Kazimierzem królewi-

czem, świętym Kazimierzem Jagiellończykiem, 
świętym królewiczem. Był jednym z synów króla 
Kazimierza IV Jagiellończyka i królowej Elżbiety 
Rakuszanki, zwanej „matką królów”. Żył zatem 
w II poł. XV w. Synowie królewscy wychowy-
wani byli przez kronikarza Jana Długosza oraz 
włoskiego humanistę Filipa Kallimacha. Kazi-
mierz był bratem czterech królów: Władysława 
II, króla Czech i Węgier, królów Polski Jana Ol-
brachta, Aleksandra i Zygmunta Starego. Od po-
bożnych rodziców zaczerpnął kult do Najświęt-
szego Sakramentu i Matki Bożej. Rozmawiał z 
Bogiem wiele godzin każdego dnia, a kiedy ko-
ściół był zamknięty, modlił się pod jego drzwia-
mi. Poddawał się postom i umartwiał, nosząc 
włosiennicę i śpiąc na gołej ziemi. Nigdy nie 
złamał ślubu czystości. Przez całe krótkie życie 
(żył zaledwie 26 lat, umarł prawdopodobnie na 
gruźlicę) otaczała go aura świętości do tego stop-
nia, że jego własny brat, król polski Zygmunt 
Stary, za cel postawił sobie kanonizację Kazimie-
rza. Dokonała się ona ostatecznie 150 lat po 
śmierci królewicza i stanowiła zwieńczenie bar-
dzo powszechnego wśród Polaków kultu. Dziś 
możemy podziwiać piękną kaplicę ku czci Kazi-
mierza królewicza w Wilnie, gdzie po wielu pe-
rypetiach, dopiero pod koniec ubiegłego wieku na 
dobre spoczęły jego relikwie (doczesne szczątki 
św. Kazimierza znajdują się również we Floren-
cji). Jest głównym patronem Litwy. 

Kaziuki 
W Wilnie, w dzień św. Kazimierza od cztery-

stu lat urządzany jest jarmark odpustowy, tzw. 
Kaziuk lub częściej Kaziuki. Z inicjatywy po-

tomków miesz-
kańców Wilna 
podobne jarmar-
ki urządzane są 
np. w Gdańsku, 
Szczecinie, Po-
znaniu i Toruniu. 
W Poznaniu na 
Starym Rynku 4 

marca odbędzie się już XIX Kaziuk. Honorowym 
patronatem objęli go: ks. arcybiskup S. Gądecki – 
metropolita poznański, P. Florek – wojewoda 
wielkopolski, M. Woźniak – marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego, R. Grobelny – prezy-
dent Miasta Poznania. Głównym organizatorem 
jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wi-
leńskiej, Oddział Poznań. Główną atrakcją każ-
dych Kaziuków jest zawsze barwny orszak Ja-
giellonów. W Poznaniu będzie można podziwiać 
również występ zespołu ludowego „Wilia” z Li-
twy, a na kiermaszu posmakować cepelinów*, 
serc kaziukowych, wileńskiego chleba, obwa-
rzanków, zakupić palmy i wyroby ludowe. Na 
Mszy św. o g. 13.00 w kościele Wszystkich 
Świętych (ul. Grobla 1), pod przewodnictwem ks. 
arcybiskupa, wystąpi Chór Poznańskie Słowiki 
pod dyr. Stefana Stuligrosza i Dworu Jagielloń-
skiego. 

pirogov 
*cepeliny - nazywane też kartaczami, to rodzaj pierogów litew-
skich. W Polsce cepeliny najpopularniejsze są w części płn.-wsch. 
Farsz jest najczęściej z mięsa mielonego z różnymi dodatkami, np. 
czosnkiem. Zamiast mięsa można stosować farsze wegetariańskie, 
czyli grzyby, kapustę kiszoną lub ser. Wrzecionowatym kształtem  
przypominają sterowce budowane na pocz. XX wieku przez nie-
mieckiego konstruktora Ferdynanda Zeppelina, stąd ich nazwa. 

Źródła: strony www poświęcone Jagiellonom i św. Kazimierzowi; 
oficjalna strona Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi  
Wileńskiej, Oddział Poznań 
http://www.tmwizw.republika.pl/kaziuk.html 
 

Duchowa Adopcja 
 

W Uroczystość 
Zwiastowania Pań-
skiego, która w tym 
roku będziemy ob-
chodzić 26 marca, 
podczas Mszy świę-
tej o godz. 18.00 
złożymy po raz 
czwarty w naszej 

parafii uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.  

„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w 
każdej chwili jego istnienia, także w fazie po-
czątkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek 
już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który 
wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje 
swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze ma-
łym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim 
dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się 
on w przyszłości i którego dni są już policzone, a  

Kaziuk 2011                                fot. tvp 
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powołanie już zapisane w księdze żywota” (Jan 
Paweł II, Evangelium vitae, 61). Nie bądźmy 
obojętni wobec zabijania tysięcy niewinnych, 
bezbronnych istnień ludzkich. Możemy zbierać 
podpisy przeciw aborcji, organizować marsze dla 
Życia, promować antyaborcyjne wystawy, mo-
żemy głośno krzyczeć – aborcji NIE! To wszyst-
ko jest potrzebne, ale trzeba jeszcze skuteczniej-
szego środka – modlitwy.  

Maryja, nasza dobra Mama, dała nam prostą i 
bardziej skuteczną broń do walki z szatanem. 
Wystarczy codzienna chwila cichej modlitwy i 
każdy z nas może ocalić od śmierci jedno poczęte 
życie. Weźmy do ręki różaniec, rozważając jedną 
dowolnie wybraną tajemnicę i odmawiając krótką 
codzienną modlitwę. I to tak wiele znaczy, by 
uratować poczęte dziecko od 
śmierci. Naszą pewność opieramy 
na wierze we Wszechmoc i nie-
ograniczone Miłosierdzie Boże. 
Wszak Pan Jezus powiedział: „O 
cokolwiek prosić mnie będziecie 
w imię moje, Ja to spełnię” (J 14, 
14). Prawda, że to niewiele trudu, 
a tak wiele możemy zyskać. Po-
dejmując Duchową Adopcję 
Dziecka Poczętego Zagrożonego 
Zagładą nie tylko ratujemy komuś 
życie, ale wypraszamy wiele łask 
dla siebie i swoich rodzin. Osoby, 
które od lat podejmują Duchową 
Adopcję, wyznają jak wiele dobrego zaczęło się 
dziać wśród ich najbliższych (np. w jednej rodzi-
nie syn po wielu latach wraca do żony, brat zrywa 
z nałogami, mąż po kilkunastu latach idzie do 
spowiedzi). To są nawrócenia wielkiej wagi.  

Chociaż z założenia nie wiemy za jakie dziec-
ko się modlimy, to może się okazać, że modlili-
śmy się za dziecko w naszej najbliższej rodzinie, 
dziecko przyjaciół, a nawet nasze własne. Dlate-
go Duchową Adopcję powinni podejmować 
zwłaszcza ludzie młodzi — uczniowie, studenci, 
młodzi małżonkowie. Jeśli bowiem podejmą trud 
modlitwy o ocalenie od zagłady nieznanego im 
dziecka, to nigdy nie dopuszczą do śmierci wła-
snego poczętego dziecka. Jest w naszej parafii 
wiele osób chorych, które już nie wychodzą z 
domów. Każda z nich może zostać bohaterem i 
uratować ludzkie życie. Przyrzeczenie można 
złożyć wszędzie (np. w domu przed obrazem lub 
krzyżem) i zawsze (bo każdego dnia poczynają 

się dzieci). Dobrze, jeśli podczas przyrzeczenia 
trzymamy w ręce zapaloną świecę. 

