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   Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,  
niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.        (Łk 9,23) 

     To zaproszenie jest aktualne dla każdej rodziny, dla jej pojedynczych członków oraz dla tej całej małej 
wspólnoty. Tak, jak każdy chrześcijanin, również każda pojedyncza rodzina ma swoją via crucis: choroby, 
śmierć, braki finansowe, biedę, zdrady, niemoralne zachowania jednych wobec drugich, nieporozumienia z 
rodzicami, klęski żywiołowe. Ale każdy chrześcijanin, każda rodzina, na tej drodze cierpienia może skierować 
spojrzenie na Jezusa, Boga-człowieka. Przeżyjmy razem końcowe doświadczenie Jezusa na Ziemi, złożone w 
ręce Ojca: doświadczenie bolesne i podniosłe, w którym zawarł On najcenniejszy przykład i pouczenie, jak 
przeżywać swoje życie w pełni, na wzór jego życia.* 
 * Benedykt XVI - fragment rozważań Drogi Krzyżowej, Rzym, 06 kwietnia 2012 r. 
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Wszyscy jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia, jakim jest rezygnacja Ojca Świętego Bene-

dykta XVI z urzędu Biskupa Rzymu, czyli następcy św. Piotra.  
Papieska decyzja, choć bezprecedensowa w naszych czasach, jest jednak przewidziana w Kodeksie 

Prawa Kanonicznego. W kanonie 332 § 2. czytamy: Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby 
się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było 
odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia. Zatem Ojciec Święty skorzystał z przy-
sługującego mu prawa. Już niebawem, bo 17 kwietnia Benedykt XVI ukończy 86 rok życia. Dziś już 
nie sposób pełnić posługi Piotrowej, nie udając się w zagraniczne pielgrzymki apostolskie, nie odwie-
dzając żyjących tam chrześcijan, nie spotykając się z milionowymi rzeszami pielgrzymów. Wspo-
mnijmy chociażby zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Odbędą się one pod ko-
niec lipca bieżącego roku. Zawsze w Światowych Dniach Młodzieży brał udział Ojciec Święty. By 
uczestniczyć w tegorocznych, musiałby odbyć podróż transatlantycką, co przy wieku papieża niewąt-
pliwie stanowi problem.  

Ojciec Święty podjął decyzję, o której sam powiedział: Rozważywszy po wielokroć rzecz 
w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wy-
starczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową (...). I dalej Papież stwierdził: Aby 
kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemia-
nom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno cia-
ła, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdol-
ność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Benedykt XVI tak właśnie postanowił mając 
pewność, że taka jest wola Boża. On jest człowiekiem głębokiej wiary, żyjącym w zjednoczeniu z Pa-
nem Bogiem. I dla nas wierzących nie ulega wątpliwości, że w podejmowaniu decyzji kierował się 
światłem Ducha Świętego. Byliśmy świadkami wielkiej miłości papieża do Pana Boga i Jego Kościo-
ła. Fascynował nas mądrością swoich wypowiedzi. Wszędzie tam dostrzegaliśmy w nim człowieka 
Bożego. Jeśli zatem Ojciec Święty Benedykt XVI zadecydował w taki, a nie inny sposób, to na pewno 
jego decyzja jest zgodna z wolą Tego, któremu zaufał. Dzięki wierze tak to postrzegamy. 

Bliski współpracownik papieża, abp Angelo Becciu określił papieski gest jako konsekwencję od-
wagi i całkowitego oddania Ojca Świętego pełnionej posłudze. Arcybiskup stwierdził: Jest to człowiek, 
który w swoich wystąpieniach nigdy nie bał się treści niepopularnych, przypominając prawdy odrzu-
cane przez dominujący obecnie sposób myślenia. Z podobną odwagą podjął on swoją decyzję o ustą-
pieniu. Bożej opieki nigdy nie brakuje, jednak nie może ona zastąpić sił fizycznych.  

Dziękujemy Ojcu Świętemu za to, że uczył nas wierności Panu Bogu, że był skałą, na której wznosi 
się Kościół. On ukazywał piękno wiary i jej niezastępowalność. Wielki Papież.  

ks. Andrzej Magdziarz 

Wierzę w Boga, który mówi 
 

11 grudnia 2012 r. odbyła się druga z kolei* celebracja Słowa Bożego pod hasłem: „Wierzę w Bo-
ga, który mówi” przygotowana i przedstawiona przez uczniów klasy trzeciej gimnazjum oraz parafial-
ną scholę.  

Pan Bóg przemawia do nas na różne sposoby. Jednym z nich są słowa zapisane na kartach Biblii. 
Podczas tego nabożeństwa uczyliśmy się słuchać Boga w Jego słowie oraz w ciszy naszych serc. Wy-
słuchaliśmy fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 30, 11-14) o Słowie Bożym, które „jest 
bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” oraz słów Ewangelii 
według św. Jana (J 6, 66-69). Na pytanie Jezusa: „Czy i wy chcecie odejść?”, Szymon Piotr odpowie-
dział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.  

 
Słowo księdza proboszcza 

Słowo Naszego Proboszcza 
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Kulminacyjnym punktem celebracji była in-
tronizacja Pisma Świętego. W uroczystej procesji 
ze świecami i kwiatami wniesiono ogromną księ-
gę Pisma Świętego i złożono ją na specjalnie 
przygotowanym miejscu przed ołtarzem. Całości 
towarzyszył śpiew psalmów, kanonów i pieśni 
oraz modlitwy. Był też czas na osobistą modlitwę 
w ciszy, bo w ciszy mówi Bóg najpełniej.  

Formą wyznania naszej wiary w Boga, który 
do nas mówi, było podejście przed ołtarz, przy-
klęknięcie i ucałowanie księgi Pisma Świętego. 
Uczynił to najpierw celebrans, ministranci, mło-
dzież i wszystkie osoby obecne w kościele. Na 
zakończenie odbyło się uroczyste, indywidualne 
błogosławieństwo każdej z osób księgą Biblii. 

Wierzę w Boga, który kocha 

4 stycznia 2013 r. miała miejsce trzecia z kolei 
celebracja Słowa Bożego pt. „Wierzę w Boga, 
który kocha”, którą przygotowali i przedstawili 
uczniowie klasy drugiej gimnazjum. Było to 
nabożeństwo przymierza, podczas którego 
wyznaliśmy naszą wiarę i przyjęliśmy znak 
przymierza. 
Przymierze to akt dokonywany pomiędzy 
konkretnymi stronami, osobami. Bóg w historii 
zbawienia często wychodził z inicjatywą 
zawarcia przymierza z ludem, a czynił to poprzez 
Noego, Abrahama, Mojżesza. Obietnicą Boga 
było chronienie człowieka i wierność w realizacji 
obietnic. Ze strony człowieka miała pojawić się 
postawa posłuszeństwa.  

Nowe Przymierze zawarte przez Jezusa poszło 
najdalej – uwalniało od mocy grzechu oraz 
dawało wolność do posłuszeństwa Bogu. Poprzez 
sakrament chrztu świętego weszliśmy w 
przymierze z Nim. Czynili to w naszym imieniu 
rodzice i chrzestni. Podczas celebracji, na tym 
etapie naszego życia, w Roku Wiary, 
odnowiliśmy przymierze dające nam radość życia 
w wolności od grzechu.  

Śpiew psalmów, kanonów oraz pieśni 
prowadziła niezawodna schola parafialna. 
Wysłuchaliśmy tekstów proroctw z księgi 
Izajasza (Iz 54, 4-10), w których Bóg obiecał nie 
karać więcej ludzi wodami potopu, bo ulitował 
się nad nami i jego miłość nigdy od nas nie 
odstąpi. Słowa św. Pawła z Listu do Rzymian (Rz 
6, 2-14) zachęciły nas, byśmy nie oddawali siebie 
grzechowi, lecz Bogu, ponieważ podlegamy 
łasce, a nie prawu, a poprzez chrzest jesteśmy 
jedno z Chrystusem i razem z Nim żyć będziemy. 
Słowa Ewangelii (Łk 15, 1-3, 11-32) przypomniały 
nam znaną przypowieść o synu marnotrawnym, a 
raczej o miłosiernym ojcu. Pochylając się nad 
treścią przypowieści w homilii ksiądz mówił nam 
o Bogu, który kocha zawsze i mimo wszystko, ale 
także o człowieku pełnym nienawiści, zazdrości, 
nie potrafiącym wybaczyć nawet rodzonemu 
bratu. Tylko Bóg kocha zawsze i do końca.  

Wszyscy wspólnie uroczyście wyznaliśmy 
naszą wiarę, a potem każdy mógł podejść do 
ołtarza i otrzymać symboliczny znak 
odnawianego przymierza z Bogiem – tekst 
hymnu o miłości (z symbolem Roku Wiary). 
Otrzymując go słyszeliśmy słowa: „Bóg Cię 
miłuje; nie zawiedź Jego miłości”. Poprzez słowo 
Amen, potwierdzaliśmy wiarę, że nasze życie 
łączy się od tej chwili mocniej z Bogiem. 
Przyjmując Jezusa w Komunii św. mogliśmy 
podziękować w sercu za Jego miłość do każdego 
z nas. 

Wierzę w Boga,  
który mi ufa i zaprasza 

Czwarta z kolei w Roku Wiary celebracja 
Słowa Bożego „Wierzę w Chrystusa, który mi ufa 
i zaprasza” miała miejsce 1 lutego 2013 r. w 
naszej świątyni. Wzięli w niej udział uczniowie 
wszystkich klas gimnazjum oraz schola. Podczas 
tego nabożeństwa na wzór św. Piotra wyznanie 
wiary połączone było z potrójną odpowiedzią 
„tak” na pytanie „Czy ty Mnie miłujesz?”. 
Wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii św. Jana o 
potrójnym piotrowym wyznaniu miłości do 
Jezusa (J 21 ,15-19). Towarzyszyły nam trzy 
symbole nawiązujące do tematyki nabożeństwa: 
kosz z naszymi postanowieniami, wyrzeczeniami 
i dobrymi uczynkami, które postanowiliśmy 
uczynić z miłości do Jezusa, krzyż oraz 
Najświętszy Sakrament wystawiony w 
monstrancji w trzeciej części nabożeństwa. 

Z życia Kościoła – Rok Wiary 
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Każdy z nas trzy razy podchodził do ołtarza. 
Pierwszy raz, kiedy celebrans każdego imiennie 
pytał: „Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci”? 
Odpowiadaliśmy: „Tak, Panie. Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Dostawaliśmy w darze książeczkę z 
modlitwami dziękczynnymi Boże, dziękuję Ci. 
Drugi raz podchodziliśmy do stóp ołtarza, gdzie 
stał ksiądz trzymający duży krzyż. I znów każdy 
imiennie był pytany: „Czy miłujesz mnie”? W 
odpowiedzi każdy całował stopy ukrzyżowanego 
Jezusa. Trzeci raz każdy mógł wyznać wiarę w 
swoim sercu. Na ołtarzu w monstrancji czekał na 
nas Jezus ukryty w Hostii. Kolejno podchodzili-
śmy do prezbiterium, by być bardzo blisko Jezu-
sa, adorować Go, dziękować Mu i powiedzieć: 
„Jezu kocham Cię, Tobie ufam, Tobie wierzę, 
Tobie powierzam siebie, całe moje życie; pro-
wadź mnie Jezu przez życie ścieżkami wiary”. 
Ponieważ Piotr trzy razy zaparł się Jezusa, trzy 
razy Jezus pytał go czy go kocha. Każda miłość 
wymaga pokory i wierności. Tego Jezus uczył 
Piotra trzy razy zadając mu pytanie o miłość. My 
zadawaliśmy sobie takie pytania: „A ja, ile razy 
zaparłam, zaparłem się Jezusa? Czy zawsze po-
tem umiem szczerze wyznać mu miłość, przepro-
sić, żałować i wynagrodzić? Czy zdaję sobie 
sprawę, że grzech zaprzaństwa jest najcięższy? 
Piotr zapłakał nad swoim grzechem. Czy ja tak 
potrafię?” Potem nastąpił akt skruchy, bardzo 
szczególny po takim nabożeństwie, i każdy mógł 
przyjąć Jezusa do swego serca.  

Kolejna celebracja Słowa Bożego pt. „Wierzę 
w Boga, który umarł za mnie” odbyła się w pią-
tek 1 marca o godz. 20.00. Napiszemy o niej w 
numerze kwietniowym Naszego Patrona. 

