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Wakacje, znowu są wakacje  
Na pewno mam 
rację, wakacje 
znowu są.  
Wakacje, znowu są 
wakacje  
Na pewno mam rację, wakacje znowu 
są... 
     No i mamy wakacje. Przynajmniej tak mogą 
powtórzyć za słowami piosenki kabaretu OT.TO 
uczniowie szkół podstawowych i średnich. W ich 
ślady pójdą też niebawem studenci. A i dorośli 
właśnie w tym okresie chętniej wybierają 
urlopy, często dlatego, by razem w 
rodzinnym gronie spędzić ten letni czas. 
Niektórzy z nas wyjadą za granicę na 
zaplanowany od dawna wypoczynek. 
Niektórzy chwycą do ręki przewodnik po 
„dzikiej” Polsce i z kompasem lub GPS-em 
zapuszczą się w nieodkryte jeszcze zakątki 
naszego pięknego kraju. Jeszcze 
inni korzystając z większej 
dawki wolnego czasu po prostu 
przeznaczą go na odpoczynek 
w domu, może trochę dłużej 
pośpią, odwiedzą znajomych, przyjaciół, 
lub – nic nie planując – posiedzą w parku czy na 
działce, czytając zaległą lekturę lub realizując swoje hobby.       
Pamiętajmy jednak o jednym: wakacje nie są czasem oderwanym, który pozwala zapomnieć o 
tym, co najważniejsze. Powinny stać się okazją, aby zwolnić nieco tempo życia, odrzucić pośpiech i 
nerwowość i pomyśleć nad swoim życiem, a jeśli trzeba — to i odnowić czy pogłębić kontakt z Bogiem. 
Jan Paweł II mówił: „Wsłuchiwanie się w Słowo Boże jest najważniejszą sprawą naszego życia”. 
 

Grafika: Drogowskazy w ogrodzie przy Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
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„Wiara widzi dalej”. W tym zdaniu wyraża się 
świadomość, że dzięki biblijnej wierze człowiek posiada 
umiejętność trzeźwego i dalekosiężnego myślenia. Odwrotnie 
jest z niewiarą. W niej nie ma myślenia o zbawieniu, o życiu 
w łasce uświęcającej, o więzi z Bogiem, o wierności słowu 
Bożemu, o postrzeganiu Kościoła jako stróża i nauczyciela 
prawdy. To fakt, że wiara automatycznie nie daje wolności od 
grzechów, ale pomaga je pokonywać nie samemu, lecz we 
współpracy z łaską. W wierze zawsze pierwszeństwo 
przypisuje się Panu Bogu. Jeśli tak nie jest, to mamy do 
czynienia z myśleniem i patrzeniem krótkowzrocznym. Ono 
jest konsekwencją utraty wiary ewangelicznej. 

Misja głoszenia wiary, którą realizuje Kościół, trwa od 
dwóch tysięcy lat. Realizacja tego zadania dokonuje się na 
trzech płaszczyznach: nauczania, uświęcania i kierowania 
ludem Bożym. Niewątpliwie dziś to ostatnie zadanie jest 
najtrudniejsze. Wielu ochrzczonych, choć należy do Kościoła, to i tak się z nim nie utożsamia. Ludzie 
ulegają pokusie rozumienia Kościoła na miarę swojego umysłu, a nie zamiaru Chrystusa. Znacząca 
część tych, którzy przyjęli chrzest, już nie traktuje Kościoła jako przewodnika w wierze. Oni sami dla 
siebie są sterem, żeglarzem, okrętem. 

Dlatego, że „wiara widzi dalej”, Kościół musi zabierać głos wobec problemów społecznych czy 
politycznych. Bowiem nieobecność wiary w przestrzeni publicznej powoduje dehumanizację 
środowiska. Zatem zdolność postrzegania rzeczywistości i oceniania jej przez pryzmat wiary Kościoła 
jest papierkiem lakmusowym religijności człowieka. Umiejętność oceny wszystkiego w kontekście 
słowa Bożego obiektywizuje tę ocenę i pozwala przewidzieć następstwa i skutki określonych postaw i 
zachowań. Dziś częstokroć zauważa się brak zdolności do myślenia przyczynowo-skutkowego. Z 
bardzo prostego powodu: nie ma punktu odniesienia, albo są nim tylko emocje, wrażenia i doznania. 
Natomiast wiara uczy racjonalnego myślenia, z zawartością dogmatów i stabilnych zasad. Człowiek 
głęboko wierzący nie jest chorągiewką na wietrze, lecz opoką, skałą, która nie tyle chce do 
wszystkiego i wszystkich się dostosować, co wszystko ustawić wedle Ewangelii. Ważniejszą dla nas 
sprawą jest wrażliwość religijna niż tolerancja. Naszym zadaniem jest wyrażanie szacunku do tego, co 
święte, a nie tolerowanie przejawów jego braku. 

Pewne mądre przysłowie mówi: Pamiętaj, że ktoś, kto kradnie jajko, ukradnie i kurę. To przecież 
takie oczywiste, takie klarowne. Można wręcz rzec, że tego nie trzeba udowadniać: to sama prawda. 
Takie mądrości wyrażające się w przysłowiach są efektem wnikliwej obserwacji życia dokonywanej 
przez ludzi. A cóż dopiero, gdy źródłem mądrości jest Bóg? Dlatego „wiara widzi dalej”, bo opiera się 
na tym, co powiedział Stwórca. Czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego, że „Pan Bóg nigdy się 
nie myli i nikogo w błąd nie wprowadza. Właśnie dlatego we wszystkim z pełnym zaufaniem można 
powierzyć się prawdzie i wierności Jego słowa” (215). 

Drodzy Parafianie! 
Niech mądrość płynąca z wiary przyozdabia nasze serca i umysły. Kształtujmy nasze myślenie oraz 

oceniajmy siebie i wszystko, co jest w świecie w świetle naszej katolickiej wiary. 
A na upragniony czas wakacji życzę owocnego odpoczynku i umocnienia więzi rodzinnych. W 

miejscach, w których będziemy na wakacjach czy urlopach, bądźmy świadkami żywej wiary, która 
daje nam radość i pokój serca. 

ks. Andrzej Magdziarz 
 
 

 
Słowo księdza proboszcza 

Słowo Naszego Proboszcza 
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Guido Reni Wniebowzięcie Najświęt-
szej Maryi Panny, 1642, Muzeum 
Sztuki w Monachium 

  Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła...1 
 
„Na chwałę Wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Maryję, ku czci 

Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały 
jego Błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła powagą Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy i okre-
ślamy jako dogmat 2  prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zaw-
sze Dziewica Maryja,  po dopełnieniu życ ia ziemskiego z ciałem i duszą została wzię-
ta do nieba...". Oto fragment z Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus, ogłoszonej przez 
Piusa XII w 1950 roku. Na mocy tego orzeczenia Wniebowzięcie Maryi jest dogmatem Kościoła kato-
lickiego i kościołów pozostających w jedności z Rzymem. 

Choć dogmat o Wniebowzięciu NMP ogłoszony został dopiero w 
połowie XX wieku, święto ku czci Maryi wziętej do nieba obchodzone 
było już w pierwszych wiekach pod nazwą „zaśnięcia Maryi”, od około 
600 roku w Konstantynopolu, a od następnego stulecia obchodzono je 
także w Europie. Także księgi liturgiczne od czasów chrześcijańskiej 
starożytności, tak we wschodnich, jak i w zachodnich obrządkach Ko-
ścioła, potwierdzają obchody liturgiczne owej tajemnicy wiary. 

 Kult Maryi Wniebowziętej był (i jest) w Kościele zawsze bardzo 
żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Przykładem 
tego mogą być liczne świątynie pod wezwaniem M.B. Wniebowziętej. 
W ciągu wieków powstało też kilka zakonów pod tym wezwaniem. W 
ikonografii scena Wniebowzięcia Maryi należy do bardzo często przed-
stawianych. Dla przykładu uwiecznili ją: Fra Angelico (w kilku obra-
zach), Giotto, Raffael, Tycjan, Velasquez; przedstawiali także rzeźbia-
rze: Liberale da Verona, L. della Robbia czy choćby Wit Stwosz, który 
poświęcił tej scenie ołtarz główny w kościele Mariackim w Krakowie 
(1477-89). Pod opiekę Maryi Wniebowziętej oddał Węgry król św. Ste-
fan, a Francję jej król Ludwik XIII. 

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi obchodzimy 15 sierpnia. W polskiej (i nie tylko) tradycji jest 
ono również zwane świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że apostołowie 
zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Rolnicy dziękują zaś Bo-
gu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.  

Spotykamy też inne nazwy wspomnianej uroczystości: Wzięcie, Przejście, Zaśnięcie (w prawosła-
wiu), Odpocznienie Maryi itp. Nie wszyscy Ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przeko-
nani o fizycznej śmierci Matki Najświętszej. Stąd zapewne Pius XII w swojej Konstytucji Apostolskiej 
nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Ko-
ściół nie rozstrzyga, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też prze-
szła do chwały nie umierając, lecz „zasypiając”, jak głosi wschodnia tradycja. 

Katechizm Kościoła katolickiego [KKK 966] podkreśla: „Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym 
uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześci-
jan”. Wniebowzięcie Maryi przypomina nam, że bez względu na słabości naszego ciała, po jego 
śmierci jako takie pozostaje dobre i jest częścią naszego ostatecznego przeznaczenia. Kiedy nadejdzie 
pełnia zbawienia, wówczas obejmie ono nasze ciało, a nie tylko duszę. Nadzieja chrześcijanina wiąże 
się nie tylko z wiarą w nieśmiertelność duszy, którą uznaje wielu pogan, lecz także w zmartwychwsta-
nie ciała. Wniebowzięcie Maryi przypomina nam, że nasze ciało także będzie zbawione. 

gzal 
 

1 Śpiewnik Kościelny, wyd. 3, Poznań 1894; 2 dogmat – twierdzenie w religii lub szkole filozoficznej przyjęte bezwarunkowo i niepodle-
gające dyskusji. W teologii katolickiej sąd Kościoła wyrażony w dogmatach odsłania cząstkę tajemnicy Bożej rzeczywistości, a jego 
zgodność z nią gwarantowana jest przez prawdomówność objawiającego Boga i charyzmat dany Kościołowi do właściwego poznania, 
nieomylnego nauczania i przekazywania wiernym (Encyklopedia Katolicka, t.4, Lublin 1985). 

Z życia Kościoła 
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Wojsko Polskie od początku uzyskania 
niepodległości przez państwo polskie 
w 1918 roku w znakach, nazwach, 
ceremoniale i wewnętrznej strukturze 
podkreślało swój historyczny rodowód 
i swą tradycję, rozumianą jako trwa-
nie państwa oraz ciągłość istnienia 
jego zbrojnego ramienia.2 

Na historycznej fotografii: Po bitwie – polscy żołnierze ze sztandarami zdobytymi na 
bolszewikach. Ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w 
Londynie, sierpień 1920, autor nieznany. 

Święto Wojska Polskiego 

 W tym dniu już od czasów II 
Rzeczypospolitej obchodzono 
Święto Żołnierza dla upamięt-
nienia walk w obronie Ojczyzny 
toczonych z Rosją w 1920 roku. 
Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż 
właśnie wtedy w 1920 roku 
pierwsze oddziały 21 Dywizji 
Górskiej rozpoczęły pod Koc-
kiem forsowanie rzeki Wieprz. 
Był to zarazem początek słynnej 
kontrofensywy, w wyniku której 
rozbito wojska rosyjskiego Fron-
tu Zachodniego dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego1. 