Oto tekst przyrzeczenia: „Najświętsza Panno, 
Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Świę-
ci. Wiedziony (-a) pragnieniem niesienia pomocy 
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrze-
kam, że od dnia ................ biorę w duchową ad-
opcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu 
jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego 
dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o 
sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Moimi 
zobowiązaniami adopcyjnymi są: 

 jedna dziesiątka różańca świętego, 
 moje dobrowolne postanowienia 
 oraz poniższa codzienna modlitwa:  

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, 
Maryi, która urodziła Cię z miłością, 
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opieko-
wał się Tobą po narodzeniu, proszę 
Cię w intencji tego nie narodzonego 
dziecka, które duchowo adoptowałem, 
a które znajduje się w niebezpieczeń-
stwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko 
pozostawili przy życiu, które Ty sam 
mu przeznaczyłeś. Amen.” 

Deklarację podjęcia Duchowej Ad-
opcji można zabrać z kościoła i wy-
pełnioną złożyć do skarbony w kruch-

cie lub na ręce niżej podpisanej. 
Nie bądźmy obojętni, my nie słyszymy nieme-

go krzyku zabijanych, ale Bóg go słyszy. Za-
prawdę, powiadam wam: wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili (Mt 25,40). 

 

Grażyna Sobańska 
animatorka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

Zagrożonego Zagładą 
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Dziękujemy ci, kobieto, za to,  
że jesteś kobietą! 

Tradycyjnie 8 marca obchodzić będziemy 
Dzień Kobiet. Życzymy z tej okazji wszystkim 
Parafiankom mocy i błogosławieństwa Bożego, 
dużo zdrowia i cierpliwości. Życzymy, aby Wasz 
trud spotykał się z uznaniem, poszanowaniem i 
wsparciem najbliższych, aby wracał do Was w 
pięknej miłości małżeńskiej, miłości do matki i 
babci.  

Niech te piękne myśli, spisane przez Ojca Św. 
Jana Pawła II w liście A Ciascuna Di Voi* z oka-
zji IV Światowej Konferencji ONZ w Pekinie 
(wrzesień 1995 r.) poświęconej sytuacji kobiety 
w świecie, będą wyrazem także naszych podzię-
kowań dla Pana Boga i dla Was: 

„Podziękowanie Panu Bogu za Jego zamysł 
określający powołanie i posłannictwo kobiety w 
świecie, staje się także konkretnym i bezpośred-
nim podziękowaniem składanym kobietom, każ-
dej kobiecie za to, co przedstawia sobą w życiu 
ludzkości. 

Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym 
łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie je-
dynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz 
się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na 
świat dziecka, przewodniczką dla jego pierw-
szych kroków, oparciem w okresie dorastania i 
punktem odniesienia na dalszej drodze życia. 

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która niero-
zerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby 
poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć 
komunii i życiu. 

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-
siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następ-

nie w całe życie społeczne bogactwo twej wraż-
liwości, intuicji, ofiarności i stałości. 

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, 
zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, gospodarczego, kulturalnego, arty-
stycznego, politycznego – za niezastąpiony 
wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury 
zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zaw-
sze otwarte na zmysł tajemnicy, w budowanie 
bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i poli-
tycznych. 

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która 
na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa 
Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie 
na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej 
ludzkości dawać Bogu oblubieńczą odpowiedź, 
wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej 
Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem. 

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobie-
tą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobie-
cość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i 
dajesz wkład w pełną prawdę o związkach mię-
dzy ludźmi.” 

oprac. J.K. 
*„Do każdej z was.” 
 

Post mortem 
Kochany Księże Kanoniku! 
15 kwietnia tego roku miną dwa lata jak opu-

ściłeś kicińską ziemię i odszedłeś do Domu Ojca. 
Wydaje się, że jeszcze wczoraj widzieliśmy się i 
rozmawialiśmy. Pamiętam jak dziś Twój ciepły 
uśmiech, zatroskane oczy i ten silny uścisk dłoni, 
które miały moc leczenia niejednej zranionej du-
szy. Pamiętam Twój spokój, pokorę i godność. 
Pamiętam mądrość Twych homilii i rad, których 
udzielałeś w konfesjonale. Twoje słowa trafiały 
do serc i umysłów nas wszystkich, bez względu na 
wiek, płeć, wykształcenie i pochodzenie. Ciebie 
najzwyczajniej w świecie chciało się słuchać i 
słuchać, i słuchać. Nie było słów przypadkowych. 
Wszystko, co do nas mówiłeś, było przemyślane, 
wyważone i subtelnie wypowiedziane. Twoje sło-
wa uwrażliwiały nasze sumienia, nakłaniały do 
refleksji i dawały siły na trudy życia. Nawet ci 
najbardziej krytyczni wobec Kościoła – ateiści i 
agnostycy – nabierali szacunku do Ciebie jako 
człowieka-kapłana, dzięki Twej mądrości, du-
chowości i prostocie. W Twojej charyzmatycznej 
osobie i przyjaźni z nami widzieliśmy miłość 
Chrystusa do nas samych. (cd. na  str.12) 

Z życia na co dzień 



 
 1. Osądzenie 
Źli ludzie skazali na śmierć 
Pana Jezusa. Przyjęcie 
niesprawiedliwego wyroku 
jest zawsze bardzo trudne. 
Panie Jezu, pomóż mi, proszę, 
żebym nie osądzał moich 
kolegów, koleżanek i innych 
ludzi. Naucz mnie mówić o 
innych zawsze z przyjaźnią i 
życzliwością. 

8. Niewiast spotkanie 
Kobiety płaczą, bo współczują 
cierpiącemu Jezusowi. Same 
nie rozumieją, że On cierpi 
także z ich winy. Nie są tak 
silne jak Jego Matka. Jezu, ja 
często współczuję ludziom w 
ich cierpieniach, ale rzadko 
zastanawiam się nad tym, ile 
razy przeze mnie ktoś cierpiał. 
Proszę, pomóż mi obudzić we 
mnie moje sumienie. 

2. Podjęcie Krzyża 
Pan Jezus nie buntuje się, gdy 
źli ludzie Go krzywdzą. Jest 
cichy i pokorny jak baranek. 
Czuje okropny ciężar krzyża 
na ramionach. Tak ciążą Mu 
nasze grzechy. Pomóż mi nie 
marudzić, nie narzekać, ale 
składać wszystko co trudne w 
ofierze. Spraw, abym co dnia 
podejmował krzyż swych 
obowiązków. 

5. Pomoc Szymona 
Jezu, dziękuję Ci za każdego 
człowieka, który jest dla mnie 
takim „Szymonem”, który 
pomoże i pocieszy. Spraw, 
abym i ja umiał 
bezinteresownie pomagać, 
abym umiał zobaczyć Ciebie 
w drugim człowieku. Naucz 
mnie służyć bliźniemu nawet 
wtedy, gdy mi się trochę nie 
chce albo gdy nie wierzę, że 
potrafię dobrze pomóc. 

6. Chusta Weroniki 
Weronika odważnie wychodzi 
z tłumu i ociera zmęczoną 
twarz Jezusa. Na chuście 
pozostaje odbite Jego oblicze. 
Kiedy odważnie pomagam 
bliźniemu, to Jezus zostawia 
swoje odbicie w moim sercu. 
Z takim Przyjacielem czuję się 
silny i bezpieczny. 
Panie Jezu, spraw abym miał  
dobre i odważne serce. 