Patrycja i Agnieszka 
 

*Pierwsza celebracja z cyklu przeznaczona dla młodzieży odbyła 
się 28 listopada 2012 r. o godz. 19.00. Pisaliśmy o tym wydarze-
niu w numerze grudniowym. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Moja wiara 
 

Credo przyjaźni  
 

Wierzę w ciebie, przyjacielu.  
Wierzę w twój uśmiech – 

otwarte okno twojego istnienia.  
Wierzę w twoje spojrzenie – 
odbicie twojej uczciwości.  

Wierzę w twoje łzy – 
znak obecności  

w smutkach i radościach.  
Wierzę w twoją dłoń – 
zawsze wyciągniętą, 

by dawać i otrzymywać.  
Wierzę w twój uścisk – 

szczere przyjęcie twojego serca.  
Wierzę w twoje słowo – 
wyraz tego co kochasz  

i czego oczekujesz.  
Wierzę w ciebie, przyjacielu,  

tak po prostu w wymowę ciszy.  
(Elena Oshiro) 

 
Wierzę w Ciebie! To najpiękniejsze słowa, ja-

kie możemy wypowiedzieć do osoby, którą ko-
chamy, której ufamy – do przyjaciela. Jest to 
również najpiękniejsza modlitwa, którą możemy 
skierować do Boga – naszego największego Przy-
jaciela. 

Poniżej przedstawiamy kolejne wybrane roz-
ważania dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kici-
nie. Na prośbę pań katechetek uczniowie napisali 
kilka zdań na temat swojej wiary. 

Moim zdaniem wierzyć to trwać w Jezusie 
Chrystusie. Modlić się do Boga, Maryi i wszyst-
kich świętych. Chodzić co niedzielę do kościoła 
na spotkania z Nim. Wiem, że dla niektórych to 
jest strata czasu, ale nie dla mnie. Ja chodzę na 
niedzielne spotkania z Bogiem z własnej woli. Z 
własnej woli także się modlę i chodzę na nauki. 
Wierzę, że gdyby nie Bóg, nie byłoby nas. Świa-
domość, że na górze jest Ktoś, kto nas zawsze 
wspiera i nigdy nas nie opuści, daje nam poczu-
cie bezpieczeństwa. Myśl o tym, że kiedyś umrze-
my nie staje się tak bolesna, gdy uświadomimy 
sobie, że po śmierci będzie czekało nas życie 
wieczne. Poprzez nasze dobre uczynki i miłość do 
bliźniego staniemy kiedyś pod bramą niebios, a 
nie piekła. To będzie wynagrodzeniem za nasze 
trudy. Wiem, że czasami trudno jest przestrzegać 
10 przykazań Bożych, bo sprawia nam to trudno-
ści lub po prostu o tym zapominamy, gubimy się i 
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w Kicinie 
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wchodzimy na złą drogę. Ja też mam czasami z 
tym problemy, bo po prostu powiem o jedno sło-
wo za dużo lub się za bardzo uniosę. Ale staram 
się. (Marysia) 

Według mnie wierzyć znaczy mieć pełne za-
ufanie do kogoś lub czegoś, oddawać się w pełni 
innym. Można wierzyć w wiele rzeczy, na przy-
kład w pewne idee, różne bóstwa, lecz najczęściej 
wierzymy w Pana Boga i siebie. Wierzymy po to, 
aby mieć swój cel i go realizować. Moim zdaniem 
wiara ma sens, ponieważ gdyby ona nie istniała, 
większość ludzi nie spełniałaby swoich pragnień 
życiowych. Pomaga nam realizować wiele rzeczy. 
Są sytuacje, w których bez niej nie dalibyśmy ra-
dy spełnić swoich zamierzeń. Nie powinniśmy się 
poddawać, to właśnie dzięki niej zdobywamy no-
we siły i możemy czynić rzeczy z pozoru niewyko-
nalne.(Zosia) 

oprac. H.K 

Święte Perpetuo i Felicyto, 
módlcie się za nami! 

Co roku podczas liturgii Wigilii Paschalnej 
powtarzamy słowa Litanii do Świętych. Wśród 
osób wyniesionych na ołtarze, do których Kościół 
się wtedy zwraca, są dwie święte: Perpetua i Feli-
cyta. Są czczone w Kościele katolickim, angli-
kańskim, ewangelickim, prawosławnym i or-
miańskim. Niestety, dziś większości wiernych ich 
imiona niewiele mówią. A szkoda, bo za tymi 
dziwnie brzmiącymi imionami stoją wspaniałe 
życie, emocje, miłość, wiara i 
wreszcie okrutna męczeńska 
śmierć. 

Krótko po narodzeniu Chry-
stusa, w II wieku, w Afryce 
Północnej, należącej wtedy do 
rzymskiego imperium, urodziły 
się dwie dziewczynki o egzo-
tycznie dziś dla nas brzmią-
cych imionach – Perpetua i 
Felicyta. Perpetua była córką 
patrycjusza, bogatą i dobrze 
wykształconą kobietą, która w 
tajemnicy przed ojcem pogani-
nem przyjęła wiarę chrześci-
jańską. Wkrótce zaczęła do 
niej przekonywać swych bli-
skich – brata Saturusa i służą-
cych jej niewolników, wśród 

których była Felicyta. Za panowania cesarza Sep-
tymiusza Sewera jako chrześcijanki zostały poj-
mane i osadzone w więzieniu, w Kartaginie. Obie 
w momencie aresztowania były młodymi mężat-
kami (miały niewiele ponad 20 lat) i matkami. 
Św. Perpetua miała malutkiego synka, w wieku 
niemowlęcym, którego przynoszono jej do wię-
ziennej celi, do karmienia. Felicyta była w 
ósmym miesiącu ciąży. Zgodnie z prawem rzym-
skim, matka, mająca w swoim łonie dziecko, nie 
mogła być stracona przed jego urodzeniem. Po 
ciężkim porodzie powiła dziewczynkę, którą za-
adoptował jeden z chrześcijan. 

O ich męczeństwie zachował się w języku ła-
cińskim bardzo cenny dokument zatytułowany 
Passio Perpetuae et Felicitatis. Został on spisany 
przez naocznego świadka, który włączył także do 
swej relacji pamiętnik św. Perpetuy, pisany od 
momentu jej pobytu w więzieniu. Z pamiętnika 
dowiadujemy się o błaganiach ojca, odwiedzają-
cego Perpetuę w więzieniu, aby wyrzekła się wia-
ry i tym samym ocaliła swoje życie. „Córko, miej 
litość dla mojej siwizny; ulituj się nad ojcem, 
jeżeli jestem godzien, byś mnie ojcem nazywała. 
Bo jeśli moje ręce ciebie wypiastowały i dopro-
wadziły do kwiatu wieku, (...) to nie skazuj mnie 
na hańbę wśród ludzi. Pomyśl o (...) swoim 
dziecku. Porzuć swoje postanowienie, abyś nas 
wszystkich nie zgubiła.”– „W ten sposób mówił z 
miłości do mnie – pisze Perpetua. (...) Pociesza-
łam go mówiąc: W sądzie stanie się to, co Bóg 
da, bo wiedz, że my nie należymy do siebie, ale 
do Boga”. Po krótkim procesie wszystkich więź-

niów skazano na rozszarpanie 
przez zwierzęta. Tuż przed 
śmiercią kobiety przyjęły 
chrzest. „Duch mnie na-
tchnął, abym w czasie chrztu 
nie prosiła o nic innego, tylko 
o dar wytrzymałości ciele-
snej.” – zdążyła napisać św. 
Perpetua. 

Passio Perpetuae et Feli-
citatis opisuje, w jaki sposób 
przebiegało wykonanie wy-
roku: „Wreszcie zajaśniał 
dzień ich zwycięstwa. Rado-
śnie udawali się z więzienia 
do amfiteatru, jakby szli do 
nieba. Oblicza mieli uroczy-
ste, a jeśli przypadkiem ktoś 
zadrżał, to z radości, nie ze 

Maria z Dzieciątkiem oraz święte Felicyta i Perpetua.                  
Nieznany artysta poznański 1520 r. 
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strachu. Perpetua kroczyła dostojnie z twarzą 
rozjaśnioną, jak matrona Chrystusowa, jak wy-
branka Boga (...) Dla młodych kobiet diabeł 
przygotował wyjątkowo wściekłą krowę. Było to 
zwierzę nieużywane zazwyczaj do igrzysk, ale 
chodziło o to, żeby płeć zwierzęcia zgadzała się z 
płcią maltretowanych niewiast. Tak więc roze-
brano je i wyprowadzono omotane w sieci (...) 
Krowa runęła najpierw na Perpetuę i powaliła ją 
na plecy (...) Perpetua podniosła się i ujrzała na 
ziemi stratowaną Felicytę; podbiegła do niej, po-
dała jej rękę i podniosła ją. I tak stojąc obok sie-
bie, przezwyciężyły zatwardziałość widzów. Od-
wołano je do Bramy Sanawiwaryjskiej. (...) Lud, 
pragnąc jednak jeszcze nasycić swój wzrok wi-
dokiem morderczego miecza przeszywającego 
ich ciała, zażądał, aby odbywało się to na wido-
ku. (...) Perpetua ugodzona mieczem w kość jęk-
nęła i drżącą rękę niewprawnego jeszcze gladia-
tora sama poprowadziła sobie do gardła”. W tej 
sytuacji mieli ich zgładzić gladiatorzy przez ścię-
cie mieczem. Perpetua przeżyła pierwszy cios i 
trzeba ją było dobić. Mówiło się, że jej osobo-
wość i wiara były tak silne, że nikt nie mógł jej 
zabić, dopóki ona sama się na to nie zgodziła. 
Również i świętą Felicytę dobito mieczem. 

Wspomnienie świętych Perpetuy i Felicyty 
obchodzimy 7. marca, w dzień ich męczeńskiej 
śmierci w 202 lub 203 r. W ikonografii św. Per-
petua przedstawiana jest w bogatym stroju patry-
cjuszki, z naszyjnikiem i welonem, zaś św. Feli-
cyta – w skromnej sukni bez ozdób. 
Modlitwa do św. Perpetuy i św. Felicyty 

Panie, nasz Boże, święte męczennice Perpetua 
i Felicyta w Twojej miłości znalazły moc do prze-
ciwstawienia się prześladowcom i zniesienia mę-
czeńskiej śmierci. Spraw przez ich modlitwy, aby-
śmy stale wzrastali w miłości ku Tobie. Amen. 

oprac. H.K. 

Źródła: http://kosciol.wiara.pl/; http://www.brewiarz.katolik.pl; A. Mali-
nowski, Męczennicy („Ojcowie żywi” t. IX) wyd. Znak 1991 r.; 
http://www.kbroszko.dominikanie.pl/ 

 

 

Kobieta jest darem Bożym 
 

„O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim 
jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiła-
byś Go wówczas, a dałby ci wody żywej” (J 4,10) 
. Jezus Chrystus odkrywa w każdej z nas nasze 
powołanie – do miłości Boga i człowieka. Na 
każdym etapie życia to powołanie możemy reali-
zować.  

Dziewczynka nieświadomie 
odkrywa w sobie swoją kobie-
cość: delikatność, współodczu-
wanie, podziw dla ładnych rze-
czy i istot, jak choćby małych 
zwierząt. Tatusiowie widzą w 
swoich małych córeczkach cud, 
rozczulające, słodkie istoty.  
Zachowaj, Boże, w naszych có-

reczkach niewinność aniołów. Nie pozwól, by 
były głodne i by się bały. 

Potem dziewczynka staje się nastolatką i ba-
lansuje pomiędzy pragnie-
niem bycia niewinnym i ra-
dosnym dzieckiem, a powol-
nym stawaniem się kobietą. 
Uwielbia małe pieski i zaba-
wy z piłką, ale po kryjomu 
maluje się i zerka ku starszym 
kolegom. 
Chroń Boże nasze córki przed 
złym spojrzeniem, przed wul-
garnymi obrazami i przed głupotą mediów. 

Potem młoda kobieta studiuje bądź zaczyna 
pierwszą pracę. Głowa wciąż w chmurach, a tyle 
wokół nauki. Romantyzmu pełna dusza, a przed 
nią tyle zadań. Jak dobrze wybrać w życiu? 
Duchu Święty, pomóż młodym kobietom, zawsze 
tak pięknym, dokonać właściwych wyborów, od-
kryć ów dar Boży. Prowadź na drodze serca i 
dodawaj roztropności. 