Święto Żołnierza nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem 
prawnym. Obchodzono je uroczyście w okresie II wojny świa-
towej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku 
Polskim do 1947 roku. W następnych latach zaniechano jego 
obchodów i ustanowiono Dzień Ludowego Wojska Polskiego 
(12 października) – upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 
1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki pod Lenino. Jednak ten 
czyn zbrojny był tylko jednym z wielu epizodów na szlaku bo-
jowym żołnierzy polskich w latach II wojny światowej. Dla 

wielu Polaków nie był on akceptowany ze względów moralnych i politycznych. Wskazywano na po-
trzebę ustanowienia Dnia Wojska Polskiego w terminie akceptowanym przez Siły Zbrojne i cały na-
ród. W latach 1990-1992 święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 ma-
ja. Dopiero ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego 
w dniu 15 sierpnia. Corocznie 15 sierpnia odbywają się we wszystkich kościołach polowych w Polsce 
uroczyste Msze święte w intencji poległych na polu chwały. Na cmentarzach pamięć żołnierzy czczą 
apele poległych, natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie wystawiane są warty 
honorowe złożone z przedstawicieli wszystkich rodzajów wojska. 

gzal 

Artykuł opracowano na podstawie Wikipedii i dokumentów udostępnianych na zasadzie licencji GNU Free Documentation License;  
1 M. Tuchaczewski, (ur. 1893, zm. 1937) – ros. i radz. oficer, marszałek Związku Radzieckiego. Z rozkazu Stalina aresztowany pod 
zarzutem zdrady Armii Czerwonej i ojczyzny, rozstrzelany przez NKWD. Wszystkich żyjących współcześnie bliskich Tuchaczewskiego 
zaliczono do kategorii „członek rodziny zdrajcy ojczyzny”. Żona, bracia, szwagrowie zostali rozstrzelani, a matka, córka, siostry i szwa-
gierki trafiły do łagrów; 2 Cytat z publikacji zamieszczonej w 2005 roku przez MON na stronie internetowej Wojska Polskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ksiąg metrykalnych 
 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 
16 czerwca Magdalena Patuła z Czerwonaka i Łukasz Kopka z Czerwonaka 
 
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni: 
  3 czerwca Anna Krawczyk 
  Anita Helena Kawka 
24 czerwca Agnieszka Maria Nosila 
 

Patriotycznie 
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Szlakiem sanktuariów maryjnych 
archidiecezji poznańskiej cz.1 
W czasie wakacji najczęściej podróżujemy gdzieś 

znacznie dalej niż w pobliże miejsca zamieszkania: w 
góry, nad morze, za granicę. Może czas urlopu, cie-
płych, pogodnych dni sprawi, że niektórzy z nas za-
pragną odwiedzić również miejsca, które znajdują się 
bliżej. Uwagę chcę skierować ku sanktuariom maryj-
nym koronowanym na prawie papieskim (w Borku 
Wielkopolskim, Gostyniu, Górce Duchowej, Osiecz-
nej, Szamotułach, Tulcach, i w Wieleniu) oraz na 
prawie diecezjalnym (w Lubaszu), położonych na 
terenie archidiecezji poznańskiej i poza granicami 
Poznania. Na terenie samego Poznania znajdują się 
trzy sanktuaria maryjne: Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy – Fara (Bazylika), Matki Bożej w Cudy 
Wielmożnej Pani Poznania – przy ul. Franciszkańskiej 
i Matki Bożej Różańcowej – przy ul. Szewskiej (u 
Jezuitów). Świątynie maryjne można podzielić na 
niekoronowane oraz koronowane. Ta ostatnia nazwa 
oznacza, że wizerunkowi Matki Bożej nałożono koro-
nę, nawiązując w ten sposób do biblijnego przedsta-
wienia Maryi i podkreślając jej godność oraz liczne 
cuda, które dokonują się za Jej wstawiennictwem. 

Tulce 
Najbliższe sanktuarium maryjne koronowane, od-

dalone o pół godziny jazdy od Kicina znajduje się w 
parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Tulcach. Świątynia została wybudowana w stylu 
późnoromańskim z barokową częścią nawy.  

Kult maryjny 
w tej miejscowo-
ści rozszerzył się 
zwłaszcza po 
umieszczeniu w 
świątyni – praw-
dopodobnie na 
początku XVI w. 
– figury Matki 
Bożej z Dzieciąt-
kiem. Od tego 
czasu źródła hi-

storyczne podają informacje o licznych wotach zdo-
biących cudowną figurę. W nawie południowej tulec-
kiego sanktuarium znajduje się również cudowny 
obraz Matki Bożej Pocieszenia trzymającej Dzieciąt-
ko; pochodzi on z pierwszej połowy XVIII w. 2 wrze-
śnia 1979 r. odbyła się uroczysta koronacja figury 
Matki Bożej. Dokonał jej abp Jerzy Stroba w asyście 
bpa Tadeusza Ettera i bpa Mariana Przykuckiego. 

Uroczystości odpustowe w bieżącym roku będą 
miały miejsce w Tulcach od 2 do 9 września . Po-
nadto w sanktuarium w każdą trzecią niedzielę mie-
siąca odbywają się spotkania modlitewne w intencjach 

ludzi poszukujących dobrego współmałżonka, bez-
dzietnych małżeństw, młodych współmałżonków, 
małżeństw, które straciły dziecko oraz rodzin. Spo-
tkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 17.00, na-
stępnie odmawiana jest dziesiątka różańca, a po niej 
ma miejsce prelekcja wygłaszana przez zaproszonego 
gościa. 

Górka Duchowna 
W Górce Duchownej, leżącej w bliskości Kościana 

i trasy Poznań-Leszno, 
znajduje się sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia. 
Dawniej miejsce to nale-
żało do benedyktynów z 
Lubinia, którzy sprowa-
dzili do świątyni obraz 
Matki Bożej Pocieszenia, 
przedstawiający Maryję 
tulącą Dzieciątko. Za 
sprawą wielu uzdrowień i 
łask miejsce te stało się 
celem licznych pielgrzy-
mek. W wyniku pożaru 
kaplicy w 1927 roku cudowny obraz uległ uszkodze-
niu, ocalały natomiast sukienki, korona, wota i rama. 
Obecny wizerunek Matki Bożej jest kopią poprzed-
niego, namalowany na miedzianej blasze.  

W 1964 roku obraz został skradziony, a następnie 
porzucony niedaleko torów kolejowych. Złodzieje 
zabrali wszystkie wota. W akcie wynagrodzenia Mat-
ce Bożej wierni przez cały rok gromadzili się na mo-
dlitwie, natomiast w 1966 roku dzięki ofiarności piel-
grzymów podarowano Jej wizerunkowi nową sukien-
kę. W tym samym roku miała również miejsce uro-
czysta koronacja obrazu papieskimi koronami, której 
dokonał abp Antoni Baraniak. 

Największą liczbę pielgrzymów odwiedzających 
Górkę Duchowną gromadzi odpust na przełomie 
sierpnia i września. Do znanych osób, które pielgrzy-
mowały do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
należą między innymi: św. Stanisław Kostka, Bernard 
z Wąbrzeźna, jezuita Karol Antoniewicz oraz błogo-
sławiony Edmund Bojanowski – założyciel Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek Maryi, który przez rok 
mieszkał i pracował w Górce Duchownej. 

Osieczna 
Sanktuarium maryjne Matki Bożej Bolesnej znaj-

duje się niedaleko Leszna, w Osiecznej; jest prowa-
dzone przez ojców franciszkanów. Budowę świątyni 
rozpoczęto w 1729 roku, a trwała cztery lata. Konse-
kracji dokonał – podobnie jak i kościoła w Kicinie – 
bp sufragan poznański Józef Kierski. Wnętrze sanktu-
arium jest w stylu rokokowym. W ołtarzu głównym 
umieszczono rzeźbę Chrystusa na krzyżu. Sześć ołta-
rzy w nawie przedstawia: Matkę Bożą Bolesną, św. 
Franciszka z Asyżu, św. Piotra z Alkantary, św. Wa-
lentego (patrona kościoła), św. Antoniego z Padwy 

Z życia Kościoła 



 
 

6                                                                                                                              Lipiec/Sierpień  2012 

oraz św. Jana Nepomucena. Obraz Matki Bożej Bole-
snej, na którym znajduje się z Dzieciątkiem, umiej-
scowiony jest w świątyni od pierwszej połowy XVII 
w. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi dostą-

piono wiele cudów, o 
których świadczą licz-
ne wota. 

Uroczystości odpu-
stowe w Osiecznej 
odbywają się w pierw-
szą niedzielę sierpnia – 
Matki Bożej Anielskiej 
(tzw. odpust Porcjun-
kuli), 15 września – 
Matki Bożej Bolesnej i 
14 lutego – św. Walen-
tego, patrona kościoła. 

R.S. 
źródła oprac.: http://www.parafiatulce.pl/, 
http://www.gorkaduchowna.archpoznan.pl/, 
http://www.archpoznan.pl/pdf/sankt/osieczna.pdf 
 

Bóg i kobieta 
 

Pisząc o kobiecie, wróćmy do początków dziejów 
powstania człowieka, do Księgi Rodzaju. Bóg stwa-
rzał świat powoli, od mniej skomplikowanych rzeczy 
po coraz bardziej sprecyzowane, konkretne formy. Na 
samym końcu powstała Ewa – kobieta, która stała się 
zwieńczeniem wielkiego dzieła Bożego. Nie stanowiła 
dodatku do Adama, ale była niezbędna do funkcjono-
wania świata.  

Człowiek został stworzony na obraz i podobień-
stwo Boga. Zatem jaki obraz Boga nosi w sobie ko-
bieta? Przede wszystkim kobieta ma czułe serce, chce 
dzielić się sobą z innymi tak jak Bóg, podobnie jak 
On nosi w sobie piękno oraz przekazuje życie. Kobie-
ta ma wiele zadań do spełnienia, ale mimo swojej 
kruchości i wrażliwości została również obdarzona 
siłą, która nieraz zadziwia mężczyznę.  

Kobiety są umiejscowione w świecie relacji, 
związków. Podczas spotkań towarzyskich to one roz-
mawiają o tym kto spotyka się z kim, jak się czują itp. 
Tu wypływa ich czułość, troska o inne osoby. Bóg 
również pragnie bliskiej relacji z człowiekiem, jest on 
przecież dla Niego bardzo ważny. Jan Paweł II napi-
sał: „Godność kobiety wiąże się ściśle z miłością, 
jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i 
równocześnie z miłością, którą ona ze swej strony 
obdarza”1. Poeta George G. Byron napisał, że miłość 
stanowi osobną część życia mężczyzny, jest natomiast 
całym istnieniem kobiety. 

Kobieta jest piękna – zarazem fizycznie, jak i du-
chowo. Stanowi w pewnym stopniu odzwierciedlenie 
piękna Boga, które jest tak trudne do opisania, że 
przywoływane w Piśmie św. między innymi przez 
porównania: „A Zasiadający był podobny z wyglądu 

do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu – 
podobna z wyglądu do szmaragdu. Przed tronem niby 
szklane morze podobne do kryształu” (Ap 4, 3-6). 
Ponadto – jakże często na obrazach artystów spoty-
kamy akt kobiety, a o ile rzadziej mężczyzny. Piękno 
ma wiele właściwości, które uzdrawiają, urzekają. 
Bóg chce się nimi dzielić przez dar kobiety. 

Kobieta chce być poszukiwana, odkrywana, po-
dobnie jak Stwórca. Mężczyzna może żartować na 
temat odmienności kobiet od mężczyzn, jednak w tym 
przejawia się jego lęk. Wynika on z obawy, że nie 
będzie potrafił sprostać oczekiwaniom kobiety: „za-
głębiając się w świat swojej kobiety, okaże, iż nie ma 
tego, co potrzeba, żeby jej pomóc”2. W trudnych sytu-
acjach kobieta może czuć się samotna, kiedy mężczy-
zna pozostaje bierny czy się wycofuje. Adam również 
nie zareagował, stojąc obok Ewy, kiedy była kuszona 
przez węża. W wyniku tego Ewa zwątpiła, straciła 
zaufanie do Boga i próbowała przejąć całkowitą kon-
trolę nad rzeczywistością. Nieraz kobieta, odrzucając 
własną wrażliwość, wiarę w siebie – także na skutek 
osamotnienia, próbuje kontrolować otoczenie. To jej 
pozwala mieć większe poczucie bezpieczeństwa. Jed-
nak nadmiar takiego zachowania powoduje, że staje 
się męska, traci łagodność i czułość, tak ważne cechy 
kobiecości. 

Kobieta chce kochać i być kochaną tak, jak Pan 
Bóg pragnie, abyśmy Go miłowali. Jednak kobieta 
zraniona, odrzucona może stać się niebezpieczna. 
Może wycofać się z wszelkich relacji, by uniknąć 
doznania kolejnej krzywdy. A przecież: „kochać w 
ogóle znaczy wystawić się na zranienie. Pokochaj 
cokolwiek, a twoje serce z pewnością odczuje ból, a 
może nawet zostanie złamane. Jeśli chcesz mieć pew-
ność utrzymania serca w stanie nienaruszonym, nie 
wolno ci go oferować nikomu, nawet zwierzęciu. Otul 
je ostrożnie swoim hobby i odrobiną luksusu, unikaj 
wszelkich komplikacji, zamknij je bezpiecznie w 
szkatule lub trumnie własnego egoizmu. Ale w tej 
szkatule – bezpiecznie, w ciemności, w bezruchu, bez 
powietrza – ono się zmieni. Nie będzie złamane, nie, 
ono stanie się nie do złamania, nieprzystępne, zatwar-
działe... Jedynym miejscem poza Niebem, gdzie mo-
żesz być doskonale zabezpieczona przed wszystkimi 
niebezpieczeństwami... miłości, jest Piekło”3.  

Nierzadko, jako kobiety, spotykamy się z sytu-
acjami kiedy ktoś nas zawodzi. Jest to jednak wpisane 
w nasze życie. Trwanie w bliskiej relacji z Bogiem 
sprawia, że On nas umacnia, ulecza nasze rany i daje 
siły byśmy znów mogły otwierać swoje serce na in-
nych ludzi, ukazywać im Jego dobro i piękno. 

R.S. 
1List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II Mulieris Dignitatem 
o godności i powołaniu kobiety, napisany z okazji roku maryjne-
go; 2 J. i S. Eldredge, Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej 
duszy, 2011; 3 ibidem. 
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Św. Tomasz zwany Didymos 
 

W dniu 3 lipca Kościół wspomina św. Toma-
sza Apostoła. Tomasz, zwany także Didymos, 
czyli „Bliźniak”, należał do ścisłego grona Dwu-
nastu Apostołów. Jego postać spotykamy w 
Ewangeliach kilkakrotnie: kiedy jest gotów pójść 
z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku 
podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni 
po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem 
wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19nn); nad Jezio-
rem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego 
połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21,2).  