7. Upadek II 
Jezus nas kocha i dlatego 
znajduje siły, aby po raz drugi 
powstać iść dalej. Gdy patrzę 
na Niego, to łatwiej mi jest 
podnosić się spod ciężaru 
moich grzechów i słabości. 
Panie Jezu, pomóż mi nie 
zniechęcać się upadkami i 
słabościami. Pomóż mi 
każdego dnia powstawać, iść 
dalej, wciąż naprzód, z wiarą, 
nadzieją i miłością. 

9. Upadek III 
Ten  trzeci upadek bardzo 
boli. Ciężar naszych grzechów 
jest wielki. Ale ja, Panie Jezu, 
podziwiam Ciebie, bo i tym 
razem nie poddałeś się i 
powstałeś. Żałuję, że nie 
zawsze mam tyle sił i zapału, 
aby się poprawiać, ale wierzę, 
że gdy jestem blisko Ciebie, to 
pomożesz mi przezwyciężyć 
moje niedoskonałości.  

3. Upadek I 
Jezus upada, bo krzyż jest za 
ciężki, ale się nie poddaje. 
Wzmacnia go miłość do nas. 
Panie Jezu dodaj mi sił, gdy 
upadnę. Pomóż mi nigdy nie 
zwątpić w Twoje 
Miłosierdzie. Spraw, abym 
nigdy nie trwał długo w 
upadku. 

4. Spotkanie z Matką  
Panie Jezu, dziękuję Ci za to 
że dałeś nam Maryję za 
Matkę, za jej opiekę, pomoc i 
obronę. Dziękuję Ci za moją 
ziemską mamę, za jej serce i 
miłość. Proszę, wspieraj ją w 
codziennym trudzie. Spraw, 
abym zawsze pozostał wierny 
Tobie i Twojej Matce. 

14. Złożenie w grobie 
To ostatni smutny przystanek. 
Ty jednak uświadamiasz nam, 
że nie powinniśmy bać się 
śmierci. Tej śmierci fizycznej. 
Panie Jezu, proszę Cię o żywą 
wiarę, nadzieję i ufność, że dla 
nas, w naszym życiu 
nadejdzie kiedyś moment 
zmartwychwstania. Panie 
Jezu, spraw, abym niósł 
wszędzie tę nowinę. 

10. Obnażenie 
Żołnierze są bez litości. 
Odzierają z szat Jezusa. Nie 
chcę nigdy wystawiać innych 
ludzi na pośmiewisko, a 
jednak często zachowuję się 
jak ci żołnierze. Tak postępuję 
wtedy, gdy np. plotkuję, 
kogoś osądzam albo 
wyśmiewam się z czyichś 
słabości. Teraz Chcę 
powiedzieć Tobie Jezu i tym 
ludziom jedno: przepraszam. 

11. Ukrzyżowanie  
Pomimo bólu, którego nie 
potrafimy sobie wyobrazić, 
On nie cofnął się przed 
przyjęciem cierpienia. Jezu, 
jest mi smutno, że tak okrutnie 
przeze mnie cierpiałeś. 
Przypominaj mi o tym za 
każdym razem, gdy chcę 
zrobić coś złego lub komuś 
sprawić przykrość. Przecież 
wtedy wbijam kolejny gwóźdź 
w Twoje ręce i nogi. 

12. Śmierć na krzyżu  
Jezus do końca ufał swojemu 
Ojcu: „W Twoje ręce oddaję 
duch Mego”. Powinniśmy 
ufać Bogu bardziej niż 
ludziom i sobie. Często pytam 
Ciebie o to, dlaczego ludzie 
umierają, dlaczego jest tyle 
wojen? Gdy myślę o Twojej 
śmierci na krzyżu, odwołuję 
moje pytania, bo Ty jesteś na 
nie odpowiedzią, a ja Tobie 
ufam. 

13. Zdjęcie z krzyża 
Jego Ciało spoczywa teraz w 
ramionach Matki. Jezus wraca 
do Ojca, ale o nas nie 
zapomina. Wróci, bo bardzo 
nas kocha. Panie Jezu, kiedy 
nie potrafię poradzić sobie z 
cierpieniem i smutkiem, 
przypominaj mi, że kiedyś 
przyjdzie czas wyzwolenia 
spod ciężaru ziemskiego 
krzyża. W modlitwach 
pamiętajmy o zmarłych. 
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Każdego dnia jesteś i będziesz w naszych mo-
dlitwach, sercach i pamięci.  

Nagrobek 

Ciało księdza kanonika Zbigniewa, zgodnie z 
Jego wolą zawartą w testamencie, zostało złożone 
na kicińskim cmentarzu, a trumna została przy-
kryta ziemią*. Aby uczcić pamięć o naszym 
duszpasterzu i bliskim nam człowieku, pragniemy 
Jego mogiłę przykryć piękną w swej prostocie 
płytą nagrobną. Tym samym wypełnimy również 
pragnienie najbliższej żyjącej rodziny – sióstr 
księdza, które w rozmowie na temat nagrobka 
powiedziały, że ich zdaniem „ksiądz Zbigniew 
nie powinien mieć ani lepszego, ani gorszego 
nagrobka jak wcześniejsi proboszczowie leżący 
na kicińskim cmentarzu” oraz sugestię ks. abp. 
Gądeckiego, który podczas ostatniej wizyty w 
naszej parafii wyraził potrzebę postawienia na-
grobka księdzu Pawlakowi.  

Płyta nagrobna zostanie wykonana z granitu 
strzegomskiego W swojej formie i kolorze będzie 
nawiązywała do wcześniejszych nagrobków pro-
boszczów Kicińskich: śp. ks. Studniarskiego, ks. 
Z. Spachacza i ks. Haasego, stanowiąc integralną 
całość tego fragmentu cmentarza. Kwota nie po-
winna przekroczyć 8 tys. zł. Może wydawać się 
ona znaczną, ale wynika to z grubości (8cm) spe-
cjalnie zamawianego i obrabianego materiału 
oraz ręcznie wykuwanych w kamiennej płycie 
liter. Słowa Bóg jest moją twierdzą (zaczerpnięte 
z Ps 19: „Kto się w opiekę oddał Najwyższemu ... 
mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą.”) 
były mottem księdza kanonika w 50. rocznicę 
święceń kapłańskich. Pojawią się one w dolnej 
części płyty nagrobnej. Wykonawcą nagrobka 
będzie pan Piotr Karpiński z Potaszy. Pragniemy 
również uporządkować i wyodrębnić miejsce 
pochówku kicińskich proboszczów i ks. L. Spa-
chacza. Naszym zamiarem jest otoczenie tych 

czterech mogił delikatnym krawężnikiem i wysy-
panie grysem bazaltowym.  

Z miłości do naszego długoletniego kapłana, 
ojca, brata, opiekuna i przyjaciela ofiarujmy gro-
sik na ten cel, aby każdy położony kamyk i ta 
granitowa płyta stanowiły ofiarę naszych kocha-
jących i pamiętających serc. 

Wszelkie ofiary prosimy składać po sobotnich 
i niedzielnych Mszach św. przy wyjściu z kościo-
ła – u osób wyznaczonych do zbierania na ten cel, 
bądź w kopertach z napisem „nagrobek” do skar-
bony w kruchcie kościelnej, u ks. proboszcza, 
pana kościelnego lub przelewem na parafialne 
konto 97 1050 1520 1000 0090 6260 6455, wpi-
sując w tytule przelewu „nagrobek”.  