A potem kobieta staje się zalążkiem rodziny. 
Zaufanie i miłość, ból i 
troska, zarabianie na życie 
i realizacja marzeń. Mąż i 
dzieci. Kariera, dom, praca 
społeczna. Wywiadówki, 
zakupy, lekarz, rachunki, 
prasowanie, wakacje…  
Pomóż Maryjo ułożyć jej te 
wszystkie elementy ukła-
danki. Pomóż zaufać Bo-
żym wyrokom. 
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Nadchodzi pierwszy 
dzień babci w jej życiu. 
Potem tych dni babci jest 
coraz więcej. Czasem star-
sza pani jeszcze pracuje, 
czasem pomaga dzieciom 
przy wnukach, ma czas na 
czytanie i musi mieć czas 
na poczekalnię u lekarza. 
Tylko zdrowia, Panie daj, 
a poradzi sobie wspaniale. 
Nauczyła się Tobie ufać, wie, że w Tobie zbawie-
nie, w Tobie radość na przekór… 

A może być i 
tak: w sercu świeci 
Boże światło. Tylko 
Tobie kobieta chce 
poświęcić życie. 
W ciszy klasztoru 
przemawiaj Panie, 
wzmacniaj jej decy-

zję i pomóż iść ku najbardziej zapomnianym i 
odrzuconym Twoim braciom. Z Tobą ona będzie 
umiała pomóc. 

W dniu 8 marca, Dniu Kobiet, wysłuchaj Pa-
nie szczególnie naszych, kobiecych próśb. 

 
pirogov 

 

Pożegnanie Józia 
 
Od rodziców w czasie pogrzebu 

Chcielibyśmy powiedzieć kilka słów wspo-
mnień i podziękowań.  

Najpierw wspomnienia, bo ciało jest już mar-
twe, a wspomnienia żywe i bardzo bym chciał, 
żeby takie pozostały na zawsze. To wspomnienie 
(...) dotknie tylko kilku momentów z ostatniego 
okresu życia Józia. Chociaż wspominamy jeszcze 
sam początek.  

Chrzest Józia odbył się na Jasnej Górze, Msza 
św. tuż po chrzcie odprawiona została w Kaplicy 
Cudownego Obrazu. Tak jak chrzest był w rycie 
trydenckim, tak dziś Msza św. przy pogrzebie. 
Tak jak chrzest jego rodziców, jego dziadków, i 
wszystkich jego braci oraz chrzest siostry. Odda-
liśmy go najlepszym patronom. Ochrzczony zo-
stał jako Józef Maria. Rodzice chrzestni pamięta-
ją pewnie jeszcze jak Józio płakał przez całą 
Mszę. Upieraliśmy się stanowczo przy starym 
rycie chrztu, bo zawiera on dla nas jakiś niezwy-
kle silny ładunek, impuls do chrześcijańskiego 

życia, zwłaszcza w tych wszystkich egzorcy-
zmach, które zaopatrują malutkiego chrześcijani-
na w potężną zbroję przeciwko panu ciemności. 

Tuż po śmierci Józia dostaliśmy list od jednej 
z osób, która była z nami w czasie chrztu. Napi-
sała nam tak: „Pamiętam Józia z niewielu sytu-
acji, a po raz pierwszy z jego chrztu na Jasnej 
Górze. Myślałam sobie: co to za chłopczyk, że 
może być ochrzczony dopiero na Jasnej Górze? 
Myślę, że znam teraz odpowiedź.” Nie żałujemy 
tej decyzji, bo w najcięższych chwilach na Jasnej 
Górze mogliśmy być troszkę jak u siebie. 

Tyle o początku. A teraz parę zdań o ziemskim 
końcu. Przez całą swoją chorobę, przez ponad 
rok, Józio był niezwykle dzielny. Był pogodny, 
uśmiechnięty, nigdy się nie żalił. Na pewno było 
mu ciężko, czasami bardzo ciężko, momentami 
bardzo cierpiał. Ale w ostatnim czasie, po drugiej 
operacji, powtarzał, że jest bardzo szczęśliwy i że 
bardzo nas wszystkich kocha. 

Gdy zbliżały się święta Bożego Narodzenia 
Józio powiedział, że będą to najpiękniejsze świę-
ta w jego życiu. W pierwszy dzień świąt stracił 
wzrok. Poradził sobie z tym bardzo mężnie, a w 
rozmowie z Mamusią, która tłumaczyła mu, że 
jest jeszcze inne światło, ważniejsze niż to sło-
neczne, odpowiedział, że jednak najważniejsze 
jest to, żeby nie oślepło mu serduszko. 

Zapewniamy was, że to serduszko mu nie 
oślepło, a sam stawał się światełkiem dla nas. 

Gdy cierpienie i ból stawały się nie do zniesie-
nia, a były takie momenty, Józio modlił  się. A 
jak już nie mógł, wołał: „Boże pomóż!”. Bał się 
trochę, że nie da rady. 
Parę razy nam o tym 
mówił, ale mówił też, 
że wie, że Pan Bóg nie 
daje cierpienia ponad 
miarę. 

Po którymś ataku 
bólu Mama powiedzia-
ła, że nie wie dlaczego 
tak cierpi. Józinek prze-
rwał jej i powiedział, że 
on wie. On cierpi, żeby 
inni mogli być zbawieni. 
Wierzymy, że taka była istota jego cierpienia i 
choroby. (...) 

I jeszcze jedno wspomnienie. Troszkę od innej 
strony. Przez całą chorobę Mama czytała Józin-
kowi „Władcę Pierścieni” Tolkiena. Frodo ze 
swoim przyjacielem Samem idą do Góry Prze-

z archiwum rodziny
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znaczenia. Bo mają niezwykle ważną dla świata 
misję. Sam o swoim przyjacielu mówi zawsze 
Pan Frodo. W czasie ostatnich dni nasz najmłod-
szy synek Franio zaczął zwracać się do Józia w 
formie „Panie Józio” jak Sam do Froda. Na dwa 
dni przed śmiercią odważył się zadać pytanie: 
„Co naprawdę dzieje się z Panem Józiem?”. Ma-
ma odpowiedziała: „Idzie do Pana Jezusa”. Bar-
dzo płakał. 

Pan Józio idzie do Pana Jezusa na pewno z 
bardzo ważną misją, której do końca jeszcze nie 
rozpoznaliśmy. 

Nasi przyjaciele benedyktyni z klasztoru w 
Fongombault opowiadali nam, gdy byliśmy u 
nich ostatni raz przed kilku miesiącami, o rado-
snej atmosferze, która panuje w klasztorze gdy 
umiera mnich. Ktoś, kto to obserwuje z zewnątrz, 
pewnie nie może się nadziwić. A dla nich jest to 
takie oczywiste. Celem ich życia w klasztorze jest 
niebo. Śmierć na ziemi jest osiągnięciem ich celu. 
Pamiętam jak uśmiechnięty opat kończył tę opo-
wieść mówiąc, że gdy mnich benedyktyński 
umiera, to pędzi do nieba jak wystrzelona z łuku 
strzała. Nie potrafimy tak po ludzku cieszyć się 
jak benedyktyni, ale jesteśmy przekonani, że Jó-
zinek też poleciał do nieba jak wystrzelona strza-
ła. 

A na zakończenie chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy w tym ostatnim czasie byli z 
nami. Przede wszystkim w modlitwie. Wszystkim 
przyjaciołom Józia, zwłaszcza kapłanom, dzięki 
którym mógł on korzystać z łask płynących z 
Mszy świętej. I wszystkim pozostałym, rodzinie, 
przyjaciołom starym i nowym, za to wielkie do-
świadczenie Kościoła. 

Bóg zapłać! 
Bogusław Kiernicki 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczęśliwy, kto sobie  
Patrona Józefa ma za 
Opiekuna  

 

Pieśń do św. Józefa, pa-
trona naszej parafii, które-
go wspomnienie przypada 
19 marca. Pieśń ta towa-
rzyszyła naszemu małemu 
ministrantowi Józiowi w 
ostatnich dniach jego ziem-
skiego życia. 

 
 

Szczęśliwy, kto sobie Patrona 
Józefa ma za Opiekuna; 

niechaj się niczego nie boi, 
gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie. 

Idźcie precz, marności światowe, 
boście mnie zagubić gotowe; 

już ja mam nad wszystko słodszego 
Józefa Opiekuna mego przy sobie. 

Ustąpcie, szatańskie najazdy, 
przyzna to ze mną człowiek każdy, 

że choćby i piekło powstało, 
całe się na mnie zbuntowało, nie zginę. 

Gdy mi jest Józef ulubiony 
obrońcą od każdej złej strony, 

on ci mnie ze swojej opieki nie puści, 
i zginąć na wieki nie mogę. 

Przeto Cię upraszam serdecznie, 
Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie, 

a w końcu lekkie miał skonanie 
i grzechów swoich darowanie przy śmierci. 

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego 
stawić się, wielce straszliwego 
bądźże mi Józefie przy sądzie 

kiedy mnie sądzić Bóg zasiądzie, Patronem. 
Odpędzaj precz nieprzyjaciela 
duszy mej, spraw oskarżyciela; 

kiedy mnie skarżyć, prześladować 
będzie chciał, chciejże mnie ratować,  

o Święty. 
Józefie! Oddal czarta złego, 

a Boga mnie zagniewanego przejednaj, 
o co Cię serdecznie upraszam, 

bym mógł z Tobą wiecznie królować. 
 

 

Z ksiąg metrykalnych 

Do wspólnoty Kościoła zostały włączone 
 

2 lutego       Lena Aleksandra Kałasz 
8 lutego       Matylda Estera Stanisławska 
 

Do wieczności odeszli 
 

  9 lutego     Karol Kayser (l.54) z Kicina 
11 lutego    Danuta Majchrzak (l.66) z Kicina 
        Irena Kuszak (l.85) z Janikowa 
15 lutego    Marianna Prażyńska (l.82)  

       z Pobiedzisk 
22 lutego    Ryszard Kamiński (l.65)  
                    z Czerwonaka 
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Odpust parafialny 
 

Termin ten posiada dwa znaczenia: dogma-
tyczne i liturgiczne.  

W sensie dogmatycznym odpust jest wyrazem 
Bożego miłosierdzia, ma pobudzać wiernych 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). Pojęcie to więc w sposób nierozerwalny 
łączy się z sakramentem pokuty (łac. indulgentia 
– odpust, amnestia, darowanie kary) i w takim 
kontekście przedstawione było w ubiegłorocz-
nym, marcowym wydaniu Naszego Patrona. 
Poniżej pokrótce omówione zostanie znaczenie 
liturgiczne odpustu.  

Potocznie wyraz „odpust” kojarzy się najczę-
ściej z określeniem uroczystości kościelnej, zwy-
kle z okazji wspomnienia patrona danej świątyni. 
Imieniny patrona kościoła dla lokalnej społeczno-
ści są uroczystością szczególną, która oprócz Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy należy do najważ-
niejszych w roku. Parafie mają wyznaczony kon-
kretny dzień odpustu (ipsa die – tj. w ten sam 
dzień) albo też obcho-
dzi się go w niedzielę 
przed lub po tym dniu. 
Na przykład odpust 
Matki Bożej Różańco-
wej niejednokrotnie 
obchodzi się w pierw-
szą niedzielę paździer-
nika. Do Dąbrówki 
Kościelnej na miej-
scowy odpust Naro-
dzenia Najświętszej 
Marii Panny, przeno-
szony na pierwszą nie-
dzielę po 8 września, 
przybywają tysiące ludzi głównie z archidiecezji 
poznańskiej i gnieźnieńskiej. Drugi odpust, 
Wniebowzięcia NMP, przypada w stałym termi-
nie – 15 sierpnia. Zdarzają się również miejsco-
wości, gdzie uroczystość odpustowa obchodzona 
jest w tygodniu, np. w naszej parafii pw. św. Jó-
zefa odpust przypada 19 marca i w tym dniu jest 
świętowany. Najczęściej jednak odpusty parafial-
ne obchodzone są w niedziele. 

Wierni w tym specyficznym czasie uczestni-
czą w uroczystej Mszy św. zwanej „sumą odpu-

stową”. Jest ona sprawowana zazwyczaj w inten-
cji wszystkich parafian i jest to Msza święta kon-
celebrowana. W niektórych parafiach uroczystego 
charakteru nadają jej chór albo orkiestra dęta, jak 
ma to miejsce w przywołanej już wcześniej Dą-
brówce Kościelnej. Gdzieniegdzie istnieje zwy-
czaj sprawowania sumy odpustowej poza kościo-
łem, najczęściej na placu kościelnym. Zwyczajem 
zachowanym w wielu parafiach jest udział w 
Mszy św. odpustowej księży z sąsiednich parafii, 
jak również wywodzących się lub pracujących 
tam wcześniej. 