Zyskał przydomek „niewierny Tomasz”. Ten 
przydomek nie wynika z tego, że był niewierny 
Jezusowi. On zwyczajnie, po ludzku miał wąt-
pliwości, czy pozostali apostołowie rzeczywiście 
ujrzeli zmartwychwstałego Jezusa: „Jeśli nie uj-
rzę na rękach jego przebicia gwoździami i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę 
ręki mojej w bok jego, nie uwierzę” (Jn 20, 24). Tę 
scenę często przedstawiano na obrazach. O póź-
niejszym życiu i śmierci św. Tomasza znajduje-
my informacje tylko w apokryfach1. Według tra-
dycji św. Tomasz ewangelizował Fartów (Iran), 
zginął śmiercią męczeńską 3 lipca 72 roku w Ka-
lamina w Indiach. Miał zostać przebity włócznią, 
stąd właśnie włócznia jest jego atrybutem. Słynny 
malarz hiszpański, Velazquez, przedstawia św. 
Tomasza trzymającego również książkę – atrybut 
wszystkich apostołów. Pochowano go w Maila-
pur (dzisiaj przedmieście Madrasu). Jest tam góra 
nazwana jego imieniem, a na niej sanktuarium 
jemu poświęcone. W III wieku relikwie przenie-
siono do Edessy, potem na wyspę Chios. W 1258 
r. krzyżowcy przewieźli je do Ortony w Italii. 

W apokryfach zawarte są opowieści o działal-
ności misyjnej św. Tomasza na terenie dzisiej-
szego Iraku i Indii. W jednej z nich znajduje się 
informacja jakoby święty wybudował pałac dla 
króla Guduphary w Indiach. Dlatego drugim 
atrybutem św. Tomasza bywa węgielnica: przy-
rząd służący m. in. w budownictwie do wyzna-
czania i sprawdzania kątów prostych.  

Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, 
Urbino, Parmy, Rygi, a w Polsce Zamościa; Jest 
także patronem architektów, budowniczych, cie-
śli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, 
małżeństw i teologów.  

oprac. J.K. 
  
  

źródło: www .brewiarz.pl  
1 pisma o tematyce biblijnej, nieuznane za wiarygodne i natchnio-
ne, nie zostały włączone do Kanonu.  
 
 

Św. Jakub Starszy Apostoł i jego dzieło 
 

Jak co roku 25 lipca Kościół czci św. Jakuba 
Apostoła. Jakub zwany Starszym był synem Ze-
bedeusza, bratem świętego Jana Ewangelisty. 
Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów 
Pana Jezusa. Można tak powiedzieć, ponieważ 
był świadkiem trzech bardzo ważnych w życiu 
Chrystusa wydarzeń: był świadkiem wskrzesze-
nia córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia 
na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz 
modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37).  

Imię Jakuba w Ewangeliach wymieniane jest 
przy 18 różnych wydarzeniach. W odniesieniu do 
innych apostołów to bardzo dużo. Dzieje Apo-
stolskie wspominają o św. Jakubie dwukrotnie: 
pierwszy raz, gdy wymieniają go na liście aposto-
łów (Dz 1, 13) oraz przy wzmiance o jego mę-
czeńskiej śmierci. Różne źródła podają, że wraz z 
grupą uczniów przybył do Hiszpanii prowadzić 
na północy kraju prace misyjne (lata 33-43 n.e.), 
jednak z powodu niepowodzeń misji powrócił do 
Ziemi Świętej. Tam zginął ścięty mieczem z roz-
kazu Heroda I Agrypy około roku 44 n.e. (wyrok 
wydano bez procesu – obawiano się bowiem aby 
jego śmierć nie wywołała zamieszek). W tekstach 
Euzebiusza z Cezarei, pierwszego historyka Ko-
ścioła, IV w., czytamy, że św. Jakub tuż przed 
egzekucją ucałował swojego kata. Tym gestem 
miłości tak dalece go wzruszył, że kat także wy-
znał wiarę w Chrystusa i za to natychmiast po-
niósł męczeńską śmierć.  

Michelangelo da Caravaggio Niewierny Tomasz, ok. 1595, 
 galeria mal. w Sanssouci 
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Jakub był pierwszym wśród apostołów, a dru-
gim po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła. 
Legenda głosi, że świadkowie jego męczeńskiej 
śmierci zabrali ciało apostoła w kamiennym sar-
kofagu na łódź i odpłynęli, aby złożyć jego 
szczątki w innym, bezpiecznym miejscu. Przez 
Morze Śródziemne dotarli do Gi-
braltaru, skąd przedostali się na 
Ocean Atlantycki i przybili do pół-
nocno-zachodniego krańca Półwy-
spu Iberyjskiego. Dokładne miejsce 
przybicia łodzi to, według legendy, 
obecna miejscowość Finisterre (z 
łac. „koniec ziemi”). Ten zachodni 
skrawek Hiszpanii był uznawany 
wówczas rzeczywiście za koniec 
świata. Pamiętajmy, że nie znano 
wtedy innych kontynentów. Tam, u 
wybrzeży północnej Hiszpanii 
uczniowie Jakuba wydostali ciało 
na brzeg, przetransportowali je w 
głąb lądu i pochowali. Miejsce po-
chówku zostało okryte tajemnicą z powodu prze-
śladowań w Ziemi Świętej. Zabroniono nawie-
dzania i kultu, a i z czasem zapomniano gdzie 
dokładnie spoczywają szczątki apostoła. 

Dopiero po ośmiu wiekach od tamtych wyda-
rzeń wyszła na światło dzienne wiedza o miejscu 
grobowca apostoła. Między latami 788 a 838 
(niektóre źródła określają datę odnalezienia sar-
kofagu na 813 r.) odkryto relikwie, które uznano 
za jego szczątki. Legendy z tamtego okresu, m.in. 
autorstwa Izydora z Sewilli, podają, że pustelnik 
o imieniu Pelagiusz miał objawienie, w którym 
usłyszał, że „pole gwiazd” przywiedzie go na 
miejsce i ukaże mu grobowiec świętego już wte-
dy Jakuba. Święty Jakub to po hiszpańsku San-
tiago, a pole gwiazd po łacinie to campus stella. 
Taka jest geneza nazwy miasta Santiago de Com-
postella. Leży ono w Galicji na północnym za-
chodzie Hiszpanii. Grób św. Jakuba jest od śre-
dniowiecza, po Ziemi Świętej i Rzymie, trzecim 
pod względem ważności sanktuarium chrześci-
jaństwa. Święty Jakub jest patronem Hiszpanii i 
Portugalii ale także rycerzy walczących, hospi-
cjów, szpitali, sierot, a zwłaszcza pielgrzymów. 

W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest 
jako starzec o silnej budowie ciała, w długiej tu-
nice i w płaszczu lub pielgrzym w miękkim kape-
luszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są: 
bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, 
torba, turban turecki, zwój. 

Zwyczajowo, gdy dzień 25 lipca wypada w 
niedzielę, to taki rok ogłasza się Jubileuszowym 
Rokiem Świętym. Ostatni miał miejsce w roku 
2010, a kolejny będzie dopiero w roku 2021 (ze 
względu na lata przestępne). Warto wspomnieć, 
że nasz papież błogosławiony Jan Paweł II od-

wiedził dwukrotnie Santiago de 
Compostella. Było to w roku 
1982 i 1989 r. z okazji IV Świa-
towego Dnia Młodzieży. Santia-
go de Compostela to od XI w. 
stolica arcybiskupstwa, a wybu-
dowana tam katedra pod we-
zwaniem św. Jakuba została 
uroczyście konsekrowana w 
roku 1211. Właśnie w niej znaj-
duje się grób św. Jakuba z jego 
relikwiami. Santiago de Compo-
stella to także ważny ośrodek 
uniwersytecki. Co roku Compo-
stelę odwiedzają miliony piel-
grzymów. Już przewodnik z XII 

wieku podaje 4 różne szlaki z Europy do Compo-
steli. Papież Sykstus IV w 1478 r. uznał piel-
grzymkę do Composteli za równoważną z piel-
grzymką do Ziemi Świętej. Świadczy to niezbicie 
jak wielką rangę ma to miejsce pielgrzymowania. 

Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy po-
jawiają się piesze i rowerowe szlaki oznaczone 
symbolem muszli: to „Drogi św. Jakuba”. Są ich 
tysiące kilometrów. Można to sprawdzić m. in. na 
stronie internetowej (np. Google Maps). Warto 
zaznaczyć, że również zarówno Poznań, jak i 
nasz Kicin leżą na tzw. Szlaku Jakubowym. Szlak 
w naszej okolicy prowadzi m.in. przez Poznań po 
północnej stronie Malty, dalej przez jez. Swa-
rzędzkie, Kobylnicę, Wierzenicę, Kicin, Mięko-
wo, Owińska do Murowanej Gośliny. Tam łączy 
się ze szlakiem z kierunku toruńskiego i prowadzi 
aż Słubic i dalej do Niemiec. 

Jako ciekawostkę językową związana z imie-
niem św. Jakuba można podać że od francuskiej 
formy jego imienia Jacques pochodzi spolszczo-
ne słówko „żakiet” czy niemieckie „Jacke” okre-
ślające wierzchnie okrycie wędrowców. Podobne 
znaczenie ma „peleryna”, która pochodzi od fran-
cuskiego pélerin oznaczającego to samo, co ła-
cińskie peregrinus, czyli „pielgrzym”. 

oprac. J.K. 
źródło: www.camino.net.pl 
 
 

Albrecht Durer, Jakub Apostoł, 1516, 
galeria mal. we Florencji 
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Liturgia modlitwy wieczornej 
– nieszpory 

 

Słusznie zalicza się publiczną i wspólną mo-
dlitwę Ludu Bożego do głównych powinności 
Kościoła. Już od samych jego początków ci, któ-
rzy zostali ochrzczeni, „trwali w nauce Aposto-
łów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w mo-
dlitwie” (Dz 2, 42). Dzieje Apostolskie wspomi-
nają wielokrotnie jednomyślną modlitwę wspól-
noty chrześcijańskiej. Świadectwa pierwotnego 
Kościoła stwierdzają, że również i poszczególni 
wierni oddawali się modlitwie w określonych 
godzinach dnia. Bardzo prędko ustalił się zwy-
czaj przeznaczania na modlitwę pewnych okre-
sów czasu, jak np. o zmierzchu, gdy zapalano 
światła, lub z brzaskiem dnia, kiedy noc się koń-
czy i zaczyna świtać1.  

Bez wątpienia modlitwa w odosobnieniu i 
„przy drzwiach zamkniętych” jest zawsze ko-
nieczna i zalecana, bo jest modlitwą członka Ko-
ścioła. Jednakże modlitwa wspólnoty ma szcze-
gólną wartość, bo przecież Chrystus powiedział: 
„Gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, 
tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)2.  

Nieszpory, jako modlitwa wieczorna jest cele-
browana, w porze, gdy dzień się już kończy: 
„dzięki składając za to, co w tym dniu zostało 
nam dane, i za dobro, które przez nas było doko-
nane” (św. Bazyli Wielki). Mają one wielkie zna-
czenie jako modlitwa wspólnoty chrześcijan. Na-
leży więc popierać publiczne lub wspólne ich 
odmawianie. Do takiej właśnie wspólnej decyzji 
doszli członkowie naszej Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. Ustalono więc, że przed większymi 
uroczystościami, to znaczy w ich wigilię, o go-
dzinie 17.00 będziemy wspólnie odmawiać nie-
szpory. Miało to już miejsce w naszej parafii 2 

maja przed uroczystością Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, 6 czerwca przed uroczy-
stością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – a 
w jej oktawie nieszpory zostały połączone z Eu-
charystią; a także 28 czerwca przed uroczystością 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Święty Paweł Apostoł pisze: „Słowo Chrystu-
sa niech w was przebywa z całym swym bogac-
twem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napomi-
najcie siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne 
ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w 
waszych sercach” (Kol 3,16). W Konstytucji 
Apostolskiej Pawła VI, wprowadzającej w życie 
liturgię godzin uchwaloną dekretem Drugiego 
Soboru Watykańskiego, Ojciec święty bardzo 
mocno podkreślił, że ta modlitwa przyczynia się 
do uświęcenia dnia i „jest przeznaczona dla 
wszystkich, a więc także i dla tych, którzy nie są 
zobowiązani prawem do jej odmawiania”. Jak już 
wspomniałam, nieszpory to modlitwa Ludu Bo-
żego – dlatego zechciejmy przyłączyć się do 
wspólnego wielbienia Boga przez wyśpiewanie 
psalmów i karmienie się Słowem Bożym, które 
On do nas kieruje. Na najbliższą wspólną mo-
dlitwę liturgią godzin zapraszamy 14 sierpnia 
o godzinie 17.00, przed uroczystością Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

 

Anna Gajewska 

1 Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin 1; 2OWLG 9 

Czwartkowa adoracja:  
zaproszenie dla każdego 

 
Zdaje się, że comiesięczna czwartkowa adora-

cja Najświętszego Sakramentu, godzinę przed 
wieczorną Eucharystią i tyle samo po jej zakoń-
czeniu, na dobre przyjęła się w naszej parafii. 
Nawet pomimo przesunięcia jej terminu ze zwy-
czajowego drugiego czwartku na trzeci, w czerw-
cu uczestniczyła w niej spora grupa parafian.  