H.K. 

* Testament z dn. 26 sierpnia 2001 r.  

Odpust 
 19 marca w naszej parafii przypada uro-

czystość odpustowa ku czci św. Józefa. Niejed-
nokrotnie ten dzień kojarzy się tylko z uroczystą 
Mszą św. i przybywającymi na nią księżmi z de-
kanatu, a nie z możliwością uzyskania odpustu 
przez wiernych. Często więc uroczystość odpu-
stowa w parafii jest przeżywana bez odpustu. 

Czym jest odpust? 
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 

992) odpust to „darowanie wobec Boga kary do-
czesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. 
Otrzymuje je wierny, odpowiednio dysponowany 
i po wypełnieniu pewnych określonych warun-
ków, przez działanie Kościoła, który jako sługa 
odkupienia autorytarnie rozporządza i dysponuje 
skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych”. 
Odpust można uzyskać dla siebie albo przez 
wstawiennictwo – dla zmarłych. Może być cząst-
kowy bądź zupełny w zależności od stopnia 
uwolnienia od kary doczesnej za grzechy.  

Kara wieczna a kara doczesna 
Rozróżnia się dwa rodzaje kar jako konse-

kwencje grzechów. Kara wieczna, która powstaje 
na skutek popełnienia grzechu ciężkiego, zamyka 
człowieka na trwanie w komunii z Bogiem, a 
więc na życie wieczne. Jej odpuszczenie następu-
je poprzez pokutę i pojednanie. Kara doczesna 
natomiast jest wynikiem popełniania innego ro-
dzaju grzechów, także powszednich. Uwolnienie 
od nich następuje poprzez oczyszczenie na ziemi 
lub w czyśćcu. Uzyskanie odpustu zupełnego jest 

Wizualizacja nagrobka śp. ks. kan. Z. Pawlaka  (J. Napiontek) 

Z życia parafii 
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darem, który w razie śmierci człowieka umożli-
wia jego duszy spotkanie się Bogiem, a więc 
zgładza dotychczasową karę doczesną. 

Warunki uzyskania odpustu 
Odpust cząstkowy i zupełny można uzyskać 

każdego dnia, nie tylko w święta czy w uroczy-
stości, jednak trzeba spełnić pewne warunki i 
uczynki. Wierny powinien być w stanie łaski 
uświęcającej, wyznać brak przywiązania do ja-
kiegokolwiek z grzechów, przystąpić do spowie-
dzi (nie trzeba jeśli jest się w stanie łaski uświę-
cającej), przyjąć Komunię św. oraz pomodlić się 
w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 
Wszystkie wymienione warunki, zwłaszcza dwa 
ostatnie, można wypełnić w tym samym dniu, w 
którym podejmuje się dzieło odpustowe, ale do-
puszcza się też okres do kilkunastu dni. Ponadto 
należy spełnić określone praktyki w zależności od 
rodzaju podejmowanego odpustu.  

Odpust cząstkowy 
Aby uzyskać odpust cząstkowy należy spełnić 

3 ogólne czynności: 
 podczas wykonywania codziennych 

obowiązków kierować swoje myśli z ufnością do 
Boga, dołączając pobożne wezwanie, 
 udzielić pomocy współbraciom, np. 

poprzez dzielenie się swoimi dobrami, 
 pełniąc pokutę zrezygnować dla siebie z 

rzeczy, która sprawia radość, przyjemność. 
Odpust cząstkowy wiąże się z odmówieniem 

takich modlitw jak: Anioł Pański, Wierzę w Boga, 
Pod Twoją obronę, modlitwy św. Bernarda, 
Wieczny odpoczynek, jednej z litanii (do Naj-
świętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa, 
Loretańskiej do NMP, do Świętego Józefa lub do 
Wszystkich Świętych) oraz z pobożnym uczynie-
niem znaku Krzyża świętego. 

Odpust zupełny 
Wybrane praktyki związane z uzyskaniem od-

pustu zupełnego: 
a) w dni zwykłe: 
 uczestniczenie przynajmniej przez pół 

godziny w adoracji Najświętszego Sakramentu 
(jeśli trwa ono chwilę, można uzyskać odpust 
cząstkowy), 
 odmówienie Koronki do Bożego 

Miłosierdzia przed tabernakulum, 
 odmówienie całości Różańca świętego, 

przynajmniej jednej części (pięciu dziesiątek) w 
kościele, kaplicy publicznej, rodzinie, wspólnocie 

zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu i połączyć 
z rozważaniem tajemnic, 
 pobożne czytanie Pisma św. przez pół 

godziny (przez krótszy czas – odpust cząstkowy), 
b) w dni szczególne: 
 w uroczystość odpustową tytularną odpust 

można uzyskać przez pobożne nawiedzenie 
kościoła parafialnego czy katedralnego oraz 
odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w 
Boga, 
 udział w rekolekcjach przynajmniej przez 

trzy dni, 
 przyjęcie pierwszej Komunii św. albo 

pobożne uczestniczenie w uroczystości,  
 odmówienie modlitwy Oto ja, o dobry i 

najsłodszy Jezu po przyjęciu Komunii św. przed 
obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego – w każdy 
piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek, 
 w Wielki Czwartek – uroczyste 

odmówienie po Mszy św. Przed tak wielkim 
Sakramentem, 
 w Wielki Piątek – adoracja i ucałowanie 

krzyża podczas trwania liturgii Męki Pańskiej, 
 w Wigilię Paschalną i w rocznicę 

własnego chrztu św. – odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych według oficjalnie zatwierdzonej 
reguły, 
 od 1 do 8 listopada – nawiedzenie 

cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych 
(dotyczy tylko uzyskania odpustu zupełnego za 
zmarłych), 
 publiczne odmówienie aktu oddania się 

rodzaju ludzkiego Panu Jezusowi w uroczystość 
Chrystusa Króla (O Jezu najsłodszy),  
 31 grudnia – publiczne odmówienie 

hymnu Ciebie Boga wysławiamy. 
Odpust jest wyrazem Bożego miłosierdzia, ma 

pobudzać nas do modlitwy, pokuty, dobrych 
uczynków tak, aby „porzucić dawnego człowieka 
[...] i przyoblec człowieka nowego, stworzonego 
według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości” (Ef 4, 22.24).  

R.S. 
 
 

Źródła opracowania: Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotti-
num, 1994; Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Wolters 
Kluwer Polska, Kraków 2011 oraz strony: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/odpusty_promic.html, 
http://krolowa-pokoju.com.pl/index/pdf/odpusty.pdf i 
http://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3 
 

Z życia parafii 
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Niedziela Palmowa 
Misterium Męki Pańskiej w Kicinie 

 
Pewien paralityk – opowiada Ewangelia – miał 

przyjaciół, którzy nie mogąc inną drogą docisnąć 
się z nim do Jezusa, sforsowali dom oblężony 
przez tłumy taszcząc swego chorego przez dach. 
Ile wysiłku musiał kosztować ten wyczyn! A ile 
było w nich miłości i wiary... Rozbroili tym Jezu-
sa. 