Odpust parafialny w Kościele rzymsko-
katolickim wykształcił w ciągu wieków specy-
ficzny dla siebie sposób świętowania. Uroczy-
stość ta w godzinach przedpołudniowych prze-
biega pod znakiem nabożeństw, zaś po południu 
przeradza się nierzadko w radosne ucztowanie i 
zabawę. 

Bogatą wiedzę na temat odpustów i zwycza-
jów odpustowych zgromadziła w unikatowej pu-
blikacji Dorota Świtała-Trybek. Jej książka pt. 
Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym 
Śląsku1 jest bodajże pierwszą tak obszerną publi-
kacją monograficzną będącą opracowaniem inte-
resującej formy świętowania, jaką stanowi uro-

czystość imienin patrona 
parafii. Świadczą o tym 
choćby tytuły podstawo-
wych rozdziałów: Odpust 
i sakralność, Przejawy 
kultu świętych, Miejsce i 
czas uroczystości odpu-
stowych, Biesiadowanie 
odpustowe, Odpustowy 
świąt kramów i zabaw. W 
tej folklorystycznej, jak 
napisał jeden z recenzen-

tów, rozprawie czytamy o 
ludowych zachowaniach 

występujących podczas odpustu. Autorka przy-
wołuje opisy biesiad, zabaw tanecznych itp. Nie-
odzownymi atrybutami odpustów są karuzele, 
strzelnice i oczywiście stragany zwane po-
wszechnie „budami”, będące przede wszystkim 
atrakcją dla dzieci. Zwyczajem odpustowym jest 
także kupowanie pierników i waty cukrowej. 
Niegdyś w każdej miejscowości urządzano zaba-
wy taneczne dla wszystkich mieszkańców. Obec-
nie zwyczaj ten zastąpiły festyny organizowane w 
parafiach, czasami z pomocą samorządów gmin-

Odpust w Dąbrówce Kościelnej                                      fot. G.Z. 
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nych. Na festynach organizuje się konkursy, za-
bawy, loterie fantowe, odbywają się występy ar-
tystyczne. 

 Kościół niestrudzenie zwraca jednak uwagę 
na wymiar duchowy odpustu. Gorąco zachęca do 
uczestnictwa w uroczystych procesjach teofo-
rycznych2 będących niejako formą składanego 
przez wiernych publiczne świadectwa swej wiary 
i pobożności. Uczestniczą w nich parafianie, czę-
sto w strojach ludowych, dzieci pierwszokomu-
nijne, niosący sztandary przedstawiciele różnych 
związków i stowarzyszeń działających przy para-
fii. Kościół zachęca do skorzystania w tym dniu z 
sakramentu pokuty i przystępowania do Komunii 
Świętej. 

gzal 
1 Dorota Świtała-Trybek, Święto i zabawa. Odpusty parafialne na 
Górnym Śląsku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2000 r.; 2 
procesja teoforyczna: procesja, w czasie której celebrans wśród 
uroczystych obrzędów i śpiewów niesie Najświętszy Sakrament 
poza kościół (Rytuał nr 77); Także: Encyklopedia wiedzy o Ko-
ściele katolickim na Śląsku dostępna na stronie internetowej 
www.encyklo.pl. 

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego?  
Czy moja modlitwa może ocalić życie 
dziecka zagrożonego zagładą? 
 
25 marca każdego roku, w uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego, Kościół katolicki przeżywa Dzień Świętości Życia, 
czasem nazywany też Dniem Obrony Życia Poczętego. W 
tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na 
swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Troszczymy 
się o życie bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzo-
nych. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabi-
ciem możemy podjąć Duchową Adopcję. (red) 

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego 
nie jest żadną organi-
zacją, ruchem czy 
stowarzyszeniem, nie 
posiada żadnych 
struktur. To modli-
twa, rozmowa z Pa-
nem Bogiem, którą 
może podjąć każdy 
pragnący działać na 
rzecz ocalenia poczę-
tego życia, pragnący 

promować kulturę życia. 
Inicjatywa Duchowej Adopcji zrodziła się w 

Fatimie wkrótce po objawieniach Matki Bożej. 

Przypomnijmy – od 13 maja do 13 października 
1917 r. Maryja objawiała się trójce dzieci. Prosiła 
je, by modliły się na różańcu, w ten sposób za-
dość czyniąc Panu Bogu za grzechy świata. Pod-
czas jednego z objawień jedna z dziewczynek 
zapytała Maryję, jakie grzechy najbardziej ranią 
Serce Boga i Jej Niepokalane Serce? Usłyszała 
odpowiedź, że są to grzechy przeciwko czystości. 

Wiemy jak wiele jest grzechów przeciwko 
czystości. Jednym z nich jest grzech aborcji, czyli 
zabijanie dzieci nienarodzonych, zabijanie ich w 
łonie matki, pod jej sercem. To miejsce, które 
winno być najbezpieczniejszym dla bezbronnej 
istoty, staje się miejscem jego męczeńskiej 
śmierci. Rocznie na świecie dokonywanych jest 
około 55 milionów aborcji. 

 Maryja powiedziała nadto, że z Rosji wyjdzie 
zło, które zaleje cały świat. Związek Sowiecki, 
jako pierwszy kraj na świecie, w 1920 roku zale-
galizował aborcję, czyli nadał prawo do zabijania 
dzieci nienarodzonych.  
W jaki sposób idea Duchowej Adopcji dotarła 
do Polski ?  

W Anglii przebywał Polak – Paweł Milcarek i 
właśnie tam, a dokładnie w Londynie, spotkał się 
z tym dziełem, z tą inicjatywą. W katedrze lon-
dyńskiej znalazł ulotkę mówiącą o dziele Du-
chowej Adopcji. Zainspirowany tym dziełem, 
zamieścił na łamach „Rycerza Niepokalanej” 
artykuł – apel o wymownym tytule „O duchową 
adopcję zagrożonych”. Był to styczeń 1987 roku. 
Na ten apel natychmiast odpowiedziało duszpa-
sterstwo zwane „Strażą Pokoleń” działające w 
Warszawie przy kościele Świętego Ducha, nale-
żącym do ojców paulinów. I już dnia 2 lutego 
1987 roku zostały złożone pierwsze przyrzecze-
nia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Stąd 
to dzieło rozeszło się na całą Polskę i poza jej 
granice. W 1994 roku na Jasnej Górze został 
utworzony Centralny Ośrodek Krzewienia Du-
chowej Adopcji. Jasna Góra to serce Polski. Tutaj 
przybywają pielgrzymi – rocznie ponad cztery 
miliony, z których część podejmuje Duchową 
Adopcję właśnie w tym ośrodku.  

Modlitwę w obronie dziecka poczętego można 
podjąć w każdej chwili, bowiem dzieci poczynają 
się każdego dnia. To dzieło było bardzo bliskie 
sercu naszego Ojca Świętego Jana Pawła II tak 
bardzo zatroskanego o losy człowieka, świata – o 
jego dobro. Jan Paweł II w 1994 roku pobłogo-
sławił to dzieło, przekazując swoje błogosławień-
stwo na ręce ówczesnego przeora Jasnej Góry – 
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ojca Szczepana Kośnika. I właśnie to błogosła-
wieństwo sprawiło, że dzieło Duchowej Adopcji 
od 1994 roku bardzo szybko zaczęło się rozcho-
dzić po całej Polsce oraz poza jej granice. Jest 
znane zarówno na wschodzie Europy, jak i na 
zachodzie, a także w Stanach Zjednoczonych, w 
Kanadzie. 
Na czym polega Duchowa Adopcja ? 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest 
modlitwą w obronie poczętego dziecka zagrożo-
nego aborcją. Trwa przez 9 miesięcy, a więc tyle, 
ile trwa rozwój dziecka pod sercem matki i pole-
ga na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy 
różańca świętego. Mamy cztery części różańca 
świętego: radosną, światła, bolesną i chwalebną, 
czyli dwadzieścia tajemnic i możemy sobie wy-
bierać dowolnie tajemnice. Nadto odmawiamy 
jeszcze specjalną modlitwę. Możemy również 
podjąć dodatkowe postanowienia np. częstsza 
spowiedź, częstsza Komunia Święta, adoracja 
Najświętszego Sakramentu, walka z jakąś słabo-
ścią, wadą, pomoc biednemu itp. Przez dziewięć 
miesięcy modlimy się za dziecko, którego nie 
znamy, zna je tylko Bóg. Tą modlitwą otaczamy 
również rodziców dziecka, pomagamy im w 
przyjęciu tego daru, bo dziecko jest zawsze da-
rem samego Boga. Pomagamy w przyjęciu daru 
rodzicielstwa – macierzyństwa, ojcostwa. Ta mo-
dlitwa chroni matkę przed aborcją i jej tragicz-
nymi skutkami. Tak naprawdę, to aborcja zabija 
dwoje: dziecko i matkę. Jakże często te matki nie 
potrafią już normalnie żyć, funkcjonować. Są 
zranione: biologicznie, psychicznie i duchowo. 
Ta modlitwa chroni również lekarzy i personel 
medyczny, który uczestniczyłby w dokonaniu 
aborcji. Aborcja to grzech objęty ekskomuniką. 
Ten okrutny czyn nie pozostaje bez konsekwen-
cji.  

„Zarówno Jan Paweł II, jak i Matka Teresa z 
Kalkuty powtarzali często, że największym grze-
chem i największą zbrodnią ludzkości we współ-
czesnych czasach jest aborcja. Dlaczego tak się 
dzieje? Otóż największe nieszczęście polega nie 
na tym, że zabijane są bezbronne dzieci – bo one i 
tak idą do Nieba, ale na tym, że osoby, które w 
tym uczestniczą, zatracają swoje dusze” (G. Gór-
ny, L. Dokowicz, „Moc modlitwy Nienarodzone-
go”).  

Duchowa Adopcja jest też próbą wypełnienia 
Jasnogórskich Ślubów Narodu złożonych 26 
sierpnia 1956 r. Przyrzekaliśmy wówczas Panu 
Bogu i Maryi – stać na straży budzącego się ży-

cia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każ-
dej kołyski.  

Widzimy jak wiele dobra czyni ta modlitwa, 
na którą dziennie potrzeba maksimum 5 minut. 
Doba liczy 1440 minut. Tę modlitwę możemy 
odmawiać wszędzie: w kościele, w domu, na uli-
cy, na przystanku, w autobusie, w pociągu, w 
drodze do domu, do pracy, do szkoły, na uczel-
nię. Pan Bóg jest bardzo wdzięczny za tę modli-
twę i błogosławi wszystkim, którzy pomagają Mu 
w ratowaniu człowieka, w ratowaniu świata. Są 
konkretne przykłady, świadectwa tego Bożego 
błogosławieństwa. 
Kto może podjąć modlitwę Duchowej  
Adopcji? 

Modlitwę Duchowej Adopcji może podjąć 
każdy, także dzieci (pod opieką rodziców), mło-
dzież, małżonkowie, osoby samotne, starsze – 
wszyscy, którzy pragną ratować dzieci nienaro-
dzone, których życie jest zagrożone. Kiedy młody 
człowiek, chłopak, dziewczyna, podejmują Du-
chową Adopcję, to stają się duchowymi rodzica-
mi: duchową matką, duchowym ojcem. Zaczyna-
ją inaczej patrzeć na swoje życie, jego wartość, 
na swoje wybory, na wartość czystości. Wierzy-
my mocno, że te młode osoby, gdy osiągną doro-
słość, nigdy nie staną przeciwko życiu, ale zaw-
sze opowiedzą się za życiem. 

Często młodzi ludzie pytają wprost – „co mam 
czynić, by zachować czystość?” Wówczas odpo-
wiadamy: „Trwaj zawsze przy Bogu, a skuteczną 
bronią jest modlitwa, jest różaniec, jest między 
innymi włączenie się w dzieło Duchowej Adop-
cji”. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, kiedy mło-
dzi ludzie podejmują tę modlitwę. 

Do Ośrodka przychodzą małżonkowie, matki, 
ojcowie, żony, mężowie. Wspólna modlitwa w 
rodzinie ma wielką moc. Pamiętamy słowa Jezu-
sa: „Gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię 
moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Ta 
modlitwa Duchowej Adopcji bardzo często ratuje 
małżeństwa przed rozbiciem, przywraca miłość w 
rodzinie, pogłębia ją. Jednym słowem zmienia 
obraz rodziny. Rodzina jeszcze bardziej staje się 
„małym Kościołem”. 