Każdy wierzący, który klęka do modlitwy 
osobistej uzmysławia sobie, że najlepszym miej-
scem na takie spotkanie z Bogiem jest kościół, a 
do tego gdy Najświętszy Sakrament wystawiony 
jest w monstrancji, spotkanie to jest bardzo bli-
skie, bo wręcz fizyczne.  

Owszem, adoracja nie jest tak łatwą modlitwą 
jak odmówienie pacierza czy choćby cząstki ró-
żańca, bo jakoś czujemy, że słowna modlitwa nie 
jest tutaj najlepsza. Pojawia się więc pytanie: jak 
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modlić się przed Najświętszym Sakramentem? 
Gdy o tym myślimy, trzeba pamiętać, że czło-
wiek, podobnie jak i cały świat, został stworzony 
dla chwały Bożej i najwznioślejszą modlitwą jest 
uwielbienie. Może wydawać się dziwne, ale 
chwaląc Boga najbardziej na tym korzystamy, bo 
najpełniej realizujemy swoje powołanie jako Bo-
że stworzenie. Aby się o tym przekonać, spró-
bujmy klęcząc przed Panem podziękować Mu za 
wszystko czym jesteśmy obdarowani. Życie, 
zdrowie, rodzinę, wiarę, dom – wszystko za-
wdzięczamy Jego Opatrzności. Warto o tym pa-
miętać, bo przecież moglibyśmy tego nie mieć. 
Tylu jest ludzi kalekich, bezdomnych lub pozba-
wionych rodzin i bliskich.  

Jednak my zapominamy o tym i najczęściej 
zwracamy się do Boga, by Go o coś poprosić. 
Warto pamiętać, że to też nie jest czymś niesto-
sownym, bo Bóg widzi życie człowieka, jego 
troski i pragnienia i ma dla nich zrozumienie. 
Jezus, gdy zachęcał swych słuchaczy do modli-
twy, nie wahał się wskazywać właśnie na prośby. 
Ewangelista Mateusz wyraził to w często przyta-
czanych słowach: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię” (Mt 11, 28). Myślę, że słowa te sta-
nowią najlepszą zachętę do uczestnictwa w co-
miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Nie wahajmy się przynieść do Boga nasze trudy i 
ciężary, bo On w Swojej miłości gotów jest dzie-
lić je z nami. One nie są Mu obce, a my nie damy 
sobie rady z nimi sami. Co więcej, dobrze wiemy, 
że bez Jego pomocy czekają nas same upadki, bo 
to On jest naszą siłą i naszym zwycięstwem. 

Przyjdźmy więc i oddajmy Mu to, co nas ob-
ciąża. Bądźmy wolni, by żyć w Jego łasce i 
świadczyć o Nim przed tymi, którzy ufają tylko 
swoim siłom.  

Witold Tyborowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ku nowej ewangelizacji 
 

Dnia 9 czerwca 2012 r. w Poznaniu odbyło się 
Forum Nowej Ewangelizacji, zorganizowane 
przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Referat ds. 
Ewangelizacji Archidiecezji Poznańskiej, pod 
honorowym patronatem księdza arcybiskupa Sta-
nisława Gądeckiego. Program spotkania był bar-
dzo bogaty. W części pierwszej wysłuchaliśmy 
wykładów ks. bpa Grzegorza Rysia, ks. dra 
Przemysława Sawy, ks. prob. Artura Sepioło. W 
części drugiej propozycje dla parafii prezentowa-
ły grupy, przybliżając metody ewangelizacji w 
archidiecezji poznańskiej. Przedstawicielkami 
naszej parafii były Hanna Bobak i Magdalena 
Orczyńska. 

Zebranych w Auli Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa, na kampusie Morasko, 
powitał arcybiskup Stanisław Gądecki. Podkre-
ślił, że potrzeba nowej ewangelizacji ma swoją 
genezę w rozdziale sacrum od profanum. Jako 
katolicy jesteśmy powołani do ewangelizowania 
w środowiskach, w których żyjemy. Nowa ewan-
gelizacja rozpoczęta od własnej przemiany skie-
rowana jest do tych, którzy odeszli od Kościoła, 
zaniechali praktyk religijnych lub tylko z obo-
wiązku uczestniczą w niedzielnej Mszy św., nie 
czując potrzeby głębszego rozwoju duchowości. 

„Konteksty Nowej Ewangelizacji w świetle 
nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI w 
przeddzień Synodu Biskupów” to temat wykładu 
bpa Grzegorza Rysia, co prawda nieobecnego 
osobiście, ale przekazującego uczestnikom wie-
dzę za pośrednictwem nagrania video. „Głoszenie 
Osoby Jezusa Chrystusa, który umarł i zmar-
twychwstał, jest wcieleniem Boga z miłości do 
człowieka” – jako wybrani, tę prawdę mamy 
przyjąć osobiście i głosić konkretnym osobom 
poprzez świadectwo swojego życia i poprzez ma-
łe wspólnoty, utworzone na wzór Jezusa Chrystu-
sa powołującego 12 apostołów. Ten aspekt kon-
tynuował w kolejnym wykładzie pt. „Rola i miej-
sce posługi sakramentalnej i charyzmatycznej w 
ewangelizacji” ks. dr Przemysław Sawa. Zdefi-
niował pojęcie nowej ewangelizacji jako konty-
nuacji posłania uczniów przez Jezusa Chrystusa: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”(Mt 28,19). Nowa ewangelizacja wpro-
wadza człowieka przez chrzest i trwanie we 
wspólnocie w osobistą relację z Jezusem Chry-
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stusem. Fundamentem naszego posłannictwa mu-
szą być sakramenty święte, które są ogromnym 
skarbem danym każdemu z nas. Uświadomienie 
człowiekowi posiadania tego skarbu i obudzenie 
na nowo serca i otwarcie na miłość Boga, po-
przez działanie Ducha Św. w modlitwach o 
uzdrowienie, skierowane jest do wiernych prak-
tykujących z tradycji i bez głębszej wiary. Nato-
miast członkowie Kościoła głęboko wierzący, 
obdarzeni charyzmatami, dbając o własny rozwój 
duchowy, we wspólnocie służą i prowadzą ludzi 
do Boga poprzez świadectwo własnego życia, 
otwartego na działanie Ducha Św.  

Kolejny wykład ks. prob. Artura Sepioło pt. 
„Młodzi na progu” traktował o programie 3-
letniej formacji młodzieży gimnazjalnej i liceal-
nej, która nie może się kończyć na doprowadze-
niu do bierzmowania. Obecna rzeczywistość peł-
na jest pułapek dla wielu młodych ludzi, tak waż-
na jest więc ich formacja duchowa. Młody czło-
wiek traktujący religię jako zbiór nakazów i za-
kazów, poprzez spotkania, liturgię, modlitwę i 
relacje w rodzinie poznaje Jezusa jako osobę, 
która Go kocha i umarła dla Niego. Kiedy na spo-
tkaniach z księdzem jest stawiany przed konkret-
nymi wyborami, uświadamia sobie zasadzki co-
dziennego życia. Wspólne rekolekcje prowadzą 
do głębszego i osobistego przeżywania wiary.  

Po tak obfitym pokarmie duchowym nastąpiła 
przerwa, podczas której było i coś „dla ciała” – 
Caritas zapewniło wszystkim uczestnikom poczę-
stunek. 

Na forum przybyły liczne grupy modlitewno-
charyzmatyczne. Prezentacje wielu metod ewan-
gelizacji były dla nas, przedstawicielek małej 
parafii, bardzo cenne. Krótkie przedstawienie 
„Teatru Droga”, traktujące o bólu, jaki zadajemy 
ukrzyżowanemu Chrystusowi, odrzucając Jego 
miłość i ogromnej radości z każdego nawrócone-
go było bardzo wymowne. Wśród grup byli 
przedstawiciele „Oazy młodzieży Ruchu Światło-
Życie”, „Kościoła Domowego”, „Szkoły Nowej 
Ewangelizacji”, „Wspólnoty Sióstr Uczennic 
Krzyża”, „Genezaret”, „Centrum Młodzieży Ta-
bor” prowadzone przez księży Werbistów z 
Chludowa, przedstawiciele „Życia Chrześcijań-
skiego i Ewangelizacji Maryi z Nazaretu Matki 
Kościoła”, „Odnowy w Duchu Świętym”, „Neo-
katechumenatu” oraz OO. Franciszkanie ewange-
lizujący w Internecie. Liczne propozycje rekolek-
cji, modlitwy o uzdrowienie oraz warsztaty kie-
rowały naszą uwagę na konieczność otwartości 

serca i rozpoczęcie ewangelizacji od siebie. Duch 
Święty poprowadzi nas wtedy do innych ludzi.  

Napełnione Bożą radością powróciłyśmy do 
naszych środowisk i parafii, z pragnieniem zaan-
gażowania w dzieło nowej ewangelizacji. Z wiel-
ką ufnością w działanie Ducha Świętego swoim 
życiem pragniemy dawać świadectwo wiary, do 
czego i ciebie, drogi czytelniku Naszego Patrona 
namawiamy. Nie mijaj obojętnie drugiego czło-
wieka, bo Pan postawił go na twojej drodze – byś 
zaprosił go przed tabernakulum, zachęcił do roz-
mowy. Duch Święty dzięki tobie otworzy Jego 
serce i wleje Bożą miłość. 

Magdalena Orczyńska 
 

„Babunia” 
Śp. Krystyna 

Różańska, zwana 
„Babunią”, przeży-
ła prawie 88 lat. 
Przez ponad dwa 
lata była miesz-
kanką Kicina, a 
więc tutejszą para-
fianką. Odeszła w 

niedzielę 22 kwietnia 2012 r. w Kicinie, otoczona 
rodziną. Zmarła pozostawiła siedmioro dzieci, 27 
wnuków, w tym ośmioro z rodzin zastępczych i 
27 prawnucząt, w tym 6 z rodzin zastępczych. 
Żegnali ją również liczni przyjaciele. Była znana 
m.in. z poradni rodzinnej w Duszpasterstwie 
Akademickim Dominikanów, w której w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. wieku 
służyła małżeństwom i narzeczonym. Jako pierw-
sza instruktorka diecezjalna szkoliła zarówno 
osoby świeckie, jak też księży.  

Jej praca została doceniona. 28 czerwca 2005 
r. z rąk arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
otrzymała medal Optime Merito Archidioecesis 
Posnaniensis za:  
 niezwykłe oddanie sprawom rodziny, 

zwłaszcza za podjętą w latach 60-tych XX wieku 
pracę organizacyjną związaną z tworzeniem 
Duszpasterstwa Rodzin w Poznaniu, 
 długoletnią pracę i zaangażowanie w po-

moc małżonkom i narzeczonym, 
 jako podziękowanie za wielką miłość do 

Kościoła i przykład życia chrześcijańskiego, któ-
re znalazły odzwierciedlenie w życiu osobistym i 
rodzinnym. 

fot. z  archiwum rodziny
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„Babunia” była osobą niezwykle inteligentną i 
religijną. Olbrzymia wiedza, oczytanie, błysko-
tliwe poczucie humoru, mądrość i dobroć spra-
wiały, że dom, który tworzyli wraz z naszym 
dziadziusiem, a jej ukochanym mężem Józefem, 
był zawsze pełen ludzi. Miała duży wpływ na 
religijność i intelektualne podejście do spraw 
wiary otaczających ją osób. Prenumerowała od 
pierwszych numerów „Znak” i „Tygodnik Po-
wszechny”. W jej bibliotece znaleźć było można 
Tomasza Manna, Karola Dickensa i innych kla-
syków. Dużo czytała po niemiecku. Gdy zawiódł 
wzrok, słuchała audiobooków*. Lektura była 
zawsze jej pasją i największą, obok muzyki, przy-
jemnością.  

W naszych sercach pozostanie na zawsze 
człowiekiem dobrym, mądrym i szlachetnym, 
oddanym bez reszty temu, co uważała za najważ-
niejsze. 

rodzina 
 

*audiobook – książka zapisana na nośniku elektronicznym, np. na 
płycie CD lub karcie pamięci, czytana przez lektora. 