Dziękujemy Bogu, jeśli są przy nas ludzie, 
którzy gotowi są zrobić wiele, byśmy odzyskali 
radość i pokój serca. Niech nas Bóg zachowa od 
tego, by w naszym otoczeniu znalazł się ktoś, w 
kim zamarło życie Boże, zgasła radość, wypaliła 
się nadzieja, bo – nie było obok niego człowie-
ka… 

Potrzebujemy ludzi – każdego człowieka, któ-
ry zechce pomóc przy pracach nad Misterium. 
Tych prac jest bardzo dużo. Trzeba nauczyć się 
poszczególnych ról, „opanować materiał”, przy-
gotować szaty (stroje, ubrania), poszyć sztandary 
(ok.100 sztuk), wybudować Wieczernik, Sanhe-
dryn, Pałac Piłata, miejsce biczowania, miejsce 
na ognisko, Ogrójec, wkopać ok.100 pali, przy-
mocować do nich płótna, wkopać 16 krzyży, wy-
konać specjalną konstrukcję przy bramie kościel-
nej, zamontować 40 tablic z napisami, przygoto-
wać dla Pana Jezusa belkę oraz cierniową koronę, 
ozdobić budowle (Wieczernik, Sanhedryn, Pałac 
Piłata, Betanię), wyposażyć w niezbędne przed-
mioty (stoły, misy, kielich, owoce itd.), naciąć i 
przygotować palmy, dywany, kwiaty w donicach, 
oczyścić i wyrównać drogi, nawieźć piasek na 
plac przy domu parafialnym, zainstalować płótna 
na drzewach, wkomponować obrazy w otoczenie 
kościoła, zainstalować tablice Drogi Krzyżowej, 
załatwić nagłośnienie, plakaty, zaproszenia, 
ubezpieczenie, zgodę Gminy, przygotować 

ochronę, policję, strażaków, przywieźć pale z 
lasu, poinformować media, „wybudować” Plac 
Boleści, zamocować płótno z wizerunkiem Pana 
Jezusa w cierniowej koronie, wybudować trzy 
bramy, sprawdzić wyposażenie żołnierzy, przy-
gotować sznury (liny), przekazać informację dla 
wszystkich uczestników, wykonać prace upięk-
szające i porządkowe itd. 

Ksiądz Zbigniew Pawlak wyjaśniał nam, że ta-
jemnicze działanie Boże (choć nie do końca poj-
mowane przez rozum) Bóg odsłania Kościołowi i 
poszczególnym ludziom powoli. Czasami trwa to 
latami, w których Bóg „odsłania się” człowieko-
wi bądź na modlitwie, bądź w medytacji, w mil-
czącej adoracji, bądź w sytuacjach zupełnie nie-
spodziewanych i nagłych. Toteż nasze misteria 
nie miały być widowiskiem. Z założenia pomy-
ślano je jako przeżycie religijne. Zanim jednak do 
tego dojdzie zapraszamy do współpracy, do po-
mocy. Potrzeba człowieka… każdego człowieka. 

 

Leszek Lesiczka 
 

Miłosierdzie jest największym  
przymiotem Boga 

 

Dziś chyba nie ma kraju, w którym nie byłoby 
obrazu Jezusa Miłosiernego. Niedziela Miłosier-
dzia Bożego została wprowadzona do kalendarza 
liturgicznego całego Kościoła. Koronka do Miło-
sierdzia Bożego jest odmawiana nawet w narze-
czach afrykańskich i coraz większą popularność 
zdobywa praktyka modlitwy w chwili konania 
Jezusa na krzyżu zwana Godziną Miłosierdzia.  

Śladami św. Siostry Faustyny podążają współ-
cześni apostołowie. Od niej uczą się poznawania fot. H.K. 

fot. H.K. 
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Boga w tajemnicy miłosierdzia, kontemplacji 
Boga w codzienności, postawy zaufania wzglę-
dem Boga (czyli pełnienia jego woli) oraz posta-
wy miłosierdzia względem bliźnich, a nadto umi-
łowania Kościoła jako matki i Mistycznego Ciała 
Chrystusa, głębokiego przeżywania Eucharystii i 
szczerego nabożeństwa do Matki Bożej Miłosier-
dzia.  

Pan Jezus przekazał Siostrze Faustynie kon-
kretne wskazówki dotyczące sposobu praktyko-
wania modlitwy w godzinie Miłosierdzia. Mówił: 
„staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzy-
żową, o ile na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie 
możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajm-
niej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje 
Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświęt-
szym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić 
do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie 
jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz.1572). 

Siostra Faustyna już za życia obdarzona zosta-
ła licznymi łaskami: darem kontemplacji, ukry-
tych stygmatów, bilokacji*, proroctwa, poznawa-
nia tajemnic serc, mistycznych zrękowin i zaślu-
bin, osiągając szczyty zjednoczenia z Bogiem na 
ziemi. W procesie kanonizacyjnym Kościół uznał 
heroiczność cnót oraz dwa cuda: uzdrowienia 
chorej na limfodemię** kobiety oraz księdza z 
ciężką wadą serca. Swoje posłannictwo Siostra 
Faustyna zapisała w Dzienniczku, który został 
przetłumaczony na wiele języków. Jedną z naj-
popularniejszych form kultu Miłosierdzia Bożego 
jest koronka, którą Pan Jezus podyktował Sio-
strze Faustynie w Wilnie. „Obietnica Pana: Du-
sze, które odmawiać będą te koronkę, miłosier-
dzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w 
śmierci godzinie” (Dz.754).  

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest od-
mawiana w naszym kościółku pw. św. Józefa w 
Kicinie codziennie o godz. 15.00. Zapraszamy 
wszystkich do udziału w tej tak ważnej dla całego 
świata modlitwie. Starajmy się otworzyć swoje 
serce na Jezusa Miłosiernego. 

 
Leszek Lesiczka  

 
*Bilokacja – zjawisko paranormalne polegające na możliwości 
znajdowania się w dwóch miejscach jednocześnie. Osoby, które 
doświadczają bilokacji, pozostają w pełni świadome swojego 
przebywania w dwóch miejscach. 
**Limfodemia – limfatyczny obrzęk tkanek prowadzący do prze-
wlekłego stanu zapalnego; spowodowany nabytym lub wrodzo-
nym uszkodzeniem naczyń chłonnych. 

 

Rekolekcje dla służby liturgicznej  
naszej archidiecezji 

 

W pierwszym tygodniu ferii szkolnych mini-
stranci z naszej parafii pojechali na rekolekcje dla 
służby liturgicznej archidiecezji poznańskiej, któ-
re odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Obornikach Wielkopolskich. Naszą parafię repre-
zentowało czterech ministrantów: Marcin Kli-
mecki, Krzysztof Romanowski, Albert i Gabriel 
Tyborowscy. Towarzyszył nam nasz duszpasterz 
ks. Andrzej Magdziarz, który dobrym słowem 
wspomagał wszystkich uczestników. Prócz 
wspierania ministrantów prowadził także kurs 
prezesów i lektorów jako moderator. Pomagał mu 
w tym ks. Dariusz Piasecki z Międzychodu, który 
prowadził kurs I i II stopnia ceremoniarzy oraz 
warsztaty liturgiczne i rekolekcje dla ministran-
tów ze szkół podstawowych. Nasze spotkania 
prowadzili także animatorzy – sześciu starszych 
od nas kolegów. W sumie, razem z nimi, w reko-
lekcjach uczestniczyło 77 ministrantów z naszej 
archidiecezji. 