Osoby starsze, często opuszczone przez dzieci, 
czują się niepotrzebne. To nie jest prawdą. 
Mówmy im „Jesteś potrzebny Panu Bogu w ra-
towaniu świata, w ratowaniu tego konkretnego, 
bezbronnego dziecka. Jesteś jego wyjątkowym i 
jedynym opiekunem. Jesteś niezastąpiony w tej 
modlitwie, w tym dziele Pana Boga”. Modlitwa 
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Duchowej Adopcji w osobach modlących się 
pogłębia wiarę, życie duchowe, uczy systema-
tycznej modlitwy. Wzrasta w nas miłość do 
Chrystusa, do Kościoła, do drugiego człowieka. 
Odkrywamy piękno życia, jego wartość i wspa-
niałość Stwórcy.  

Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą od-
będzie się w naszej parafii 3 kwietnia (środa) 
2013 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00. 
 

oprac. Grażyna Sobańska  
 
źródło: www.duchowaadopcja.com.pl 
 

Plany i zakres prac w roku 2013 
 

W dniu 18 lutego 2013 r. odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie Parafialnej Rady Ekono-
micznej. 

Jak zwykle zaczęliśmy modlitwą. Program 
spotkania był dość mocno rozbudowany – zawie-
rał łącznie 19 punktów. Omówiliśmy sprawy ak-
tualne na bieżący rok. 

Najbliższym celem jest organizacja Misterium 
Męki Pańskiej. W tym roku odbędzie się w dniu 
24 marca. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak 
duże jest to przedsięwzięcie. Całą scenografię 
trzeba zbudować czy zmontować niemal od zera. 
Zakres prac jest bardzo szeroki: trzeba wykonać 
„Betanię”, „Wieczernik”, „Sanhedryn” „drogę 
krzyżową”, posadowić pale przy drodze, zainsta-
lować nagłośnienie.  

Na ten rok przewidujemy dokończenie na ple-
banii remontu poddasza, schodów i pokoju pod 
schodami. Kolejną sprawą jest przełożenie gon-
tów na dachu dzwonnicy. Rozważymy także 
możliwość założenia systemu napędu dzwonów. 
Nie mniej ważną rzeczą jest sprawa podwórza – 
parkingu. Planujemy wykonanie utwardzenia 
placu. W najbliższym czasie musimy wykonać 
przegląd wewnętrzny kościoła pod kątem bezpie-

czeństwa pożarowo-technicznego. Bardzo istotną 
kwestią jest dokończenie wzmocnienia funda-
mentów kościoła poprzez zamontowanie trzecie-
go podciągu, odnowienie posadzki i po wcze-
śniejszym demontażu ponowny montaż ołtarzy 
bocznych. Nadal aktualne jest wykonanie podjaz-
du dla wózków dziecięcych i wózków inwalidz-
kich. Alternatywą dla podjazdu będzie zainstalo-
wanie windy. W planach jest odnowienie ławek 
kolatorskich i konfesjonału.  

W sprawach cmentarnych wiemy, że ok. 500 
grobów nie ma wyznaczonych czy ustalonych 
opiekunów, a z tej liczby ok. 250 nie ma ważnej 
prolongaty. Niezbędne okazuje się ścięcie jednej 
sosny w alei głównej cmentarza. Rozrastające się 
korzenie zagrażają pomnikom, a kapiąca żywica 
niszczy płyty nagrobne. Po raz kolejny omawiano 
dość trudny z różnych względów temat budowy 
nowej kaplicy cmentarnej. Musimy spełnić zmie-
niające się przepisy sanitarne w tym względzie. 
Konieczna jest częściowa zmiana projektu. 
To były najważniejsze tematy z ostatniego spo-
tkania. Rada Ekonomiczna zbierze się ponownie 
w kwietniu. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, 
a ks. proboszcz udzielił uczestnikom Bożego bło-
gosławieństwa. 

J.K. 
 

 

Podsumowanie kolędy 2012/2013 
 
O terminie kolędy Parafianie dowiedzieli się w 

pierwszą niedzielę grudnia 2012 r. z Naszego 
Patrona. W numerze grudniowym został bowiem 
zamieszczony harmonogram odwiedzin duszpa-
sterskich. 

Głównym celem kolędy jest błogosławienie 
domów i ich mieszkańców. Dokonuje się to przez 
modlitwę i pokropienie wodą święconą. W czasie 
odwiedzin duszpasterskich ma miejsce wspólne 
dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o bło-
gosławieństwo w nowym roku. Dzięki kolędzie 
powinno dokonywać się pogłębienie wiary, for-
macji chrześcijańskiej oraz umocnienie więzi ze 
wspólnotą parafialną. Zatem ma ona wymiar 
przede wszystkim duszpasterski. Samo zaś jej 
przyjmowanie powinno być świadectwem związ-
ku z Kościołem i parafią. Podczas tegorocznej 
kolędy podejmowaliśmy tematy związane z Ro-
kiem Wiary. Poruszaliśmy kwestie autorytetu 
Boga jako fundamentu naszej wiary.  

Aby przedsięwzięcie mogło się udać, potrzeba całej 
rzeszy aktorów, ale także i osób, które swoją pracę i 
zapał poświęcą dla dzieła Misterium Męki Pańskiej. 
Dlatego w tym miejscu apelujemy o czynny udział w 
pracach w dniach 16 i 23 marca. Jak co roku do para-
fii zjadą setki gości, aby przeżywać w skupieniu Miste-
rium. Wszystkim aktorom i tym którzy czynnie włączą 
się w to dzieło gwarantujemy niespotykaną satysfakcję, 
bo będą mogli powiedzieć: „to także i moje dzieło”. 
ZAPRASZAMY ! 
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Innym dyskutowanym zagadnieniem była wia-
ra jako warunek zaangażowania w życie parafii i 
Kościoła. 

Odwiedziny dusz-
pasterskie w naszej 
parafii rozpoczęły się 
27 grudnia ubiegłego 
roku, a zakończyły 30 
stycznia 2013 r. 
Łącznie było 28 dni 
kolędowych. Z prze-
prowadzonego pod-
sumowania wynika, 
że na terenie naszej 
parafii (Janikowo, 
Kicin, Kliny) mieszka około 2150 osób. W tej 
liczbie do wiary katolickiej przyznaje się 96% 
mieszkańców. W skład pozostałej grupy wchodzi: 
16 świadków Jehowy, 6 protestantów, 1 prawo-
sławny, 1 mahometanin, ok. 30 niewierzących. 
Sakramentalne związki małżeńskie stanowią 
prawie 87% wszystkich związków, 7% żyje na 
kontrakcie cywilnym, a 6% stanowią konkubina-
ty. Kolęda odbyła się w 80% domów. Wypisałem 
19 nowych kartotek – to znaczy, że na przestrzeni 
ostatniego roku przyprowadziło się do parafii 60 
osób.  

Stawiane przez parafian pytania dotyczyły 
najczęściej budowy nowego kościoła, nowej ka-
plicy cmentarnej, podjazdu dla wózków do ko-
ścioła, niedzielnej Mszy św. z udziałem z dzieci 
(godz. 10.00.) oraz stanu religijności w Polsce i w 
parafii.  

Z poczynionych obserwacji wynika, że dla 
większości parafian kolęda stanowi bardzo ważne 
wydarzenie w życiu ich rodziny. I wypływa to tak 
z motywacji religijnej, jak i faktu poczucia przy-
należności do wspólnoty parafialnej. Ponadto 
radość wzbudza fakt, iż w wielu rodzinach poru-
szaliśmy tematy związane z przeżywanym Ro-
kiem Wiary i były one przyjmowane z wdzięcz-
nością. To pozwala cieszyć się z tego, że w na-
szych domach jest klimat sprzyjający podejmo-
waniu takich kwestii. 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za 
świadectwa autentycznej i żywej wiary, za prze-
jawy miłości do Kościoła i troski o dzieło ewan-
gelizacji. Dziękuję za dobre przygotowanie do 
kolędy (obecność członków rodziny, odświętny 
strój, woda święcona, kropidło, świece, piękno 
mieszkania). Dzieciom i młodzieży dziękuję za 
przygotowanie zeszytów do religii. Bóg zapłać za 

złożone ofiary kolędowe. Bardzo dziękuję mi-
nistrantom za ich ofiarną posługę.  

Niech w nowym roku Boże błogosławieństwo 
wspiera nas i nasze rodziny, aby w nich panowały 
zawsze miłość, pokój i zgoda. 

ks. Andrzej Magdziarz  

Renuntiatio1 Benedykta XVI 
 
11 lutego 2013 r. Ojciec Święty Benedykt 

XVI ogłosił swoje ustąpienie z urzędu. Fak-
tyczny koniec pontyfikatu nastąpił 28 lutego 
tego roku. 

Przybliżmy w 
wielkim skrócie po-
stać Josepha Ratzin-
gera. Urodził się 16 
kwietnia 1927 r. w 
Marktl (Górna Bawa-
ria) w Niemczech. 
Ten rzymskokatolicki 
duchowny dał się 
poznać jako wybitny 
teolog i intelektuali-
sta. W 1981 r. 
otrzymał nominację 
z rąk Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Na-
uki i Wiary. W latach 2002-2005 pełnił funkcję 
dziekana Kolegium Kardynalskiego. Urzędowa-
nie zakończył 2 kwietnia 2005 r. w związku z 
sediswakancją2 po papieżu Janie Pawle II. 19 
kwietnia 2005 r. wybrany został następcą Jana 
Pawła II w drugim dniu konklawe, po czterech 
głosowaniach. Tym samym stał się 265. papie-
żem – najstarszym od czasów Klemensa XII 
(1730 r.).  

Przed wyborem na papieża Joseph Ratzinger 
ośmiokrotnie odwiedzał Polskę – pierwszy raz w 
roku 1977 jako arcybiskup Monachium. Był wte-
dy członkiem delegacji episkopatu Niemiec od-
wiedzającej Dolny Śląsk. W 1979 r. towarzyszył 
Janowi Pawłowi II podczas jego pierwszej piel-
grzymki do Polski. 

W maju 2006 r. odbyła się pielgrzymka papie-
ża Benedykta XVI do Polski. Papież odwiedził 
Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Kal-
warię Zebrzydowską i Częstochowę. Był to jego 
dziewiąty pobyt w Polsce, ale pierwszy jako gło-
wy Kościoła katolickiego. 

Troszczył się bardzo o kondycję chrześcijań-
stwa na świecie, wskazywał na aktualne zagroże-

Papież Benedykt XVI odczytuje 
swoją decyzję o ustąpieniu. fot. KAI 
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nia wiary. Twierdził, że współczesny człowiek 
przyjmuje często tylko to, co nie kłóci się z mate-
rialistyczną wizją świata. Na tej płaszczyźnie 
rodzi się, zdaniem papieża, stopniowa utrata wia-
ry w życie wieczne oraz w możliwość potępienia. 
Wśród zorganizowanych form ataku na wiarę 
Ratzinger zwracał szczególnie uwagę na sekty, 
ideologię New Age3, radykalny feminizm oraz 
rozwijaną w Ameryce Południowej teologię wy-
zwolenia (pozostającą w związku z ideologią 
marksistowską). Zagrożenia wiary wynikają jego 
zdaniem z kwestionowania zasad moralności 
chrześcijańskiej, szczególnie z odrzucenia tzw. 
prawa naturalnego, Dekalogu i współczesnego 
nauczania Kościoła. 