Wspomnienie o Henryku Gajewskim 
 

 Długoletni mieszka-
niec Janikowa – śp. 
Henryk Gajewski od-
szedł do domu Ojca 22 
kwietnia br. Urodził się 
w Poznaniu w 1929 r. 
Edukację rozpoczął w 
szkole przy ul. Głównej. 
Na rok przed wybuchem 
II wojny światowej wraz 
z rodzicami i rodzeń-

stwem przeprowadził się do Janikowa. Od mło-
dych lat wyróżniał się pracowitością. Kontynu-
ując naukę w kicińskiej szkole, chętnie pomagał 
we wszelkich pracach domowych. W 1954 r. 
ożenił się z Leokadią Gajewską z Janikowa. Uro-
dziło im się pięcioro dzieci: Marek (zmarł wkrót-
ce po urodzeniu), Wanda, Janina, Regina i Jerzy. 
Doczekali się sześciorga wnucząt i pięciorga 
prawnucząt. W ich domu Bóg był zawsze na 
pierwszym miejscu, potem pracowitość, życzli-
wość, skromność i pokora. I w tym duchu wy-
chowywali swoje dzieci (to ich córki, jako jedyne 
z Janikowa, chodziły dwa razy dziennie sypać 
kwiatki w oktawie Bożego Ciała – rano o 7.00 
podczas Mszy św. i drugi raz wieczorem po nie-

szporach). Heniu kochał śpiew i sport. Należał do 
chóru kościelnego w Kicinie. Był czynnym za-
wodnikiem piłki nożnej w „Alko”, gdzie praco-
wał aż do emerytury. W latach 2006-2010 mieli-
śmy w Janikowie ligę młodzieżową piłki nożnej. 
W trakcie międzysołeckich rozgrywek Heniu był 
na każdym meczu. Zdobyte wówczas puchary 
zdobią wnętrze janikowskiej świetlicy. Jak długo 
zdrowie mu pozwalało, chodził wraz z żoną Le-
okadią na poranną Mszę św. do Kicina. Ostatnie 
lata dojeżdżali autobusem (przystanek mieli 
przed swoim domem) do kościoła przy ul. Ma-
riackiej w Poznaniu. Uczestniczyli we wszystkich 
nabożeństwach majowych i różańcowych odpra-
wianych od 1991 r. w świetlicy, bądź przy krzyżu 
lub figurze Matki Bożej w Janikowie. Henryk 
brał udział we wszystkich pielgrzymkach krajo-
wych i zagranicznych, organizowanych przez 
naszą panią Krysię Mandziak. Upiększał je swo-
im śpiewem (często śpiewał solo) i ubogacał 
swoją osobowością. Miał duże poczucie humoru. 
Zawsze uśmiechnięty, wszystkim życzliwy i słu-
żący pomocą. Bardzo łatwo nawiązywał kontak-
ty. Każdemu, kogo spotykał na swej drodze, da-
wał odczuć, że jest mu drogi i bliski. Nade 
wszystko otoczył wielką miłością swoją żonę, 
zwłaszcza wtedy, gdy ciężko zachorowała. 

Z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich 
sił swoich kochał Boga, a bliźniego swego może 
bardziej, jak siebie samego. Czerpaliśmy z jego 
serdeczności, mieliśmy szczęście, że był wśród 
nas. 

Czesława Knypińska 
 

Boże Ciało w naszej parafii  
– wspomnienie uroczystości i oktawy 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa, zwana Bożym Ciałem obchodzona jest 
każdego roku w 60 dniu po Wielkanocy, w 
czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. 

Od wielu już lat stało się tradycją iż Msza św. 
w Kicinie w ten uroczysty dzień sprawowana jest 
na miejscowym stadionie, skąd następnie wyru-
sza procesja do czterech ołtarzy. Tak było i w 
tym roku. Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej 
Szczepaniak, asystent Przełożonego Generalnego 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagra-
nicznej w Poznaniu. Podczas Eucharystii wielu 
parafian było zaangażowanych w spełnianie róż-
nych funkcji, zarówno liturgicznych jak i porząd-
kowych. Już dzień wcześniej wiele osób zebrało 

fot. z  archiwum rodziny
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się, by wspólnie budować tzw. ołtarz polowy. 
Pracowali do późna, by kolejnego dnia dopraco-
wać tylko szczegóły. Efekt był jak co roku wspa-
niały. Równie piękne były ołtarze na trasie pro-

cesji – cztery, każdy inny, ale na swój sposób 
wyjątkowy. Doniosłego charakteru dodawały 
procesji również dziewczynki sypiące kwiatki. 

Tradycją stało się sprawowanie Eucharystii w 
okresie oktawy Bożego Ciała w pobliskich miej-
scowościach – w sobotę w Klinach, natomiast na 
jej zakończenie w Janikowie. Również i tu widać 
było ogromne zaangażowanie. Już od samego 
rana w Klinach duża grupa ludzi zgromadziła się 
na dawnym cmentarzu i pracowała z zapartym 
tchem, aby zdążyć przygotować teren. Po paru 
godzinach wszystko było gotowe, trawa zagra-
biona, kostka pozamiatana, ołtarz przystrojony 
pięknymi bukietami kwiatów, ławki ustawione. 
Mimo iż pogoda zwykle podczas tej Mszy św. 
płata nam figla, w tym roku nie zapowiadało się, 
że tym razem też tak będzie. Od samego rana 
świeciło piękne słońce. Niestety i tym razem 
zmienna pogoda dała się nam we znaki, zerwał 
się silny wiatr i zaczęło mocno padać. Dzięki 

temu jednak jak owieczki zgromadziliśmy się pod 
jednym dachem. Po ulewie pokazała się piękna 
tęcza – symbol przymierza pomiędzy Bogiem i 
człowiekiem, będąca obietnicą złożoną kiedyś 
przez Boga Noemu, że ziemi nie nawiedzi już 
więcej wielka powódź. W darze ołtarza trójka 
dzieci (pierwszokomunijne, wczesnokomunijne 

oraz przygotowujące się dopiero do przyjęcia 
Pana Jezusa) zaniosła listę osób pragnących stwo-
rzyć Klińską Różę Różańcową. Dzieci podarowa-
ły głęboką patenę ufundowaną przez mieszkań-
ców Klin; przyniosły też ampułki z wodą i wi-
nem. 

Msza św. w Janikowie w tym roku była cele-
browana w miejscowej świetlicy. Do końca 
mieszkańcy nie wiedzieli czy odbędzie się proce-
sja, czy mają przygotowywać ołtarze, gdyż od 
samego rana niebo było zachmurzone i od czasu 
do czasu padało. Wierzyli jednak, że w tym roku 
deszcz im nie przeszkodzi. Na szczęście pogoda 
utrzymała się i parasole, w które wszyscy się za-
opatrzyli, były niepotrzebne. Mieszkańcy Jani-
kowa ufundowali relikwiarz na relikwie Jana 
Pawła II. Relikwiarz ten został ofiarowany w 
darze ołtarza przez dzieci pierwszokomunijne. 
Również w Janikowie zaangażowanie ludzi było 

duże, wiele osób czytało na Mszy św. oraz pod-
czas procesji. Ołtarze zostały pięknie przyozdo-
bione. Procesję uświetniły dziewczynki sypiące 
kwiatki.  

Zarówno w Janikowie, jak i w Klinach 
wszystkie funkcje liturgiczne były podejmowane 
przez mieszkańców tychże miejscowości. Rów-

nież dzieci idące w procesji z darami są miesz-
kańcami Klin i Janikowa. To piękne świadectwo 
wiary w naszej parafii. 

Marta Ratajczak 
 

Kicin                                                                                    .  

Kliny                                                                                   

Janikowo                                                                          

Kicin                                                                               4x fot. G.Z. 
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Autokarowa pielgrzymka do Tulec 
 

Najmilsza Matko! Tulecka Pani. 
U stóp Twych serce ścielem swe w dani. 

Bierz je jak swoje, a nas do Siebie 
Przytul Matuchno, prosimy Ciebie. 

Tulecka Pani, słynna cudami, 
Ratuj i pociesz! Módl się za nami. 

 
9 czerwca br. 28-

osobowa grupa członków 
Wspólnoty Żywego Ró-
żańca naszej parafii wraz 
z ks. proboszczem 
uczestniczyła w rejono-
wym spotkaniu Wspólno-
ty w Tulcach. 

Słowa powitania do 
ok. 250 pielgrzymów 
skierował ks. dr Jan Gla-
piak, archidiecezjalny 
duszpasterz Żywego Ró-
żańca. Mówił o spotka-
niach rejonowych, o re-
kolekcjach, które budzą 
coraz większe zaintere-
sowanie. Wspólnie od-
mówiliśmy część różań-
ca. Po modlitwie nastąpi-

ła Eucharystia w koncelebrze z ks. Andrzejem. W 
czasie homilii ks. Glapiak podkreślił potrzebę 
odważnego świadczenia o Chrystusie. Tę odwagę 
zyskujemy także dzięki modlitwie różańcowej. 
Po Mszy św. przygotowana została dla wszyst-
kich kawa i ciasto.  

Parafia w Tulcach należy do najstarszych w 
archidiecezji poznańskiej. Wspomina o niej Jan 
Długosz w swoich kronikach. Pierwszy kościół 
powstał ok. 1140 roku. Od samego początku ko-
ściół w Tulcach był dedykowany Matce Bożej w 
tajemnicy Narodzenia. Cudowna figura Madonny 
z Dzieciątkiem, umieszczona w ołtarzu głównym, 
przez historyków zaliczana jest do tzw. „pięk-
nych Madonn”. Najświętsza Maryja stoi na księ-
życu, a trzy maleńkie postacie trzymają się kur-
czowo Jej szat i błagalnie wpatrują się w oblicze 
Tuleckiej Pani, prosząc o ratunek w niebezpie-
czeństwie. Matka Boża w prawej dłoni trzyma 
królewskie berło. Figurę otaczają rzeźby św. Jó-
zefa i św. Wawrzyńca. O sanktuarium piszemy 
również na stronie 5 niniejszego numeru Naszego 

Patrona. Kustosz sanktuarium ks. kan. Marian 
Libera powiedział, że nadal za przyczyną Tulec-
kiej Pani spływają na wiernych liczne łaski. 

W czasie przejazdu autokarem był śpiew, a ks. 
proboszcz mówił m.in. o Wspólnocie Żywego 
Różańca i o powstałej róży mężczyzn. Ubogaceni 
modlitwą i pięknem sanktuarium wróciliśmy do 
naszych domów. Organizatorom: ks. probosz-
czowi i pani sołtys Helence serdecznie dziękuje-
my. 

Krystyna Mandziak 
 

Pielgrzymka ministrantów  
do Gostynia 

 
16 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny, odbyła się IV 
Archidiecezjalna Pielgrzymka Ministrantów i 
Lektorów na Świętą Górę koło Gostynia. Znajdu-
je się tam sanktuarium Matki Bożej Świętogór-
skiej Róży Duchownej1. Pielgrzymka przebiegała 
pod hasłem: „Powołani do służby w Kościele”. 
Uczestniczyło w niej blisko 800 ministrantów z 
archidiecezji poznańskiej.  

Ministranci naszej parafii wyruszyli wraz z ks. 
proboszczem (dla przypomnienia – duszpaste-
rzem Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznań-
skiej) ze wzgórza kościelnego z samego rana, tj. o 
7.30. Po naszym przyjeździe do Gostynia i zare-
jestrowaniu odbyła się adoracja Najświętszego 
Sakramentu połączona ze spowiedzią, a następnie 
(o godz. 11.00) Eucharystia, której przewodniczył 
poznański biskup pomocniczy Marek Jędraszew-
ski. Ksiądz biskup wezwał nas i wszystkich 
zgromadzonych pielgrzymów, aby Serce NMP 
było dla nas wzorem. Abyśmy dzięki Maryi, któ-
ra uczy nas, jak żyć tym, czego nauczał Chrystus, 
wiedzieli jak powinny bić nasze serca, aby biły 
takim samym rytmem miłości do Boga i do ludzi, 

fot. J.P.L.
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co Serce Jej Syna. Abyśmy, będąc wraz z kapła-
nami tak blisko ołtarza, wsłuchiwali się w czyta-
ne podczas Eucharystii Słowo Boże i na wzór, i 
przy pomocy Matki Najświętszej rozważali je w 
swoich sercach, zadając sobie pytania, co chce mi 
dzisiaj Bóg przez te słowa czytań powiedzieć, do 
czego mnie wzywa i powołuje. Podczas Mszy św. 
ku naszej radości funkcje pełnili również mini-
stranci z naszej parafii. Po Eucharystii pielgrzymi 
zostali zaproszeni na poczęstunek, a następnie 
wybrali się na liturgię godzin, po czym odbyły się 
na spotkania w grupach wiekowych. Posileni na 
duchu i ciele szczęśliwie powróciliśmy do parafii.  

Cieszę się, że po raz kolejny mogłem uczestni-
czyć w takim wyjeździe. Doświadczyłem nowych 
przeżyć w gronie ministrantów z różnych zakąt-
ków Wielkopolski. Mogłem podziękować za to, 
że jestem ministrantem i prosić o coraz większą 
odwagę, aby służyć nie tylko w naszej małej pa-
rafii, gdzie znam księdza, ministrantów i para-
fian, ale i w innych miejscach. Jak to moja mama 
powtarza: „Miej odwagę służyć Panu Bogu 
wszędzie, a nie tylko w naszym małym kościół-
ku”. 

ministrant Marcin 

 

 

1 Gospodarzami Świętej Góry k. Gostynia i kustoszami tutejszego 
sanktuarium są księża filipini z Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri, które zostało założone w 1668 r. W końcu XVII w. wznie-
siono w tym miejscu barokowy kościół, powstały według projektu 
Baltazara Longheny, na wzór wzniesionej przez niego weneckiej 
świątyni Santa Maria della Salute. Przeniesiono też do niego, 
czczony w tym miejscu już wcześniej, cudowny obraz Matki 
Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Kościół ten 17 grudnia 
1970 r. papież Paweł VI wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej. 
W tym roku sanktuarium na Świętej Górze przeżywa też swój Rok 
Jubileuszowy 500-lecia uznania przez Kościół cudowności tutej-
szego wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. 
Jest on związany z podpisaniem w 1512 r. przez biskupa poznań-
skiego Jana Lubrańskiego dekretu potwierdzającego autentycz-
ność dokonujących się w tym miejscu cudów. W Roku Jubile-
uszowym 2012 świętogórskie sanktuarium otrzymało od Bene-
dykta XVI Złotą Różę – jedno z największych wyróżnień papie-
skich (w Polsce posiadają ją jeszcze tylko Częstochowa i Kalwaria 
Zebrzydowska). O Matce Bożej z Gostynia i jej wizerunku w 
naszym kościele pisaliśmy w poprzednim numerze Naszego Pa-
trona. 