W harmonogram zajęć ułożonym przez orga-
nizatorów zadbano zarówno o naszego ducha, 
umysł, jak i ciało. Spędzaliśmy czas na modli-
twie, ale również znaleźliśmy chwile na rozryw-
kę. Najbardziej podobało nam się to, że prawie 
wszystko to, co robiliśmy, było wspólne. Nikt 
nigdy nie był sam. Codzienna Msza św. i modli-
twy były dla nas chwilami wyciszenia, ale byli-
śmy zawsze obok kolegów. Bardzo się cieszymy, 
że uczestniczyliśmy w tych rekolekcjach, bo mie-
liśmy okazję przebywać z ludźmi, którzy mówili 
tym samym językiem, a jednocześnie mogliśmy 
nauczyć się od nich wiele dobrego. 

Grupa ministrantów podczas rekolekcji  
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Każdy dzień zaczynaliśmy wspólną modlitwą, 
po czym następowało obfite i pyszne śniadanie. 
Wszystkie posiłki były przygotowywane przez 
sympatyczne panie kucharki, a jedliśmy je w 
szkolnej stołówce, w budynku obok. Po śniadaniu 
spotykaliśmy się na zajęciach w grupach, potem 
mieliśmy zabawy rekreacyjno-sportowe. Wycho-
dziliśmy na pływalnię, halę sportową i na lodowi-
sko. 

 Nieodłączną częścią każdego dnia była Eu-
charystia, w której staraliśmy się wykonać wzo-
rowo wszystkie funkcje liturgiczne. Mieliśmy 
także okazję uczestniczyć we Mszy św. w języku 
łacińskim. Przygotowanie do tej Mszy było za-
pewne powodem do śmiechu dla naszego mode-
ratora, ponieważ nie wypadliśmy za dobrze na 
szybkim kursie tego języka. Po Eucharystii i 
smacznym posiłku mogliśmy zrzucić kalorie 
pływając na tamtejszym basenie. 

Podczas rekolekcji mieliśmy okazję także za-
przyjaźnić się z ministrantami z innych zakątków 
naszej archidiecezji i przekonać, że to cała rzesza 
młodych rycerzy Chrystusa. Służyło temu uloko-
wanie nas w klasach szkolnych. Atmosfera wśród 
współlokatorów była do samego końca bardzo 
ciepła i przyjazna. Z tego, co nam wiadomo, na 
obozie nie doszło do żadnej waśni, a wszyscy 
byli dla siebie mili i koleżeńscy, mimo tego, że 
powodów do sprzeczek i rywalizacji nie brako-
wało. 

Dla nas – ministrantów – takie rekolekcje to 
wspaniała możliwość, aby podczas odpoczynku 
być blisko Boga. Dzięki możliwości poznawania 
bliżej sekretów liturgii wiemy jak możemy upięk-
szyć codzienną Eucharystie, choćby bardziej po-
prawnym ułożeniem kielicha i mszału na ołtarzu. 
Ważne było dla nas jeszcze to, że w taki sposób 
pożytecznie spędziliśmy pierwszy tydzień ferii 
szkolnych. Na pewno nikt z uczestników reko-
lekcji nie uzna tego czasu za zmarnowany. 
Chcemy wyrazić swoją wdzięczność obu księżom 
i animatorom za wytrwałość w nauczaniu, za po-
moc i za przekazane słowa, które uwrażliwiały 
nas na to, co w życiu najważniejsze. Wyjazd ten 
to wspólne świadectwo naszej wiary i przynależ-
ności do Pana Jezusa. 

ministranci 
 
 

 

Rada bliska mieszkańcom 
 

Każdy z nas lubi być zaproszony jako gość – 
czy to do czyjegoś domu na przyjęcie, czy też na 
zabawę taneczną, koncert, wycieczkę lub festyn. 
Możemy wtedy beztrosko i radośnie spędzić czas 
z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami i znajomymi, 
nie zastanawiając się ani przez chwilę jak wiele 
trudu, wysiłku i poświęcenia wymaga zorganizo-
wanie takich właśnie imprez. Często też nie ma-
my świadomości kto za tym stoi.  

Sytuacja taka ma również miejsce i w para-
fialnej społeczności. Bardzo często jesteśmy 
uczestnikami lub obserwatorami wielu inicjatyw, 
które podejmowane są przez kicińską Radę So-
łecką, na czele której stoi nie kto inny, jak pani 
sołtysowa – zawsze uśmiechnięta, nad wyraz 
skromna i przedsiębiorcza pani Helena Stacho-
wiak. Jak przystało na sołtyskę, wypełnia swoje 
powołanie, nie mając przecież wyznaczonych 
godzin urzędowania, niemalże przez całą dobę. 
Jej telefon nie milknie, a drzwi do domu zawsze 
są przysłowiowo szeroko otwarte. Na szczęście, 
oprócz niej samej, we wszelkie inicjatywy anga-
żuje się z podobnym poświęceniem cała 7-
osobowa Rada Sołecka, którą tworzą pełni bezin-
teresownych idei ludzie. To dzięki ich inicjaty-
wom, jak również przy pomocy i zaangażowaniu 
innych mieszkańców Kicina, ale także Janikowa i 
Klin, udaje im się zorganizować to, co wspólnie 
zaplanowali.  

Rada Sołecka Kicina spotyka się kilka razy w 
roku celem omówienia bieżących spraw wsi do-
tyczących, między innymi, kanalizacji, moderni-
zacji i utwardzenia dróg, budowy chodników i 
ścieżek rowerowych, komunikacji autobusowej, 
oświetlenia ulic czy budowy świetlicy i boiska. 
Dzięki tej organicznej pracy organizowane są od 
lat pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych festyny: w 
czerwcu z okazji Dnia Dziecka i we wrześniu – 
„Na powitanie jesieni”. Oprócz tego dzieci mają 
możliwość co roku spotkać św. Mikołaja, który 
czeka na nie w kicińskim kościele ze słodkim 
podarunkiem. Dorośli uczestniczą w wyjazdach 
do kina, teatru, na Wielkopolskie Targi Rolnicze 
do Sielinka czy w innych okazjonalnych wy-
cieczkach: w zeszłym roku m.in. do Ustronia 
Morskiego lub w pielgrzymkach: do Lichenia, 
Rokitna, Świebodzina i Paradyża. Rada nie za-
pomina również o seniorach, piekąc dla nich 
przepyszne ciasta z okazji Dni Chorego, Emeryta 
czy Rencisty. Bierze udział i jest współorganiza-

Z życia parafii 



 
 

Marzec 2012                                                                                                                                            17 

torem Gminnych Dożynek, na które przygotowu-
je przepiękny, reprezentacyjny wieniec dożynko-
wy będący wizytówką Kicina.  

Doskonały przykład organizacyjnego kunsztu 
Rady i pani sołtys to ostatnia zabawa karnawało-
wa, na którą, w dowód wdzięczności, zostały 
zaproszone również osoby z Janikowa i Klin, na 
które Rada zawsze może liczyć podczas realizacji 
wszelkich sołeckich działań na rzecz naszej sze-
roko pojętej społeczności. Było smakowicie, ta-
necznie, a przede wszystkim bardzo, bardzo ser-
decznie i radośnie. Wiem to, bo i ja tam byłam, 
herbatę z miodem piłam i świetnie się bawiłam.  