W wywiadzie udzielonym Krajowej Agencji 
Informacyjnej arcybiskup Józef Michalik tak po-
wiedział o Benedykcie XVI: „Ma głębokie roze-
znanie znaków czasu i widać wyraźnie, że w rela-
cjach ludzkich jest to człowiek bardzo pokorny, 
bezpośredni i przystępny (...). Jego książki są 
wielkim wzbogaceniem Kościoła i teologii, ale 
też spojrzenia na wiarę. Miejmy nadzieję, że dalej 
będzie mógł w tym miejscu, które sobie wybie-
rze, jeszcze służyć Kościołowi i Panu Bogu, a 
przykładem – nam ludziom.(...) Papież mówił 
wielokrotnie o trzech nie negocjowalnych punk-
tach, jakimi są: t roska o życ ie, t roska o wy-
chowanie oraz małżeństwo i rodzina. To 
wszystko obecnie staje pod obstrzałem nie tylko 
jednej grupy, ale widoczna jest wręcz alienacja 
mentalności zdrowego rozsądku. W duchu wiary 
musimy stanąć po stronie nauczania papieża i 
Kościoła, bo to jest nauczanie Chrystusa”.  

gzal 
 

1 renuntiatio (łac.) – dobrowolny akt rezygnacji papieża. źródło: 
Encyklopedia Katolicka t.1; 2 sediswakancja (łac. sede vacante – 
„wakat stolicy”) Stolicy Apostolskiej rozpoczyna się po śmierci 
papieża (lub ewentualnie po jego rezygnacji). W Watykanie 
administrację przejmuje kardynał kamerling, z pomocą trzech 
kardynałów asystentów (poniżej 80 roku życia), którzy są wybie-
rani przez Kolegium Kardynalskie po jednym z każdego stopnia 
(kardynałów biskupów, kardynałów prezbiterów i kardynałów 
diakonów). Sede vacante trwa do wyboru nowego papieża przez 
konklawe; 3 New Age: prąd kulturowy, zjawisko antychrześcijań-
skie, szkodliwe dla Kościoła, którego nie można nigdy traktować 
na równi z wiarą chrześcijańską. Przez Jana Pawła II w książce 
Przekroczyć próg nadziei, nazwany został „nową metodą upra-
wiania gnozy (ze starogr. wiedzy)”. 

Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego 
 
2 lutego jest 

dniem bardzo 
bogatym litur-
gicznie. Tego 
dnia mija czter-
dzieści dni od 
Bożego Naro-
dzenia. Obcho-
dzimy święto 
Ofiarowania Pańskiego na pamiątkę przybycia 
Maryi i Józefa z małym Jezusem, ich pierworod-
nym synem do świątyni jerozolimskiej, aby po-
święcić go Bogu. W tradycji polskiej jest to też 
święto Matki Boskiej Gromnicznej. Podczas 
Mszy świętej następuje obrzęd poświęcenia 
gromnic, które według tradycji mają nas chronić 
od różnych klęsk, ale przede wszystkim być zna-
kiem zawierzenia Maryi. Zapalone świece to też 
symbol Jezusa, którego starzec Symeon nazwał 
„światłem na oświecenie pogan i chwałę Izraela”.  

Od 1997 roku, kiedy to papież Jan Paweł II 
ustanowił w to święto Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego, w całym Kościele modlimy się 
za osoby, które swoje życie szczególnie oddały 
Bogu. 

W tym roku dodatkowo dzień 2. lutego wy-
padł w pierwszą sobotę miesiąca, która jest po-
święcona Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszej 
kicińskiej świątyni tego dnia została odprawiona 
uroczysta Msza święta, podczas której funkcje 
liturgiczne pełniły osoby mające kogoś ze swoich 
bliskich w zakonie. Licznie przybyli ze świecami 
wierni modlili się za te osoby, które miały odwa-
gę poświęcić swoje życia dla Chrystusa, a które 
w dzisiejszym świecie są tak często niezrozumia-
ne czy lekceważone. Wspominaliśmy zwłaszcza 
siostry zakonne, które pochodzą z naszej parafii 
oraz mające krewnych wśród tutejszych miesz-
kańców. 

Starajmy się nie tylko tego dnia, lecz przez ca-
ły rok wspierać modlitwą wszystkie osoby kon-
sekrowane, które czy to za „klasztornymi krata-
mi”, czy gdzieś obok nas, swoją pracą, poświęce-
niem i modlitwą „zmieniają losy świata”. 

 
Anna Tomaszewska 
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Modlitwa w intencji osób konsekrowanych, po-
chodząca z adhortacji apostolskiej Jana Pawła 
II „Vita consecrata” („Życie konsekrowane”): 

Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i bło-
gosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich 
synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali 
wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej do-
broci i Twojego piękna. 

Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, 
którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twoje-
go imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mo-
gli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkie-
go, jedynym źródłem miłości i wolności. Dzięku-
jemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z 
wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną 
misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie. 

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powie-
rzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: 
nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla 
współczesnego człowieka świadkami Twojego 
miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, ży-
wym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. 
Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej 
miłości! 

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, któ-
ry umysłom udzielasz łaski i natchnienia, od-
wieczne Źródło życia, który doprowadzasz do 
końca misję Chrystusa przez różnorakie chary-
zmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekro-
wane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że 
zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. 
Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je 
Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwy-
ciężać chwile trudności i podnosić się po upad-
kach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj 
im odwagę podejmowania wyzwań naszych cza-
sów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i czło-
wieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystu-
sa. 

 

XXI Światowy Dzień Chorego 

Z okazji obchodów XXI Światowego Dnia 
Chorego w naszej parafii, w tym dniu, czyli 11 
lutego 2013 r. o godz. 10.00, była sprawowana 
Msza święta. Uczestniczyli w niej chorzy i osoby 
starsze. Bardzo wielu z nich przyjęło sakrament 
namaszczenia chorych. Pomimo zimowej aury w 
Eucharystii uczestniczyło aż 60 osób. Dla nich 
ten dzień jest szczególny, bo łączy ich jedno – 

cierpienie, ale również bezgraniczne zawierzenie 
Bogu. 

Ojciec Święty Benedykt XVI wystosował orę-
dzie na ten szczególny dzień, a temat tegoroczne-
go Światowego Dnia Chorego zaczerpnięty został 
z Ewangelii św. Łukasza o miłosiernym Samary-
taninie: „Idź i ty czyń podobnie”. Co roku główne 
obchody tego święta odbywają się zawsze w któ-
rymś z sanktuariów maryjnych na świecie. W 
1994 r. miały miejsce na Jasnej Górze. W tym 
roku odbyły się w niemieckim sanktuarium ma-
ryjnym Matki Bożej Królowej Bawarii w Altöt-
ting. 

Podczas Mszy św. w naszym kościele, ksiądz 
proboszcz w homilii nawiązał do słów Ojca 
Świętego Benedykta XVI wskazując na postać 
miłosiernego Samarytanina. Opowiedziana przez 
św. Łukasza przypowieść ewangeliczna wpisuje 
się w szereg obrazów i historii zaczerpniętych z 
codziennego życia, za pomocą których Jezus pra-
gnie pouczać o głębokiej miłości Boga do każdej 
istoty ludzkiej, a w szczególności gdy jest ona 
chora i cierpiąca. W słowach kończących przy-
powieść – „Idź i ty czyń podobnie” – Pan ukazuje 
nam jaka powinna być postawa każdego z Jego 
uczniów, a tym samym i nasza, wobec innych, 
zwłaszcza wobec tych, którzy potrzebują opieki. 
Musimy czerpać z nieskończonej miłości Boga, 
utrzymując z Nim silną relację w modlitwie, by-
śmy mieli siłę do tego, by na co dzień troszczyć 
się, na wzór miłosiernego Samarytanina, o osoby 
zranione na ciele i duchu, proszące o pomoc, 
także wtedy gdy są to osoby nieznane. Odnosi się 
to nie tylko do pracowników duszpasterstwa, po-
mocy społecznej czy służby zdrowia, ale do nas 
wszystkich, jak również samych chorych, którzy 
powinni przeżywać swoje cierpienie w perspek-
tywie wiary. „Ani unikanie cierpienia, ani uciecz-
ka od bólu nie uzdrawiają człowieka, ale zdol-
ność jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowa-
dzi do odnajdywania sensu [cierpienia] przez 

Dzień Chorego                                                                   fot. H.K. 
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zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nie-
skończoną miłością.” (encyklika Spe Salvi 37) 

Rok Wiary, który przeżywamy, stanowi sprzy-
jającą okazję, aby wzmóc posługę miłości w na-
szych wspólnotach kościelnych tak, aby każdy 
stał się Samarytaninem dla drugiego człowieka, 
który jest obok nas. Spośród niezliczonych w 
historii Kościoła postaci, które pomagały osobom 
chorym doceniać wartość cierpienia na płasz-
czyźnie ludzkiej i duchowej, można wyróżnić 
dwie kobiety. Pierwsza to błogosławiona Matka 
Teresa z Kalkuty, która zawsze swój dzień rozpo-
czynała od spotkania z Jezusem w Eucharystii, a 
później wychodziła z różańcem w ręku na ulice, 
by spotkać Pana obecnego w cierpiących – w 
szczególności w tych „niechcianych, niekocha-
nych, nieleczonych” i Mu służyć. Druga kobieta 
to św. Anna Schäffer z Mindelstetten, która po-
trafiła w sposób przykładny łączyć swoje cierpie-
nia z cierpieniem Chrystusa. „Łoże boleści stało 
się dla niej klasztorną celą, a cierpienie posługą 
misjonarską”. Umacniana przez codzienną Ko-
munię Świętą, stała się niestrudzoną orędownicz-
ką w modlitwie i odblaskiem miłości Boga dla 
wielu osób szukających u niej rady.  

W Ewangelii wyróżnia się postać Najświętszej 
Maryi Panny, która idzie za cierpiącym Synem aż 
po najwyższą ofiarę na Golgocie. Nie traci Ona 
nigdy nadziei na zwycięstwo Boga nad złem, nad 
cierpieniem, nad śmiercią i potrafi przyjąć w tym 
samym uścisku wiary i miłości Syna Bożego na-
rodzonego w betlejemskiej grocie i zmarłego na 
krzyżu. Jej niezachwiana ufność w Bożą moc, 
zostaje opromieniona przez zmartwychwstanie 
Chrystusa, które daje cierpiącym nadzieję i nową 
pewność bliskości i pocieszenia Pana. 

Ojciec Święty Benedykt XVI zawierzył XXI 
Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Naj-
świętszej Maryi Panny Łaskawej, czczonej w 
Altötting, prosząc, aby zawsze towarzyszyła cier-
piącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi i nadziei 
oraz pomagała wszystkim osobom zaangażowa-
nym w apostolat miłosierdzia. „Nie jesteście 
opuszczeni, czy niepotrzebni; jesteście powołani 
przez Chrystusa, wy jesteście Jego przejrzystym 
obrazem”. Jakże wielkim ukojeniem dla duszy 
mogą być słowa z Ewangelii św. Mateusza: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, bo jestem 
cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie 
dla dusz waszych” (Mt 11, 28-29). 

Na zakończenie Eucharystii ksiądz proboszcz 
zwracając się do chorych podziękował za modli-
twę, która jest bezcenna dla Kościoła. Potem 
wszyscy udali się do domu parafialnego na po-
częstunek, przygotowany przez Parafialny Zespół 
Caritas, a zespół Ave śpiewając piosenki z róż-
nych epok sprawił, że wszyscy poczuliśmy się 
młodsi o kilkadziesiąt lat. 

Barbara Babiarczyk 
 

Dobre gimnazjum: „pijarzy” 
 

W Poznaniu na Piąt-
kowie, a dokładniej na 
osiedlu Jana III Sobie-
skiego znajduje się Ze-
spół Szkół Zakonu Pija-
rów1. W jego skład 
wchodzi szkoła podsta-
wowa, gimnazjum i li-
ceum. Mój straszy o pięć 
lat brat Tomek (dziś klasa 
maturalna w „Marynce”2) 

po skończeniu Szkoły Podstawowej w Kicinie 
podjął tam naukę w gimnazjum, a siostra Marysia 
w piątej klasie szkoły podstawowej (teraz jest w 
pierwszej klasie liceum pijarskiego). Wtedy to 
pierwszy raz usłyszałem o „pijarach” w znacze-
niu szkoły. 