Wspomnienie nawiedzenia parafii 
przez obraz Pani Jasnogórskiej 

 

W niedzielę 3 czerwca, o godz. 12.00 w kiciń-
skim kościele sprawowana była uroczysta Msza 
św. dziękczynna za nawiedzenie naszej parafii 
przed 35 laty przez obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej w kopii Jej cudownego wizerunku.  

Z tej okazji w domu parafialnym przygotowa-

no wystawę upamiętniającą ten ważny dzień. W 
oparciu o zapisy w kronice parafialnej, dokumen-
ty zachowane w archiwum i fotografie z prywat-
nych zbiorów parafian udało się zebrać sporo 
informacji, aby choć w części ukazać to, co wów-
czas w tym uroczystym dniu przeżywaliśmy jako 
parafia. Wchodzących do sali witał obraz z wize-
runkiem Pani Jasnogórskiej, który pod koniec lat 
sześćdziesiątych nawiedził niemal każdą rodzinę. 
Starsi parafianie z łezką w oku odszukiwali siebie 
samych na fotografiach sprzed 35 lat, a nowi z 
zaciekawieniem oglądali, wczytywali się w teksty 
i dopytywali o szczegóły.  

Jak wielkie to było święto w parafii i jak się do 
niego przygotowywano, wynika z zapisów w 
kronice. „Przygotowanie trwało 2 miesiące, tak w 
kościele jak i w czasie katechizacji, a bezpośred-
nim przygotowaniem były misje święte prowa-
dzone przez O.O. Kapucynów, na które zadziwia-
jąco licznie uczęszczali parafianie, a dowodem 
działania łaski Bożej było wewnętrzne odnowie-
nie i umocnienie w sakramentach św. wszystkich 
parafian. (...) Zapał i entuzjazm towarzyszył w 
ozdabianiu trasy i domów, ale przede wszystkim 
w powitaniu Obrazu. Trasa bogato udekorowana 
pod 18 bramami powitalnymi o różnych napisach 
hołdu i pozdrowienia dla Matki. (...) Wśród szpa-
leru zieleni, proporczyków, sztandarów w trium-
falnym pochodzie, poprzedzana rowerzystami, 

fot. G.Z. 
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motocyklistami i sznurem samochodów odpo-
wiednio ozdobionych zbliżała się w piątek 3 
czerwca 1977 r. do Kicina Pani Jasnogórska. Przy 
dźwiękach hejnału i wspólnego śpiewu O Maryjo 

witaj nam parafianie kicińscy przejmowali Obraz, 
a niosły go do kościoła poszczególne stany”. 
Kiedy zapytałam kustosz wystawy, co zapamięta-
li parafianie z tamtych dni, odpowiedziała: „Para-
fianie, których pytałam (a pytałam wielu) niewie-
le pamiętają, żadnych szczegółów. Więcej zostało 
w ich sercach niż w pamięci. Wspominali długie i 
staranne przygotowania i to, że każdy bez wyjąt-
ku był obecny. I, że to było coś tak wielkiego i 
wzniosłego, że opowiedzieć się nie da. Kiedy 
Matka przybywa z daleka do swoich strapionych 
i stęsknionych dzieci, to nieważne są szczegóły. 
Najważniejsze, żeby być jak najbliżej, przytulić 
się do niej, wspiąć się na jej kolana i tak trwać, 
jak najdłużej. I tak się wszyscy czuliśmy, szczę-
śliwi i bezpieczni. I to w nas zostało. Matka odje-
chała, ale my zostaliśmy umocnieni i ubogaceni. 
Wokół szalał komunizm, a my bez trwogi pu-
blicznie wyznawaliśmy naszą wiarę. Nasze serca 
pałały miłością, jak serca uczniów zmierzających 
do Emaus. Jezus powiedział: Odwagi, nie bójcie 
się, Ja jestem z wami..., a Maryja wlała te słowa 
w nasze dusze.” 

H.K. 
PS.: Organizatorom dziękujemy!!! 
 
Czyniliśmy starania, aby zaprosić na jubileusz jednego z misjona-
rzy, wspominanego przez parafian, jako „ten z brodą”. Okazało się 
to niemożliwe, o. Marceli Ciborowski zmarł w 1996 r. 
 
 
 
 
 
 

Pod skrzydłami Aniołów Stróżów 
 
Przeniesienie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę 
szkolną w inne, atrakcyjne pod wieloma wzglę-
dami miejsce, to doskonały sposób na kształto-
wanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka. 
Nauka, w bezpośrednim kontakcie z otaczającą 
dziecko przyrodą, jest naturalna, sprzyja twór-
czemu myśleniu i działaniu. Z kolei aktywny wy-
poczynek na świeżym powietrzu, wspólne zaba-
wy i przeżywane radości to najlepszy sposób na 
zintegrowanie zespołu klasowego.  

W dniach 11-15 czerwca br. dzieci klasy dru-
giej ze Szkoły Podstawowej im. Augusta Ciesz-
kowskiego w Kicinie pod opieką nauczycielek 
wyjechały na pięciodniową „zieloną szkołę” do 
Ośrodka Charytatywnego dla Dzieci i Młodzieży 
w Kołobrzegu pw. Aniołów Stróżów. „Ośrodek 
został przebudowany ze starego hotelu robotni-
czego umiejscowionego w szczerym polu. Bez 
dotacji i darczyńców, bez pomocy bezdomnych, 
pracujących za kromkę chleba, bez młodzieży 
chcącej « dorobić » na wakacje, no i oczywiście – 
jak mówi ks. Piotr Popławski – bez « aniołów » 
nic by się nam nie udało. Dokonaliśmy, niezwy-
kłych rzeczy. Było ciężko, ale zamiast bezczyn-
nie siedzieć i czekać na cud, trzeba było działać – 
śmieje się ksiądz. Zaczynałem od zera, żebrząc i 
prosząc firmy o pomoc. Udało się. Począwszy od 
zmiatania cementu z podłogi w hurtowniach i 
zwożenia odpadów płytek modułowych z Opocz-
na. Miałem wizję, chciałem stworzyć miejsce 
tonące w zieleni. Jestem praktykiem i lubię pracę. 
Przed seminarium ukończyłem Technikum Rol-
nicze, mieszkałem na wsi pośród łąk i pól. Powo-
łanie przyszło naturalnie, bez zrywu. Już pod ko-
niec szkoły średniej zacząłem wczytywać się w 
Pismo Święte i biografie świętych”. 

Ks. Piotr Popławski – dyrektor Ośrodka Cha-
rytatywnego dla Dzieci i Młodzieży w Kołobrze-
gu – urodził się w Szczecinku w 1964 r. W 1991 
r. ukończył seminarium duchowne w Koszalinie. 
Pierwsze dwa lata spędził działając w parafii w 
Drawsku Pomorskim, gdzie założył bursę dla 
ubogich chłopców, których nie stać było na inter-
nat (działa ona do dnia dzisiejszego). Po dwóch 
latach decyzją biskupa Czesława Domina został 
przeniesiony do Kołobrzegu gdzie działa do dzi-
siaj. Na co dzień jest skromnym i wrażliwym 
człowiekiem, pełnym ciepła, życzliwości, opty-

Jedna z bram przy ul. Poznańskiej  
 fot. z  arch. rodziny Chmurów
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mistycznie patrzącym na życie i kochającym lu-
dzi, a w szczególności dzieci, bo jak twierdzi: 
świat bez dzieci jest jak niebo bez gwiazd. 

Dzisiaj patrząc na to miejsce, nie chce się wie-
rzyć, ile serca i siły, wiary i pracy musiało kosz-
tować wszystkich tworzących to urokliwe miej-
sce. Ośrodek usytuowany jest w atrakcyjnym 
punkcie ok. 500 m od plaży. Z każdej strony oto-
czony zielenią. Na terenie obiektu znajduje się: 
plac zabaw, „małpi gaj”, boisko asfaltowe do gry 
w koszykówkę i siatkówkę, świetlica z wydzielo-
ną specjalnie dla wiernych kibiców piłki nożnej 
„strefą kibica”, przepiękna kaplica oraz stołówka. 
Wyjazd uczniów szkoły w Kicinie przebiegał w 
duchu modlitwy i rekreacji. Wybór miejsca nie 
był przypadkowy jako, że uczestnicy wycieczki 
byli niedawno u Pierwszej Komunii św. – wy-
chowawcy zadbali nie tylko o rozwój ciała, ale i 
duszy. Pamiętając o trwającej oktawie Bożego 
Ciała, nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli we 
Mszy św. celebrowanej przez ks. Piotra, odpra-
wionej w intencji dzieci i ich rodziców, modląc 
się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i bez-
pieczny powrót do domu. Wyjazd uczniów szko-
ły w Kicinie przebiegał w duchu modlitwy i re-
kreacji. Ksiądz zachwycony skupieniem i zacho-
waniem dzieci obdarował każde z nich poświęco-
nym medalikiem. 

Każdy dzień był racjonalnie zagospodarowa-
ny: przestrzegano zasad higieny osobistej, stałych 
pór posiłków oraz stałej pory nocnego odpoczyn-
ku. Walory klimatyczne wybrzeża, piękna sło-
neczna pogoda pozwoliła dzieciom na aktywny 
wypoczynek połączony z nauką i zabawą. 
Uczniowie codziennie przebywali na wolnym 
powietrzu, głównie nad morzem. Uczestniczyli w 
wycieczkach pieszych zwiedzając miasto i jego 
okolice. Dzieci były w katedrze, na starówce, 

płynęły statkiem „Wiking” po morzu. Zwiedzali 
także najbliższą okolicę: latarnię morską, gdzie 
wspólnie z „piratem” Wojtkiem wybornie się 
bawiły, po czym otrzymały miano prawdziwego 
pirata i pamiątkowy dyplom. Miały okazję zwie-
dzić muzeum minerałów oraz zjeść wyborne lo-
dy. 

Małgorzata Dolska 
 

Komentarz Rady Sołeckiej Kicina  
do artykułu „Co nas boli. Meszki  

ważniejsze od ludzi? O Brosie ciąg dalszy”, 
Nasz Patron XXXI 

 

Poniżej zamieszczamy w całości tekst interwencji 
pani sołtys Kicina, z dn. 15 czerwca 2012 r., na-
desłany na adres redakcji. 

Rada Sołecka 
w Kicinie jest 
zbulwersowana 
artykułem pt. „Co 
nas boli. Meszki 
ważniejsze od 
ludzi? O Brosie 
ciąg dalszy”, za-
mieszczonym w 
31. numerze Na-
szego Patrona, w 
którym czytamy: 
„Zadawano pyta-
nia i odbyła się 
krótka dyskusja. 
Wyniknęło z niej, że Rada sołectwa Kicin nie 
podejmuje żadnych działań w tej sprawie i nie 
jest w stanie zapewnić środków finansowych dla 
wsparcia działań bieżących”. Oświadczam, że 
Rada Sołecka od samego początku poczyniła wie-
le starań w sprawie inwestycji firmy Bros. 

1. Informowaliśmy mieszkańców Kicina są-
siadujących z działką firmy Bros o spotkaniach 
dotyczących lokalizacji tej firmy; 

2. Rozdaliśmy 500 ulotek przeciwko planowa-
nej inwestycji, która znacząco wpłynie na pogor-
szenie środowiska naturalnego (patrz: ulotka); 

3. Zwołaliśmy Zebranie Wiejskie na dzień 12 
kwietnia br., które podjęło 3 uchwały w sprawie 
(patrz: awers ulotki); 

4. Interweniowaliśmy m. in. w Starostwie Po-
wiatowym, w Urzędzie Miasta i Gminy Swa-
rzędz, w Państwowym Powiatowym Inspektora-
cie Sanitarnym. 

fot. M.D.
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Rada Sołecka nie może zapewnić środków fi-
nansowych na wsparcie działań bieżących Stowa-
rzyszenia Len nie dlatego, że nie chce lecz dlate-
go, ze ich nie posiada. Środki finansowe wydzie-
lone w budżecie Gminy Czerwonak do dyspozy-
cji sołectwa Kicin na 2012 rok zostały rozdyspo-
nowane uchwałą Zebrania Wiejskiego w dniu 1 
września 2011 roku. Zmiana w planie finanso-
wym określonym uchwałą zebrania mieszkańców 
musi zostać poprzedzona zebraniem wiejskim, na 
którym zostanie podjęta decyzja o przekwalifi-
kowaniu środków. Zmiana taka musi zostać przy-
jęta do budżetu Gminy zarządzeniem wójta lub 
uchwałą Rady Gminy przed dokonaniem plano-
wanego wydatku. Rada Sołecka ze swoich środ-
ków nie może współfinansować Stowarzyszenia, 
ani też kancelarii prawnej. 