Wszystkie te inicjatywy pomagają w budowa-
niu poczucia wspólnoty, dzięki której żyje się 
lepiej. W tym miejscu, nie sposób nie wspo-
mnieć, iż zarówno Janikowo, Kicin, jak i Kliny to 
trzy wsie dynamicznie rozwijające się i zmienia-
jące się z typowo rolniczych obszarów w tak 
zwane sypialnie Poznania. Coraz więcej miesz-
kańców stanowią ludzie młodzi, napływowi, któ-
rzy często zamykają się we własnych domach, nie 
znają się i są dla siebie anonimowi. A wystarczy 
przecież tak niewiele, aby wyjść na spotkanie 
drugiego człowieka. Dobre pomysły, wspólne 
inicjatywy, zaangażowanie, chęć pomocy czy 
radość z osiągniętych wspólnym wysiłkiem suk-
cesów to prosta gwarancja dobrego samopoczu-
cia. My, „nowi” mieszkańcy, chcąc poznać siebie 
nawzajem i ludzi rdzennie tu mieszkających,  
również powinniśmy włączyć się aktywnie w te 
działania.  Pamiętajmy, że nieobecni nie mają 
prawa głosu.  

Na koniec chciałabym od siebie podziękować 
(choć wiem, że nie jestem w tych podziękowa-

niach odosobniona) szczególnie pani sołtys Hele-
nie Stachowiak i Radzie Sołeckiej Kicina za to, 
że przy wszelkich podejmowanych przez nich 
działaniach zawsze pamiętają nie tylko o miesz-
kańcach Kicina, ale także o tych z okolicznych 
wsi. 

H.K. 
 

Nabytki i tubylcy 
 

W artykule powyższym nasza redakcyjna ko-
leżanka, dziękując Radzie Sołeckiej Kicina, poru-
szyła jakby mimochodem kwestię nowych miesz-
kańców i ich integracji. To temat rzeka i chyba 
nie ma podobnego, który byłby poruszany przez 
wszystkich mieszkańców. Tak się składa, że obie 
jesteśmy takimi właśnie nowymi, choć mieszkając 
tu 5-6 lat czujemy, jakbyśmy tu żyły od zawsze. 
Niezwykli, choć tak zwyczajni, mieszkańcy Kici-
na, Klin, Janikowa czy Czerwonaka stali się na-
szymi sąsiadami i bardzo często przyjaciółmi. 
Znalazłyśmy tu wraz z naszymi rodzinami nasze 
miejsce na ziemi, a problemy, smutki i trudności 
mieszkańców stały się naszymi. Już wiele razy 
pisaliśmy na łamach Naszego Patrona o ogrom-
nej potrzebie, jaką ma każdy człowiek, by przy-
należeć do kogoś, by być komuś potrzebnym. Ta 
potrzeba w nas jest ogromna. Myślę, że w no-
wych parafianach, których spotykamy w naszym 
kościele, ta potrzeba jest podobna.  

Są też inni mieszkańcy. Zarówno nowi, jak i 
tubylcy, którzy nie mają ochoty w nic się anga-
żować. Nie przekonamy ich na siłę na pewno. Ale 
na szczęście są również osoby, które żyją życiem 
okolicy, choć może i nie uczęszczają do kościoła 
– spotykamy ich na zebraniach sołeckich, przy 
okazji różnych akcji społecznych, kiedy to próbu-
jemy razem poradzić sobie z realnymi problema-
mi organizacyjnymi, prawnymi, społecznymi. Są 
to mieszkańcy gminy i z 2-letnim stażem, i z 50-
letnim.  

Pamiętam, byłam zaskoczona, kiedy poprosi-
łam w październiku zeszłego roku mieszkańców 
ulicy Trakt – samych nowych – o posprzątanie tej 
uroczej arterii. Przyszło ponad 30 osób, razem z 
dziećmi. Zgarnęliśmy ciężarówkę śmieci z pobo-
cza Traktu. I do sprzątania kościoła daje się za-
chęcić coraz więcej nowych. Na festyny i zabawy 
organizowane w Kicinie przychodzi ich wielu, 
zrazu nieśmiało, ale zawsze z zaciekawieniem. I 
w szkole spotykamy się i zacieśniamy więzi. Nie 
do końca ci nowi wiedzą „kto jest kto”, zwłasz-

Rada Sołecka Kicina: (od lewej) Anna Reszela, Roman Nowak, 
Helena Stachowiak (sołtys), Tadeusz Lisiewicz, Barbara Babiar-
czyk, Regina Szubert, Jerzy Wawrzyniak, (Paweł Polcyn nieobec-
ny na zdjęciu).                                                                   fot. H.K. 
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cza, jeśli w ogóle pochodzą spoza Kicina czy 
nawet Wielkopolski. Nie są dla nich oczywistymi 
sprawy dla wieloletnich mieszkańców zwyczajne, 
a zażyłość pomiędzy starymi sąsiadami na po-
czątku trochę nawet i pozbawia odwagi. Ale wie-
lu spośród nabytków wkrótce zaczyna pomagać, 
uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach i 
powoli staje się mieszkańcami „używanymi”, 
żartobliwie mówiąc. Już nie przejeżdżają przez 
Kicin jak przez obcą wioskę, ich dzieci zaczynają 
bawić się z rodowitymi kicinianami, oni sami 
kupują mleko i jaja od rolników, na zebraniach 
sołeckich zabierają głos i powoli, powoli stają się 
tubylcami. Nie wiem czy pamiętacie – na pogrze-
bie ks. kanonika Zbigniewa było wiele nowych 
twarzy, osób, które mieszkając 2-3 lata już zdąży-
ły księdza pokochać. Dlatego, że (prawie) każdy 
mieszkaniec potrzebuje dzielić emocje i troski z 
innymi, by poczuć się potrzebnym i swoim. 

I może stanie się tak, że nowy mieszkaniec już 
z odwagą powie „dzień dobry” rolnikowi zza 
płota, a tubylec już nie skrzywi się, widząc nowy 
dom z roletami, przystrzyżonym trawniczkiem i 
iglakami.  

Żyjemy razem i tu będziemy pochowani. 
pirogov 

 
 

Finansowe zobowiązania parafii 
 

Każda wspólnota parafialna jest częścią 
diecezji i Kościoła 
Powszechnego. Ta 
prawda ma swoje 
konsekwencje przede 
wszystkim w wymiarze 
duchowym, jak i 
finansowym. Poniżej 
chciałbym przedstawić te drugie zobowiązania. 
Świadomość tych powinności pozwoli nam 
odpierać zarzuty, jakimi w tej dziedzinie są 
obarczania katolicy i Kościół jako instytucja. W 
następnym numerze Naszego Patrona zapoznam 
Czytelników z rodzajem i wielkością podatków, 
jakie płaci sam kapłan. 

Składki w roku 2012: 
I. Na rzecz Kościoła diecezjalnego i Powszech-
nego: 
I.1. Na rzecz Archidiecezji: 

a) taca miesięczna – obliczana od 1/3 mieszkań-
ców parafii, wynosi 1,10 zł od osoby; 

b) danina diecezjalna – obliczana od wszystkich 
mieszkańców parafii, wynosi 1,55 zł od osoby; 

c) „jałmużna postna”, określona dekretem księ-
dza arcybiskupa część daniny diecezjalnej; 

d) ofiara z Grobu Pańskiego. 
I.2. na potrzeby Stolicy Świętej: 29.VI. (tzw. 
„świętopietrze”) i 11 XI. 
I.3. na biedne kościoły: w Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia NMP (8 XII). 
I.4. na Wydział Teologiczny UAM i Katolicki 
Uniwersytet Lubelski (4/6 na WT UAM, 1/6 na 
KUL i 1/6 na szkoły katolickie): 

a) taca ze wszystkich Mszy danego dnia: 26 
grudnia, w Poniedziałek Wielkanocny i w drugą 
niedzielę sierpnia; 

b) zbiórka do puszek: w drugą niedzielę czerw-
ca i w trzecią niedzielę września. 
I.5. na Arcybiskupie Seminarium Duchowne: w 
jedną z niedziel wiosennych i w jedną z niedziel 
jesiennych. 
I.6. ofiara na misje: 

a) w uroczystość Objawienia Pańskiego: taca; 
b) w drugą niedzielę Wielkiego Postu: zbiórka 

do puszek na Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; 
c) w Niedzielę Misyjną: taca na Papieskie Dzie-