Szkoła ta ma dwa dwupiętrowe skrzydła, dzię-
ki czemu młodsi uczniowie z podstawówki mają 
swoje miejsce, a starsi z gimnazjum i liceum 
swoje. Mamy dwie sale gimnastyczne oraz moż-
liwość korzystania z sal i siłowni pobliskiego 
klubu „Sobieski”. Uczniem tej szkoły jestem od 4 
lat (od 4 klasy podstawówki do teraz). Przyznam 
szczerze – gdy pierwszy raz wchodziłem na lek-
cje, to bałem się czy klasa mnie przyjmie pozy-
tywnie i czy nie dojdzie do jakichś nieporozu-
mień pomiędzy mną a starszymi np. uczniami z 
liceum. Obawy zostały zupełnie rozwiane już po 
tygodniu. Nauczyciele potrafili stworzyć atmos-
ferę przyjazną i sprzyjającą nauce, a koledzy 
szybko mnie przyjęli do swego grona. Pewnie 
dlatego po przejściu do tutejszego gimnazjum nie 
czułem wielkiej różnicy. Ten sam budynek, zna-
jomi na korytarzu. Muszę przyznać, że dostać się 
nie było łatwo, nawet jeżeli uczęszczało się do 
podstawówki pijarskiej. O przyjęciu decydują nie 
tylko oceny, ale i zaangażowanie w życie poza-
lekcyjne. Jak to w każdej szkole: znajdą się 
uczniowie, którzy uczą się lepiej bądź gorzej. Są 
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uczniowie spokojni, ale również i tacy, których 
rozpiera energia. Nauczyciele, choć są bardzo 
wymagający, świetnie uczą. Czuje się, że lubią 
to, co robią. Trudno wymienić wszystko, co dzie-
je się w naszej szkole lub w czym jej uczniowie 
biorą udział, więc podaję tylko częściową listę: 
„Parafiada” czyli olimpiada szkół pijarskich, Bieg 
Ojca Jońca, Puchar Ojca Dyrektora w Piłce Noż-
nej, noce filmowe, międzynarodowe spotkania 
pijarskie w Krakowie, zespół muzyczny „Amos” 
i wiele innych.  

Uważam, że mam dużo szczęścia, że uczę się 
w tej szkole. A dzięki swojej wychowawczyni p. 
Joannie polubiłem język polski. Nawet pisanie 
artykułów. 

5 kwietnia 2013 r. Zespół Szkół Zakonu Pija-
rów zaprasza na tzw. dzień otwarty. 

Wojtek Kowalski  
 

 1www.poznan.pijarzy.pl;  2 Liceum Ogólnokształcące im. św. 
Marii Magdaleny w Poznaniu. 
 

Zabawa, ach zabawa… 

W Szkole Podstawowej w Kicinie tuż po fe-
riach zimowych odbył się cykliczny bal karnawa-
łowy dla najmłodszych uczniów. Sala gimna-
styczna zamieniła się w zaczarowaną komnatę 
pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbo-
jów, duchów, motylków i innych barwnych po-
staci z bajek. Uczniowie z klas I-III i z 
,,zerówki’’ bawili się w udekorowanej koloro-
wymi balonami sali. Zabawę poprowadzili ani-
matorzy stowarzyszenia Klanza*, którzy od 
pierwszych taktów skocznej muzyki zagrzewali 
dzieci do wspólnej zabawy i korowodów tanecz-
nych. Żwawa muzyka zachęcała do tańca nawet 
tych najbardziej wstydliwych. Karnawał to fanta-
styczny czas nie tylko dla dorosłych, lecz przede 
wszystkim dla naszych milusińskich. Bal karna-
wałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany 

przez wiele tygodni. Dzieci mogły prawdziwie 
poszaleć, wykazać się zarówno swoją sprawno-
ścią, jak i odwagą. Oczywiście nie znalazło się 
ani jedno dziecko, które by nie posiadało wyżej 
wymienionych cech. Atmosfera imprezy była 
fantastyczna, dzieci odśpiewywały tegoroczne 
muzyczne hity np. ,,Ona tańczy dla mnie’’ czy 
”Waka, waka”. Pośród kolorowych świateł pląsa-
ły urocze wróżki, czarodziejki, wojownicy ninja, 
bohaterowie kreskówek w maskach Spidermana i 
Batmana. Warto nadmienić, że w salach klaso-
wych podczas przerwy na dzieci czekała puchat-
kowa niespodzianka, tzw. „małe co nieco”, przy-
gotowane przez rodziców i wychowawców. Choć 
wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom 
nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał 
szybko i nastąpiła chwila zakończenia karnawału. 

Na pewno tegoroczny bal będzie niezapo-
mniany, a uczniowie z pewnością już nie mogą 
doczekać się kolejnego. 

Małgorzata Dolska 
 
*O Stowarzyszeniu Klanza (dokładna nazwa: Polskie Stowarzy-
szenie Pedagogów i Animatorów Klanza) pisaliśmy w ubiegło-
rocznym marcowym numerze Naszego Patrona. Klanza zajmuje 
się wychowaniem, formacją i animacją społeczno-kulturalną. 
Realizuje projekty związane np. z przeciwdziałaniem przemocy, 
rozwijaniem kreatywności dzieci itp. Jest źródłem wspaniałych 
pomysłów do zabaw z dziećmi, zwłaszcza z tymi najmłodszymi. 
 

Osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kicinie 

 
I. W Mistrzostwach Szkół Podstawowych Gmi-
ny Czerwonak w Unihokeju Dziewcząt i 
Chłopców, które odbyły się w Kicinie 7 lutego 
2013 r., Szkoła Podstawowa w Kicinie zdobyła I 
miejsce w rozgrywkach chłopców i II miejsce w 
rozgrywkach dziewcząt. 
II. Sekcja Karate Tradycyjnego „ORZEŁ” w 
Szkole Podstawowej w Kicinie: 
1. Srebrny medal dla uczennicy naszej szkoły – 
Aleksandry Grobelnej na zawodach okręgu wiel-
kopolskiego: „Strefowe eliminacje do Mistrzostw 
Polski w Karate Tradycyjnym”, Piła 16 lutego 
2013 r. 
2. Srebrny medal dla ucznia naszej szkoły – Wik-
tora Stajkowskiego na zawodach okręgu wielko-
polskiego: „XII Puchar Wielkopolski w Karate 
Tradycyjnym”, Gniezno 27 października 2012 r. 
Gratulacje dla młodych sportowców! 

oprac. Szymon Gogola 
 

 

Balik w szkole                                                                    fot. J.Ch.
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IV Gminny Konkurs Czytelniczy  
„W świecie legend” 

12 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w 
Owińskach odbył się IV Gminny Konkurs Czy-
telniczy dla uczniów klas IV pt.: „W świecie le-
gend”. Hasło edycji brzmiało „ Z legendą przez 
Wielkopolskę”. Celem konkursu jest populary-
zowanie znajomości literatury polskiej, a w 
szczególności legend wybranego regionu. Tema-
tyka konkursu obejmowała znajomość dziesięciu 
legend z książki „Orle gniazdo” Stanisława Świr-
ko. Naszą szkołę reprezentowali: Agnieszka Mar-
cinkowska, Wiktor Stajkowski i Józef Morawski 
z kl. IVa, który zajął … I miejsce! Pozostali 
uczniowie również wspaniale się spisali, bowiem 
w klasyfikacji ogólnej (suma zdobytych punktów 
przez wszystkich przedstawicieli szkoły) jako 
drużyna także uplasowali się na I miejscu. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom i zarazem dzię-
kujemy polonistce pani Małgorzacie Mikosz, 
która przygotowała dzieci do konkursu. 

 

Konkurs „Historia i dzień dzisiejszy gminy 
Czerwonak” 

W organizowanym corocznie przez Szkołę 
Podstawową w Kicinie konkursie wiedzy o gmi-
nie „Historia i dzień dzisiejszy gminy Czerwo-
nak” – uczniowie naszej szkoły zajęli 22 lutego 
2013 r. I miejsce, wygrywając z reprezentacjami 
szkół podstawowych z Czerwonaka, Owińsk i 
Koziegłów. Ekipę kicińską stanowili: Maja Cie-
sielska, Maksymilian Jańczak, Kacper Kędziora i 
Bartosz Piotrowski z klas VI. Gratulacje dla 
wszystkich laureatów! 

redakcja 
 

Rozprawy sądowe za banery 
Odbyło się już kilka rozpraw z powództwa 

cywilnego firmy Bros przeciw mieszkańcom i 
Stowarzyszeniu „Len”, w sprawie o naruszenie 
dóbr osobistych. Firma poczuła się urażona tre-
ścią protestu umieszczonego w czerwcu zeszłego 
roku na kilku banerach w Kicinie, a dokładnie 
odniesieniami do trucia („Kolejna trująca ludzi 
fabryka w granicach Kicina”) oraz do przedkła-
dania interesu biznesowego nad zdrowie („Mesz-
ki ważniejsze niż ludzie”). 

20 lutego 2013 r. został ogłoszony wyrok w 
pierwszej z rozpraw – tzw. banerowych. 

Sąd uwzględnił żądania powoda w części, tj. 
umorzył postępowanie w zakresie usunięcia skut-

ków naruszenia dóbr osobistych, uznając, że za-
rzut ze strony Bros był niezasadny – pozwani 
usunęli baner jeszcze przed wystosowaniem po-
wództwa. Natomiast sąd uznał, że działanie po-
zwanych jest klasycznym przypadkiem pomoc-
nictwa, jako że zapoznali się z treścią wywieszo-
nego baneru i godzili się na nią, mimo początko-
wej nieznajomości zamiarów Stowarzyszenia 
„Len”, autora haseł i organizatora protestu. Ich 
działanie zakwalifikowano zgodnie z paragrafem 
422 kc jako pomocnictwo. Wyrok sądu przewidu-
je zatem wywieszenie tekstu przeprosin zredago-
wanego i przedstawionego według ściśle określo-
nych parametrów. Powództwo Bros o zapłacenie 
odszkodowania zostało oddalone. Według oceny 

sądu nie ma potrzeby, żeby eskalować emocje 
związane z konfliktem pomiędzy chemicznym 
inwestorem a mieszkańcami poprzez zasądzanie 
kary pieniężnej. Koszty postępowania wzajemnie 
zniosły się, ponieważ oceniono, że obie strony 
poniosły je w podobnym zakresie. 

Sąd nie kwestionował prawa mieszkańców do 
protestu, ale zastrzegł, że może odbywać się on 
wyłącznie z poszanowaniem obowiązującego 
prawa. 

Mecenas protestujących zapowiedział złożenie 
wniosku o uzasadnienie wyroku, a następnie ape-
lację od niego. 
Okiem protestujących: 

Jako dowód w sprawie przedstawiono list do 
sądu z podpisami poparcia dla pozwanych, udzie-
lonym przez ponad 350 mieszkańców Kicina, 
Janikowa, Klin i Koziegłów. Co ciekawe, mece-
nas firmy Bros wnosił o oddalenie tego dowodu 
jako … niezwiązanego ze sprawą. Sąd jednakże 
uznał podpisy za dowód. Właściciel spółki, mimo 

źródło: www.radiomerkury.pl
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powołania go na świadka, nie stawił się. Nie bę-
dziemy tego komentować. 

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem zdecydowa-
nej postawy zwłaszcza naszej sąsiadki, osoby 
niezwiązanej dotychczas ze Stowarzyszeniem 
„Len”. Rzeczowo, zdecydowanie odpowiadała na 
pytania pani sędzi. Z jej wypowiedzi wynikało, 
że od początku była zdecydowana poprzeć pro-
test, a teraz bierze odpowiedzialność za swoją 
decyzję. Celem protestu bowiem nigdy nie było 
działanie na szkodę firmy Bros, czyli – jak suge-
ruje w pozwie jej pełnomocnik – naruszenie dóbr 
osobistych, lecz „wyłącznie doprowadzenie do 
sytuacji, aby planowana przez powoda inwestycja 
nie została zrealizowana na działkach położonych 
w Janikowie, w otulinie Puszczy Zielonka, w 
bardzo bliskim sąsiedztwie domów mieszkal-
nych.”1 To jest najkrótsze podsumowanie całej 
sprawy: Nie protestujemy przeciwko samej 
firmie Bros, lecz przeciw lokalizacji jej fabryki 
w otulinie. 

Mecenas powoda próbował dowieść kłamstwa 
pozwanej: skoro pozwane małżeństwo2 nie było 
obecne osobiście na żadnym spotkaniu mieszkań-
ców w sprawie Bros (w salce parafialnej kiciń-
skiego kościoła w marcu 2012 r., i w szkole w 
Kicinie w kwietniu 2012 r.) oraz jeśli nie podpi-
sali się pod protestem z czerwca skierowanym do 
Bros, to nie mogli napisać w odpowiedzi na po-
zew, że „podjęliśmy na spotkaniach uchwałę...” 
Nasza sąsiadka odpowiedziała twardo, że liczba 
mnoga dotyczy mieszkańców Kicina, a więc i ich 
osobiście. 