Rada Sołecka od wielu lat prężnie działa dla 
dobra mieszkańców Kicina. Jesteśmy otwarci na 
współpracę, a także na krytykę. Ale niech to bę-
dzie krytyka twórcza. Jest nam bardzo przykro, że 
to właśnie w parafialnej gazetce publikuje się 
nieprawdziwe informacje. Często nasze działania 
wychodzą poza granice Kicina, a dotyczą całej 
parafii. Dla przykładu podajemy, że w festynach 
organizowanych przez sołectwo Kicin biorą 
udział mieszkańcy całej parafii. 

w imieniu Rady Sołeckiej Kicina  
sołtys Helena Stachowiak 

Oświadczenie Stowarzyszenia Len i pani sołtys 
Kicina 

Stowarzyszenie Len wraz z Sołectwem Kicin 
są otwarte na współpracę, z organizacjami, jed-
nostkami samorządu terytorialnego jak również z 
wszystkimi ludźmi dobrej woli w celu obrony i 
zachowania naszego środowiska przyrodniczego. 
Wspólne zaangażowanie jest ukierunkowane na 
osiągnięcie dobra społecznego, a nie na wzajem-
ną rywalizację. Nawet dołożenie przysłowiowego 
grosza jest dla nas ważne i bardzo cenne. Cie-
szymy się z obecnej współpracy Stowarzyszenia 
z Sołectwem, a także z wszystkimi ludźmi, tak 
zaangażowanymi w obronę dobra wspólnego 
(dziękując Panu Bogu za ich talent). 

W trakcie rozmów zrodziły się pomysły, w ja-
ki sposób Sołectwo przy wsparciu Stowarzysze-
nia Len będzie mogło przeznaczyć finansowe 
wsparcie na podjęte działania. 

Dziękując wszystkim za tak wiele (także za 
dobre i krytyczne słowo), zapraszamy do wspól-
nego stołu na przyjacielskie rozmowy przesiewa-

jąc trudne sprawy przez sito prawdy, dobra i ko-
nieczności. 

sołtys Helena Stachowiak 
Stowarzyszenie Len  

prezes Grzegorz Jedlikowski 
wiceprezes Leszek Lesiczka 

 
Od autorki opracowania: 
W poruszonym artykule napisałam, że Rada 

Sołecka Kicina nie jest w stanie (z powodów pro-
ceduralnych wyłuszczonych przez panią sołtys) 
teraz wesprzeć działań Lnu finansowo, a nie, że 
nie chce. Ponadto o braku działań napisałam w 
czasie teraźniejszym, a nie przeszłym – wiem 
doskonale, że sołectwo zorganizowało zebrania 
np. w marcu i kwietniu, i współuczestniczyło w 
przygotowaniu dokumentów. 

Główny ciężar postępowania prawnego przeję-
ło Stowarzyszenie Len. Nie ma teraz dla Ki-
cina ważniejszej sprawy niż obrona 
przed Brosem.  Stowarzyszenie, będąc stroną 
w sprawie, jest organizacją pożytku publicznego i 
finansowanie np. prac kancelarii prawnej, może 
zapewnić jedynie ze środków własnych. Zrozu-
miejmy dobrze – z pieniędzy, które po prostu 
dają prywatne osoby. Musimy pomóc tak, jak 
umiemy – zaangażowaniem, pomysłami, finan-
sowo. 

Pamiętajmy, że w ciągu roku może powstać 
wielka hala magazynowa. Bros już wystąpił o 
zjazdowy pas drogowy i o wpięcie do sieci ener-
getycznej. Przedstawiciele firmy chodzą po 
mieszkańcach z przygotowanym pismem, w któ-
rym proszą o zgodę danego mieszkańca na mo-
dernizację sieci energetycznej.  

Jeśli nie będzie buntowników, którzy godzi-
nami analizują akty prawne, biegają po podpi-
sy, wysyłają pisma do ekspertów i urzędów, z 
własnych prywatnych pieniędzy finansują ak-
cje informacyjne, to za chwilę jeden chudy 
komar nie usiądzie na mieszkańcach Kicina! 

pirogov 

Dzień Sąsiada w Klinach 
Na początku czerwca w tzw. nowych Klinach 

odbył się doroczny nieformalny Dzień Sąsiada. 
Może określenie „doroczny” jest trochę na wy-
rost, ponieważ został zorganizowany dopiero 
drugi raz, ale zakładając intencje mieszkańców 
wprowadzenia tego dnia na stałe do „klińskiego 
kalendarza”, sformułowanie wydaje się być traf-
ne. 

Z życia parafii 
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Początek spotkania niemrawo okraszało przebijające się przez chmury słońce, natomiast ostatnich 

biesiadników żegnała już ciemna noc. Te kilka godzin, w czasie których mogliśmy na chwilę zatrzy-
mać się w codziennej gonitwie, porozmawiać i po prostu poznać się lepiej, będzie, miejmy nadzieję, 
dla wszystkich miłym wspomnieniem. A będzie co wspominać… Każdy, mały czy duży, znalazł tu 
coś dla siebie. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych i quizie, popisując się znajomością ulu-
bionych bajek, choć i tak największą frajdę sprawiały im salta na trampolinie. Dorośli natomiast pre-
zentowali swoją wiedzę odpowiadając na rozliczne pytania dotyczące wsi, którą wybrali jako „swoje 
miejsce na ziemi”: przepięknych Klin i ich okolicy. 

Nie obyło się również bez akcentów Euro 2012. Uczestnicy spotkania mogli bowiem zrobić sobie 
zdjęcie z ulubionym sąsiadem na tle artystycznie przygotowanej makiety, prezentującej na pierwszym 
planie muskularną sylwetkę „EuroSąsiada 2012”. 

Odwiedził nas pan sołtys Andrzej Kosmowski oraz kilkoro rdzennych klinian. Wielu mieszkańców 
nowych Klin mogło zamienić z panem sołtysem parę słów, a nawet pożalić się na lokalne problemy. 
Godziny mijały, sąsiedzi biesiadowali przy suto zastawionych stołach, na których pyszniły się własno-
ręcznie przygotowane ciasta, sałatki, mięsiwa. Spragnieni znaleźli tu coś do picia, a głodni i zziębnięci 
mogli ogrzać się przy ognisku, piekąc smakowite kiełbaski. A wszystko przy gwarze niekończących 
się sąsiedzkich rozmów… 

Karolina Springer 
 

Echa artykułu „Święty Kościół 
grzesznych ludzi” z majowego numeru 
 

ks. Andrzej Magdziarz: 
Rzeczywiście, artykuł ten wzbudził bardzo 

żywą reakcję w naszym środowisku. Samo 
podjęcie tematu świadczy, że Redakcja nie 
poprzestaje tylko na tematach ściśle liturgicznych 
czy „rekreacyjnych”. Różnice poglądów 
zarysowane w artykułach odzwierciedlają 
światopogląd mieszkańców naszej parafii. 
Ponadto wskazują, że mimo tych różnic jesteśmy 
zdolni do wspólnej pracy. Wiem, iż u pewnej 
części Czytelników treść artykułu, o którym 
mowa, wzbudziła duże niezadowolenie. 
Nadesłane do Redakcji listy o tym świadczą. 
Poniżej przytoczę tylko małe ich fragmenty. 
Jednakże chcę bardzo mocno podkreślić, a czynię 
to z pełną świadomością i pewnością: znam 
autorów artykułu „Święty Kościół grzesznych 
ludzi”. I nie mam żadnych wątpliwości, że oni 

kochają Kościół, że na miarę swoich możliwości i 
umiejętności są miłośnikami Kościoła. Jednym z 
bardzo przekonujących argumentów 
potwierdzających to przekonanie jest fakt, że 
każdy z nich regularnie wiele godzin w miesiącu 
poświęca na pracę dla Kościoła. I chociaż sam też 
mam zastrzeżenia co do niektórych sformułowań 
zawartych we wspomnianym artykule, to jednak 
nie mam wątpliwości co do miłości autorów 
artykułu do Kościoła. 

 

Fragmenty wypowiedzi czytelników 
 

ks. Przemysław Kompf, proboszcz z Wierzenicy: 
Słusznie zauważyliście w zakończeniu, że ma-

jąc za Pasterza Zmartwychwstałego Jezusa wraz z 
hierarchami tworzymy święty Kościół grzesznych 
ludzi. Dokładnie tak jest i dlatego właśnie w 
pierwszym rzędzie słowa Zbawiciela (Pasterza) 
chrześcijanie powinni mieć przed oczyma. Dopie-
ro później ewentualnie czyjekolwiek inne. Po-
winno być widać, że kieruję się tym słowem. Na-
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pisaliście: [ludzie] „przychodząc do kościoła pa-
rafialnego... potrzebują zaczerpnięcia ze źródła 
Wody Życia”. Czy nie sądzicie, że biorąc do ręki 
Naszego Patrona z Waszą wypowiedzią też mają 
prawo oczekiwać, że zaczerpną właśnie z tego 
źródła? Nie gniewajcie się, ale właśnie tego za-
czerpnięcia nie czuję. 

Kiedyś młodzieży mówiłem: trzeba wybrać, 
bo nie można być pół-chrześcijaninem i np. pół-
punkiem (hipisem, metalem itd). Niestety grozi 
nam, że będziemy pół-chrześcijanami i pół-
liberałami. Trudno jest wytyczyć granicę, gdzie 
kończy się liberalizm, a zaczyna się chrześcijań-
stwo, łatwo jest natomiast zobaczyć odwrotnie, 
jak kończy się chrześcijaństwo a zaczyna się libe-
ralizm. Wierzę, że w sercach Waszych jest rze-
czywista troska o Kościół i że jesteście chrześci-
janami, że w swoim życiu odważnie wybieracie 
Jezusa. Niech ten Jezus daje Wam moc i pokój na 
Wasze życie. 

 

Krystyna Mandziak: 
Wolność staje się swawolą. Popierają to 

liberalne media, które opanowały świat i 
człowieka sprawiając, że stał się on człowiekiem 
kryzysu moralnego i dlatego kapłani i biskupi 
mają prawo przypominać o zasadach etycznych, 
które powinny towarzyszyć człowiekowi. 

Piszecie Państwo o przemilczanych faktach, tu 
należy stwierdzić, że są to często oszczerstwa pod 
adresem księży. Akcja obrońców krzyża jest 
godna podziwu. Polecam książkę prof. 
Stanisława Krajskiego „W obronie krzyża”. W 
książce porusza się m.in. sprawy zaangażowania 
duchownych w rozgrywki polityczne. Uważam, 
że duchowni jako obywatele posiadają prawo do 
swojego spojrzenia na sprawy państwa. Ksiądz 
arcybiskup Józef Michalik powiedział: „Kościół 
nie musi być z rządem, ale nie może nie być z 
narodem”. 

Oburzacie się Państwo na toruńską rozgłośnię 
za promowanie autorów antysemickich, a nie 
zauważacie ile kłamstw pod adresem tej rozgłośni 
podaje jeden z dzienników. Ile krzywdy dla 
Polski sprawiają nieprawdziwe publikacje np. o 
Jedwabnem. Dużo dobrego dzieje się przez Radio 
Maryja i przez TV Trwam, a odmawia się tej TV 
miejsca na multipleksie. Nie pomogło nawet 
poparcie Episkopatu. 

 

Grzegorz Jedlikowski: 
Czy katolik może być liberałem? Moim 

zdaniem nie! Idee liberalizmu są sprzeczne z 

Ewangelią. Liberalizm jest obecnie nurtem 
bardzo złożonym, o różnych odcieniach i tak 
naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Począwszy od libertynizmu do liberalizmu 
konserwatywnego. Byli również „liberalni 
katolicy” (Francja 1830 r.), ale szybko przekonali 
się, że połączenie idei ewangelicznych z 
liberalizmem jest złudzeniem. 

Widzimy do czego, oczywiście w sferze 
duchowej, na zachodzie Europy doprowadził 
liberalizm. Czy chcemy tego samego u nas? Czy 
musimy ciągle być „małpą” zachodu i być 
mądrym po szkodzie? Niestety nadal znajdują się 
chętni do oswajania liberalizmu, nie brak takich 
osób również wśród księży. Ale czy warto 
budować na „błędzie, bo każdy błąd zawiera 
ziarno prawdy”, zamiast na skale? Uważam, że 
problemem człowieka jest poszukiwanie i 
wymyślanie sobie coraz to nowych idei, zamiast 
kształtować swój rozwój o przesłanie Ewangelii. 
Dlatego, jeśli miałbym już coś wybierać, to wolę 
idee solidaryzmu społecznego jako bardziej 
zbieżne z nauką społeczną Kościoła. 

Użyłem tu bardzo wielu haseł i ogólników, 
przepraszam za to, ale chyba nie jest sednem tego 
artykułu liberalizm a „poszukiwanie”. Myślę, że 
w kwestii liberalizmu większą wartość będą 
miały wypowiedzi osób o większym autorytecie 
od mojego, dlatego zachęcam do zapoznania się z 
artykułem „Czy katolik może być liberałem” ks. 
prof. Cz. S. Bartnika oraz z fragmentami książki 
„Liberalizm potępiany przez papieży”, a także z 
fragmentami wypowiedzi Jana Pawła II oraz 
innych osób zamieszczone na portalu 
www.jp2w.pl. 