ła Misyjne. 
I.7. na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej – 
zbiórka do puszek: 

a) w Środę Popielcową; 
b) w uroczystość Wniebowzięcia NMP (15.08); 
c) w jedną z niedziel Tygodnia Miłosierdzia; 
d) oraz określona bieżącym dekretem Księdza 

Arcybiskupa część daniny diecezjalnej. 
I.8. na Fundusz Obrony Życia – zbiórka do pu-
szek 25 marca. 
I.9. na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie – zbiórka do puszek w drugą niedzielę Ad-
wentu. 
I.10. na Dzieło Nowego Tysiąclecia – w Dniu 
Papieskim. 
I.11. na katolickie Radio Emaus – zbiórka do 
puszek w jedną z niedziel stycznia lub lutego. 
I.12. Braterska Opieka Kapłańska – 36 gr od każ-
dego mieszkańca parafii rocznie. 
II. Na rzecz instytucji świeckich: 
II. 1. Ubezpieczenie parafii. 
II. 2. Podatek rolny. 
II. 3. Podatek od nieruchomości. 
II. 4. Podatek leśny. 

ks. proboszcz Andrzej Magdziarz 
 
W kolejnym numerze NP opiszemy obciążenia finan-
sowe księży. 

Z życia parafii 
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Drogą mailową… 
 

Leżą przede mną 
trzy książki. Co z tego, 
prawda? Nic nadzwy-
czajnego. „Eee tam, nie 
lubię książek” – po-
wiesz. Ale wiesz co? 
To właściwie nie są 
książki! To wiadomo-

ści – e-maile. Tyle, że wydrukowane. „Maile? No 
super, po co mi to?” – rzucisz. A co, jeśli Ci po-
wiem, że one są skierowane do Ciebie? Tak, wła-
śnie do Ciebie! A nadawcą jest naprawdę nie byle 
kto...  

Domyślasz się kim może być ów tajemniczy 
wielbiciel? A może zupełnie nie wiesz, o kogo 
chodzi i po co właściwie zawracam Ci głowę? 
Robię to, ponieważ uważam, że naprawdę powi-
nieneś przeczytać te listy – wiadomości… od 
Boga!  

Claire, Curt i Andy Cloninger, autorzy serii 
„E-mail od Pana Boga…” chcą przekonać Cię, że 
On komunikuje się z ludźmi nie tylko za pomocą 
glinianych tablic i gorejących krzewów. Że nie 
jest staruszkiem z siwą brodą unoszącym się w 
niebie i zsyłającym na ziemię wszelkie nieszczę-
ścia, ale wręcz przeciwnie – istnieje naprawdę, 
zna Twoje imię i kocha Cię.  

Książki […] przekazują Słowo Boże wyrażone 
codziennym językiem. Odnajdziesz w niej słowa 
nadziei, zachęty, porady i miłości, a także to, cze-
go nigdy byś się nie spodziewał. Każda strona to 
osobne okno wiadomości – emaila skierowanego 
właśnie do Ciebie. W chwilach trudności, w 
chwilach ważnych wyborów, w każdym momen-
cie Twojego życia kochający Ojciec ma Ci coś do 
powiedzenia. Na co czekasz? Przeczytaj i jeśli 
chcesz – odpisz… 

W serii ukazały się następujące tytuły: „E-mail 
od Pana Boga do dzieci”, „E-mail od Pana Boga 
do kobiet”, „E-mail od Pana Boga do mężczyzn”, 
„E-mail od Pana Boga do nastolatka”, „E-mail od 
Pana Boga do młodzieży”, „Kolejny e-mail od 
Pana Boga”. 

Książki, które leżą przede mną, to trzy ostatnie 
pozycje na tej liście. Jeśli chcesz możesz  je ode 
mnie pożyczyć – po prostu napisz na adres: 
ja_hanusia@poczta.fm albo zadzwoń: 783 47 95 
41. Zapewniam, że warto je przeczytać! 

  
 

Hania Dobierska 

Ach co to był za bal… 
 

W dniu 10 lutego 2012 roku w Szkole Podsta-
wowej w Kicinie odbyła się wspaniała zabawa 
karnawałowa, przygotowana z myślą o uczniach 
klas I-III. Bal zorganizowano pod hasłem W 
świecie bajek i baśni. Poprowadzili go animato-
rzy Stowarzyszenia Klanza*. 

Wszystkie dzieci, jak przystało, przyszły na 
bal barwnie przebrane. Były biedronki, myszki, 
małe królewny, baletnice, kowboje oraz dzielni 
rycerze. Po zaczarowaniu niezwykłym pyłem, 
dzieci wybrały się w podróż przez baśniowe kra-
iny, tańczyły białego walca i jeździły na sankach. 
Dalej na zaczarowanym dywanie dotarły do kra-
iny Czerwonego Kapturka, gdzie razem z jej 
mieszkańcami ruchem ciała odtwarzały treść ba-
śni i z gajowym polowały na wilka.  

Malcy doskonale bawili się w rytm znanych 
przebojów. Przygotowano dla nich także szereg 
ciekawych zabaw. Odbył się konkurs tańca, za-
bawa z kapeluszami oraz kolorową chustą. Ba-
śniowa kraina zatopiła się w muzyce, tańcu i 
swobodnej zabawie. Wężyki krążyły między la-
sem serpentyn a wszystko dookoła wirowało. 
Został również ogłoszony konkurs – wyścig z 
jajem, w wyniku którego jednomyślnie wszyst-
kim dzieciom przyznano pierwsze miejsce. 

Wspólne zabawy i tańce niezwykle angażowa-
ły wszystkie dzieci, a na zakończenie baliku zmę-
czonym, ale zadowolonym dzieciakom organiza-
torzy zabawy zafundowali przepyszną pizzę. 

 
Małgorzata Dolska 

 

 

Chórek dziecięcy 
 

Muzyka, podobnie jak wszystkie inne języki sztuki, zbliża 
człowieka do Boga, który przygotował dla kochających 
Go ludzi rzeczy, jakich „ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć” (Jan Paweł 
II, 21 marca 2005 r.) 
Kościół naszym domem. 
Nie ma nic piękniejszego jak dom przepełniony dziecię-
cym śpiewem. Wesprzyjmy w tym nasze dzieci. 
Zebranie organizacyjne nowopowstającego chórku dzie-
cięcego ( dzieci od lat 6 ) odbędzie się 10 marca 2012 r. o 
godz. 10.00 w domu parafialnym. 
„Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i 
miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję 
Bożą.” (Jan Paweł II, List do artystów, 12) 
Zapraszam serdecznie 

Anna Nowaczyk 
 

Z życia parafii 
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1-4. Zima w Kicinie     (fot G.Z., B.T.)  
5. Dzień Babci i Dziadka w szkole (fot. M.D.) 
6. Rekolekcje ministranckie  (fot. M.K.) 
7. Spotkanie z okazji  Światowego Dnia Chorego (fot. G.Z.)    
8. Bal karnawałowy w szkole (fot. M.D.) 
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