 

Marek Pietrzyński: 
Przyznanie się do Jezusa Chrystusa, 

świadczenie o Nim własnym zachowaniem i 
czynem w życiu codziennym wymaga 
niejednokrotnie ogromnych wyrzeczeń i 
poświęceń, niejednokrotnie odwagi cywilnej, 
które dziś są „towarem deficytowym”, podobnie 
jak uczciwość i prawdomówność. Aktualnie 
mamy do czynienia z kryzysem wartości. 
Upominanie się o nie jest odbierane 
nieprzychylnie, zaś katolicy są wyśmiewani i 
upokarzani. Modnym dziś jest obrażać Kościół 
Katolicki, wytykając i demonizując jego słabe i 
grzeszne strony, których z pewnością nie brakuje, 
jak u każdego z nas. Nobilituje się osoby, które 
dokonują profanacji symboli religijnych, 
przyjmując je na salonach mediów i kultury. W 
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obawie przed odrzuceniem społecznym wielu 
katolików przystępuje do chóru krytykującego 
religię katolicką, akceptując reguły gry narzucone 
im przez przeciwników. Chcąc się im 
przypodobać, liczą na ich przychylność i 
zrozumienie. Wielu postępując w myśl 
powiedzenia: Jeśli wejdziesz między wrony, 
musisz krakać jak i one. Robią to zazwyczaj dla 
zachowania dotychczasowych zdobyczy i 
korzyści materialnych. Obawiając się utraty dóbr 
doczesnych stają się ich niewolnikami. 
Towarzyszy temu permanentne tłamszenie 
własnych sumień, przez zamykanie ich w twardej 
skorupie obojętności, złożonej z licznych 
subiektywnych ocen, tłumaczeń i 
usprawiedliwień. Boli mnie to, że takie 
zachowania i postawy wspierane są 
różnorodnymi ruchami powstałymi na gruncie 
negowania chrześcijańskiego systemu wartości i 
zwalczania Kościoła Katolickiego w imię, 
postępu, wyzwolenia i tolerancji. W Polsce 
aktywny w tego rodzaju działaniach jest ruch 
Palikota, oparty na stowarzyszeniu „Racja”, 
wrogo i agresywnie nastawionym wobec 
kapłanów i biskupów. 

 

Grzegorz Zalewski: 
Choć liberalizm tworzy szereg praw 

zabezpieczających jednostkę ludzką, to jako 
ideo logia wywodzi się z zupełnie innych 
przesłanek niż chrześcijaństwo i stąd nie da się go 
pogodzić z doktryną katolicką. Wspólne cele 
katolików i liberałów w zakresie życia 
politycznego istniały do czasu, gdy obie opcje 
walczyły o swobody polityczne. Od poł. XIX w 
drogi rozeszły się: liberałowie zaczęli zwalczać 
jawnie światopogląd katolicki, zwłaszcza jego 
wpływ na życie publiczne. Publikacje analizujące 
krytycznie tematykę liberalizmu są zgodne, że 
obecnie opanował on wiele dziedzin życia nie 
wyłączając etyki, relatywizując prawdę i 
wykazując ambiwalentną postawę wobec 
niektórych negatywnych zjawisk społecznych, 
natury i celu człowieka. Stąd wydaje się 
oczywistym fakt, że Kościół nie negując 
wolności człowieka odpowiadającej jego naturze, 
stawia jej granice w postaci fundamentalnych 
prawd objawionych (Pan Jezus nie głosił 
„wolności bez granic”). Widać jak na dłoni, że 
‘uprawiana’ – także obecnie – polityka liberalna 
prowadzi do zakwestionowania podstawowych 
kanonów moralnych, do zakamuflowanego 
procesu zrywania z chrześcijańską tradycją. Za 

jakim tedy liberalizmem opowiadają się autorzy 
„Świętego Kościoła grzesznych ludzi”? 

Co zaś tyczy mediów w przestrzeni publicznej 
– warto przytoczyć słowa abp. Gądeckiego: 
„Prawdą jest, że dominacja mediów opartych na 
ideologii materialistycznej doprowadziła do 
przełamywania w ludziach tego, co święte, do 
ogłupiania i moralnego otępienia. Stąd tak wielu 
ludzi podejmuje walkę o równouprawnione 
funkcjonowanie mediów katolickich.” 

 

Kościół wspólnotą grzeszników*.  

Od autorów artykułu. 

Ewa Pirogowska, pirogov: 
Artykuł pt. „Święty Kościół grzesznych ludzi” 

z majowego numeru Naszego Patrona został na-
pisany przez – jak łatwo było się domyśleć – 
cztery osoby z redakcji: Ewę, Honoratę, Bartka i 
Janusza. Czytelnicy zareagowali na niego bardzo 
żywo, co nas bardzo ucieszyło, bo nie ma nic 
gorszego niż obojętność. Nie wszyscy co prawda 
z nami się we wszystkim zgodzili, niektórzy 
wręcz opacznie zrozumieli nasze słowa. Wszyst-
kie komentarze przedyskutowaliśmy, a dziś 
przedstawiliśmy czytelnikom wybrane fragmenty 
autentycznych wypowiedzi czy też listów do re-
dakcji. Wszyscy mieli prawo do pojmowania po 
swojemu słów, które napisaliśmy z serca, szcze-
rze i powodowani naprawdę głęboką wiarą. Mie-
liśmy też wiele odpowiedzi popierających treść 
artykułu, ale niestety tylko jeden z naszych roz-
mówców zgodził się na publikację. Pozostali od-
mowę tłumaczyli nam najczęściej tym, że nie 
chcą „katolicyzmu z zaciśniętymi zębami”, lecz 
szukają spokoju i pojednania. 

Większość z nas ma dzieci w szkole podsta-
wowej i młodsze. Pracujemy, by zarobić na nasze 
rodziny, borykamy się z różnymi problemami i 
niepewnością dnia dzisiejszego – więc dylematy 
współczesnego Polaka-katolika są naprawdę na-
szymi dylematami. Problemy kobiety-żony-
matki-katoliczki to nasze problemy. Ale naszym 
celem jest jedno – życie w Chrystusie. Otrzy-
mawszy rozum od Boga i wolną wolę, staramy 
się korzystać z nich ufając Duchowi Świętemu. 
Nie chcemy mieszać polityki do życia wewnętrz-
nego, nie chcemy wychowywać naszych dzieci w 
nietolerancji, uprzedzeniach i braku miłości do 
bliźniego. Żyjemy w Europie chrześcijańskiej, na 
co dzień posługując się jej językami czerpiemy z 
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niej to, co dobre i co było podwaliną jej historii – 
czerpiemy chrześcijański szacunek dla każdego 
człowieka, nawet takiego, który się z nami nie 
zgadza.  

Przychodząc do kościoła czujemy, że tu wła-
śnie jest nasze miejsce: w ławce, w skupieniu 
modlitwy, w przebaczeniu naszego Pana. 

Przychodząc do Kościoła czujemy, że tu wła-
śnie jest nasze miejsce: pośród innych braci i 
sióstr, grzeszników jak my. 

 
*Hasło z ołtarza w Janikowie podczas procesji na zakończenie 
oktawy Bożego Ciała. 
 

Janusz Kołdyka, J.K. 
W przywołanej pozycji ks. prof. Cz. S. Bartni-

ka „Czy katolik może być liberałem?” autor wy-
raźnie podaje, że: cyt.: „Ideologia liberalna przy-
biera dwa podstawowe nurty. Z jednej strony 
pozytywny, jakby woda żywa, gdy wyraża pod-
stawowe dla człowieka dążenie do pełnej wolno-
ści od wszelkich przymusów i determinizmów 
oraz wolność doskonalenia się człowieka, rozwo-
ju, humanizacji i personalizacji, bez wolności 
bowiem nie ma człowieczeństwa. I taką wolność 
głosi i stara się realizować Kościół katolicki. Jed-
nak z drugiej strony skrajny, totalitarny i bezgra-
niczny liberalizm grozi zniszczeniem człowieka, 
społeczeństwa i świata” i dalej pisze o katolikach: 
„(…) dobrze, jeśli przyjmują tę ideologię w wą-
skim zakresie, jak np. w życiu socjalnym, poli-
tycznym i administracyjnym”. A więc widzimy, 
że jednak można być liberałem kochającym Bo-
ga, czego adwersarze nam niestety odmawiają. 
Właśnie za tym się opowiadamy, w takim rozu-
mieniu. Niech cytat z Biblii będzie moim komen-
tarzem do stwierdzeń Czytelniczki o angażowa-
niu się Kościoła w politykę oraz do słów „Akcja 
obrońców krzyża jest godna podziwu”: „W świą-
tyni napotkał siedzących za stołami bankierów 
oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i go-
łębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze 
sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, 
także baranki i woły, porozrzucał monety bankie-
rów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie 
róbcie z domu mego Ojca targowiska!” (J 2, 14-
16). Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus jeden 
jedyny raz na kartach Biblii używa wręcz prze-
mocy fizycznej (bicz ze sznurków). Świadczy to 
o tym, jak bardzo Go to zdenerwowało, jak wiel-
kie zagrożenie dla Kościoła widzi w harcowaniu, 

politykowaniu i prowadzeniu własnych rozgry-
wek i interesów. 

Słowa napisane przez p. Pietrzyńskiego świad-
czą o tym, że albo nie zrozumiał naszego artyku-
łu, albo komentuje jakiś inny, nam jeszcze nie 
znany, bowiem do żadnego „chóru krytykującego 
religię katolicką” nie weszliśmy. „Jeśli wejdziesz 
między wrony…” – to jest oczywisty nonsens. I 
dalej: „…dla korzyści materialnych” – pytam 
jakich? „Oburzacie się Państwo na (…), a nie 
zauważacie ile kłamstw (…)”  I znowu posłużę 
się cytatem z Biblii : „Komu wiele dano, od tego 
wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, 
tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12, 48). 
Poza tym, nie można usprawiedliwiać się, że inni 
też kłamią – bo to jakby powiedzieć, że mój 
grzech jest niczym, bo inni grzeszą więcej. 

 

List od czytelnika M.K.: 
Z prawdziwą radością przeczytałem w majo-

wym numerze Naszego Patrona artykuł „Święty 
Kościół grzesznych ludzi”, który stanowił swoistą 
odpowiedź na artykuł ks. Magdziarza. Już sam 
fakt, że jego autorami są członkowie Redakcji NP 
świadczy o tym, że poruszane w tych dwóch ar-
tykułach kwestie są dla naszej społeczności oraz 
dla samej Redakcji bardzo istotne i budzące wiele 
emocji. Cieszę się, że są wśród nas ludzie, którzy 
mają odwagę mówić i pisać o sprawach wiary i 
wartościach tak bardzo od serca i po ludzku. W 
dzisiejszych czasach, kiedy niemal każdy (nieza-
leżnie od głoszonych poglądów), kto głośno i 
dobitnie występuje w mediach czy na ambonie, 
tak łatwo i ochoczo wystawia bliźniemu cenzurki, 
wartościuje ludzi w myśl zasady kto nie z nami, 
ten przeciw nam, to rzecz niezwykła, żeby przy-
znawać się publicznie do poszukiwań w wierze 
deklarując jednocześnie miłość do Boga i chęć 
postępowania wg przykazań. To prawda, dziś 
trudno być 100% katolikiem (pytanie też wg ja-
kich kryteriów?), ale czy to, że ktoś interpretuje 
Słowo Boże sercem i umysłem, odbiera mu czło-
wieczeństwo i prawo do zasiadania przy stole 
Pana? Czy to, że ktoś jest liberałem (np. z eko-
nomicznego punktu widzenia) oznacza automa-
tycznie, że jest dzieciobójcą, homoseksualistą i 
antyklerykałem ? Skoro Bóg uczynił nas na po-
dobieństwo swoje i dał nam wolę do decydowa-
nia o sobie, to czy jeśli słuchając Jego słów i kie-
rując się Jego przykazaniami będziemy wybierać 
z każdej myśli społecznej lub ekonomicznej to, 
co najlepsze dla nas ludzi, oznaczać będzie, że 
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jesteśmy tylko „półkatolikami”? Nie sadzę, żeby Bóg tak myślał. Tak myślą tylko inni ludzie – 

ludzie małej wiary lub małej miłości do bliźniego. Niech czyny świadczą o nas, a nie język, którym 
łatwo jest przykryć występek, potępić bliźniego czy rzucić fałszywe świadectwo... Szacunek i miłość 
do drugiego człowieka jest wszak największą wartością uniwersalną występującą we wszystkich nie-
mal religiach świata. Człowiek, jak wiadomo, jest istotą ułomną, nieustannie targaną wewnętrznymi 
sprzecznościami, która zmuszana jest codziennie do podejmowania setek decyzji w oparciu o wyzna-
wany przezeń system wartości (oparty o wartości chrześcijańskie przekazane nam przez Jezusa). Jed-
nak wciąż i przede wszystkim jest to istota stworzona przez Boga – na Jego wszak podobieństwo. 
Miejmy więc w sercu i na języku szacunek do bliźniego, choć nie zawsze ten bliźni jest nam naprawdę 
bliski, ze względu na przekonania. □ 

FOTOREPORTAŻ Z DNIA DZIECKA 

 
 
 
 
 
 

Z życia parafii 



Obiektywnie  

24                                                                                                                                 Lipiec/Sierpień  2012 

 

 

1 

2 

5 

1. Młodzież na Lednicy (fot. R.S.)  
2. Mecz ministrantów Kicin - Karłowice (fot. H.K.) 
3-4. Boże Ciało  (fot. G.Z.) 
5. Układanie kostki wokół kościoła  (fot. H.K.) 
6. Procesja do figury Pana Jezusa (fot. G.Z.) 
7. … i po procesji. (fot. G.Z.) 
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