Nasz mecenas starał się wykazać nieprzygo-
towanie merytoryczne pani kierownik Działu 
Inwestycji do spotkań z mieszkańcami w tak 
trudnej sprawie. Niedoinformowanie zrodziło w 
mieszkańcach strach i wolę protestu. Przypo-
mnijmy, że o zamiarze budowy nie dowiedzieli-
śmy się ani od samorządu Swarzędza, ani od sa-
morządu Czerwonaka, ani od przedstawicieli fir-
my. Kierownik Działu Inwestycji stwierdziła w 
sądzie, że już w momencie spotkania z mieszkań-
cami Bros posiadał prawomocne pozwolenie na 
budowę hali magazynowej. Czy można dziwić 
się, że mieszkańcy czuli się zaskoczeni, a nawet, 
szczególnie janikowianie – oszukani? 

Odnosząc się do spotkań wiosną 2012 r. z 
mieszkańcami, na których świadek ze strony 
Bros, kierownik Działu Inwestycji, powinna była 
rozwiać wątpliwości, prezentowała ona odpowie-
dzi typu: „Przypuszczam, że tak..”, „Chyba były 

takie pytania”, „Nie jestem chemikiem, proszę 
napisać, proszę podać maila, rozwiejemy wątpli-
wości”, „Nie pamiętam co odpowiedziałam na 
zarzut o oszpecaniu krajobrazu” itp. Na miesz-
kańców została niejako zwalona wina za ich nie-
doinformowanie i za to, że chcą za wszelką winę 
bronić swego bezpieczeństwa i komunikacyjne-
go, i przyrodniczego. Co poruszające, pani kie-
rownik przynajmniej dwukrotnie podkreśliła, że 
na zebrania informacyjne o inwestycji Bros inwe-
stor nie był oficjalnie zaproszony. Odpowiedzmy 
tak – bo to mieszkańcy pierwsi wpadli na pomysł, 
by się czegoś o inwestycji dowiedzieć! 

Poruszona została sprawa skandalicznego ba-
łaganu wokół magazynów w Murowanej Gośli-
nie, kiedy to w 2011 r. odkryto porozrzucane wo-
kół budynków substancje: granulki trutek, nawo-
zów w proszku, a także szczątki martwych zwie-
rząt. Pani kierownik skwitowała to krótko, nazy-
wając „zwykłym bałaganem”, który nie skaził 
gleby. Na pewno trzeba było, raz powziąwszy 
zamiar inwestycji, uspokoić mieszkańców także i 
w tej sprawie – czego Bros zaniechał. 

Zamiast podsumowania – metafora szydercze-
go śmiechu Bros ujęta w zgrabnych słowach. Na 
stronie Radia Merkury http://www.radiomerkury 
.pl/informacje/pozostale/skazana-za-transparent-
na-plocie.html czytamy, że według pełnomocnika 
Brosa mieszkańcy nie byli i nie są zainteresowani 
dialogiem. Nie jesteśmy zainteresowani dialo-
giem mającym na celu zmniejszenie uciążliwości 
inwestycji, lecz po prostu wyłącznie tym, aby jej 
nie było. Dialogiem byliśmy zainteresowani rok 
temu, kiedy mało wiedzieliśmy o inwestycji. Te-
raz, jak już o niej wiemy dużo, to negocjować już 
nie chcemy.  

 

 
pirogov, Stowarzyszenie „Len”, kicinonline.pl 

 
Relacja z rozprawy została wyświetlona m. in.  6 lutego 2103 r. w 
programie „Magazyn Polska” o godz. 21.45, w Polsat Newstemat, 
poruszany był kilkakrotnie w programie TVP Poznań „Teleskop”, 
oraz na bieżąco w Radiu Merkury.  1Cytat pochodzi z odpowiedzi 
na pozew.  2Formalnie pozwane było małżeństwo. 
 
 

Rozprawa administracyjna 
31 stycznia 2013 r. odbyła się w końcu (odro-

czono ją jeszcze w październiku) rozprawa admi-
nistracyjna otwarta dla społeczeństwa, przed wy-
daniem decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla inwestycji polegającej na budowie hali 
magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w 
Janikowie, gmina Swarzędz, przy granicy Kicina, 
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Na rozstaju dróg, gdzie 
 przydrożny Chrystus stał, 
zapytałeś: dokąd iść?  
Frasobliwą minę miał.* 

na wniosek z dnia 4 stycznia 2012 roku, złożony 
przez Bros spółka jawna, ul. Karpia 24. Przybyło 
ok. 40-50 osób. Mieszkańcy przedstawiali swoje 
zastrzeżenia przez ponad 4 godziny, a odpowia-
dali na nie przedstawiciele spółki Bros, radcy 
prawni, przedstawiciele Gminy Swarzędz. Roz-
prawa została przerwana z uwagi na godziny pra-
cy sali Domu Kultury w Swarzędzu. Całościową 
relację z rozprawy, z wszystkich jej odsłon – py-
tania, wnioski, zastrzeżenia i skutki prawne 
przedstawimy czytelnikom Naszego Patrona w 
numerze kwietniowym. Tymczasem zapraszamy 
na dalszy ciąg zmagań – informacja poniżej. 

28 lutego odbyło się w Janikowie spotkanie in-
formacyjne dla mieszkańców dotyczące zagrożeń 
w związku z inwestycją firmy Bros. Dziękujemy 
za zorganizowanie tego zebrania paniom sołtys 
Kicina i Janikowa Dolnego, zespołowi KicinOn-
Line i Stowarzyszeniu „Len”. 

Zapraszamy mieszkańców na następną roz-
prawę administracyjną otwartą dla społeczeń-
stwa, przed wydaniem decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla inwestycji BROS 
polegającej na budowie hali magazynowo-
produkcyjnej z częścią biurową w Janikowie, 
gmina Swarzędz, przy granicy Kicina. 

Rozprawę wyznaczono 6 marca 2013 r.  
(środa) na godz. 12.00 w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Szczęśliwej drogi, już czas...* 
 

W poprzednim numerze Naszego Patrona pi-
saliśmy o wodzie skażonej bakteriami coli w nie-
których punktach wodociągu na terenie gminy 
Czerwonak. Niestety, pomimo przeprowadzone-
go na przełomie stycznia i lutego chlorowania, 
sygnalizowany od dawna przez mieszkańców 
problem gnilnego zapachu i nie najlepszego sma-
ku wody do końca nie ustąpił, przynajmniej na 
terenie Kicina. Jakie będą dalsze kroki instytucji 
odpowiedzialnych za jakość wody – póki co nie 
wiadomo. To nie jedyny problem trapiący miesz-
kańców. Na jakość wody i kondycję sieci wodo-
ciągowej mają wpływ zapewne czynności zwią-
zane z kanalizowaniem terenu. Rozpoczęte wiele 
miesięcy temu i prowadzone w ślimaczym tempie 
prace doprowadziły do tego, że niektóre odcinki 
dróg pozostały rozkopane i doczekały w takim 
stanie zimy. Zerwana w wielu miejscach na-
wierzchnia, łatana prowizorycznie i wyjątkowo 
niechlujnie ziemią (!), żwirem, a w najlepszym 
razie tłuczniem granitowym bądź masą bitu-
miczną uniemożliwia bezpieczny przejazd. Ruch 
przekierowywany bywa najczęściej na sąsiedni 
pas jezdni, ale na skutek zwiększonego obciąże-
nia tworzą się natychmiast olbrzymie dziury i 
obrywy na jego krawędziach. Stwarza to szcze-
gólnie w okresie zimowym duże niebezpieczeń-
stwo i dla pieszych, i dla kierowców. Niełatwo 
jest też korzystać z tych fragmentów dróg grun-
towych, których powierzchnia została po prze-
prowadzonych wykopach źle wyrównana i nie 
utwardzona. Zniszczone są także dość długie 
fragmenty chodników. Odnieść można wrażenie, 
że prace kanalizacyjne prowadzone były i są cha-
otycznie, bez należytej kontroli i odbioru powy-
konawczego. W niektórych miejscowościach 
można bez trudu wskazać miejsca, gdzie sytuacja 
wydawałaby się już opanowana. Nic bardziej 
mylnego – ukończone 
kiedyś i zasypane przy-
łącza rozkopywane by-
wają po raz wtóry (vide 
Sucha, Poznańska, No-
we Osiedle, Wiejska w 
Kicinie). Jeszcze 21 lutego łatano asfaltem dziury 
w pobliżu skrzyżowania ulic Poznańskiej i 
Okrężnej. Rozkopana i nie naprawiona przed na-
dejściem zimy została prawie na całej długości 
ulica Nowe Osiedle. Nieudostępniona dla ogółu 
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pozostaje nadal ulica Szkolna. Wyjątkowo uciąż-
liwy stał się dojazd do kościoła i cmentarza od 
ulicy Poznańskiej. Od miesięcy zamknięta jest 
bowiem z niewytłumaczalnego powodu ulica 
Wiejska. Wystarczy krótkotrwały opad deszczu 
lub topniejący śnieg, aby część ulicy Swarzędz-
kiej od strony Poznańskiej, a także Gwarna, Ko-
ścielna, Łanowa i Sucha stały się drogami zupeł-
nie nieprzejezdnymi. Także w dwóch pozostałych 
miejscowościach parafii, Klinach i Janikowie, 
sytuacja na drogach nastręcza wielkich proble-
mów. Szczególnie doświadczają tego mieszkańcy 
Janikowa. Najbardziej ucierpiała ulica Asfaltowa, 

która była „rozryta” przez wiele miesięcy, zasy-
pywana i ponownie rozkopywana. Dziś prze-
mieszczanie się po niej przypomina swoisty sla-
lom gigant po muldach. Bardzo wiele do życzenia 
pozostawia również stan ul. Podgórnej na całej jej 
długości. Z kolei w Klinach przy ul. Poznańskiej 
co prawda położono asfalt na tej części ulicy, z 
której go wcześniej usunięto, ale jakość tej pracy 
zawstydza chyba nawet samych wykonawców. 

Mamy XXI wiek, nowoczesne maszyny, wy-
specjalizowane firmy budowlane oraz rozwiniętą 
instytucję dotacji unijnych, a Kicin i okolica za-
czynają odstraszać infrastrukturą przede wszyst-
kim goszczących tu przejazdem interesantów i 
turystów, a także przyszłych mieszkańców. Suk-
cesywnie zaniedbywana miejscowość, zamiast 
być urbanistyczną i przyrodniczą perełką, staje 
się powoli skansenem skądinąd bogatej i dobrze 
zarządzanej gminy Czerwonak. 

redakcja 
* tytuł i fragment tekstu piosenki: R. Rynkowski, Szczęśliwej 
drogi, już czas.  

 
ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – MARZEC 2013 

 
01.03. pierwszy piątek miesiąca 
 od 8.30 – odwiedziny chorych  
 z posługą sakramentalną 
 15.30-17.00 – spowiedź ze szczególnym 
 udziałem dzieci 
 17.00 – Eucharystia ze szczególnym 
 udziałem dzieci 
 18.00 – Eucharystia  
 po Mszy św. Droga krzyżowa  
 z udziałem młodzieży i dorosłych 
 19.30 – spowiedź ze szczególnym   

udziałem młodzieży 
 20.00 – celebracja Słowa Bożego 
02.03. pierwsza sobota miesiąca 
 nabożeństwo wynagradzające   

Niepokalanemu Sercu NMP: 
 8.30 – spowiedź 
 9.00 – różaniec 
 9.30 – Eucharystia  
03.03. (niedziela) – zebranie członków 

Wspólnoty Żywego Różańca po Mszy św. 
o godz. 8.00  

 16.30 – Gorzkie żale 
04.03. (poniedziałek) święto św. Kazimierza 
 królewicza 

06.03. (środa) 20.00 – spotkanie liderów grup 
 duszpasterskich 
07.03. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas II 
 20.15 – zebranie Redakcji  

Naszego Patrona 
08.03. (piątek) 8.00 – Msza św. Po Eucharystii 
 początek całodziennej adoracji   

Najświętszego Sakramentu (s.22 ) 
 17.00 – Droga Krzyżowa z udziałem  

dzieci 
18.00 – Eucharystia ze szczególnym 
udziałem kobiet 

 po Eucharystii Droga krzyżowa  
 z udziałem młodzieży i dorosłych 
09.03. (sobota) 32. rocznica śmierci  

ks. kan. Zbigniewa Spachacza 
10.03. (niedziela) – po Mszach św. czynna  

biblioteka parafialna 
15.30 - koncert kameralny „Erbarme dich”  
w ramach XIII Festiwalu Muzyki Pasyjnej 
i Paschalnej 

 16.30 – Gorzkie żale   
13-15.03. rekolekcje szkolne dla dzieci  

ze SP w Kicinie  
 rekolekcje parafialne  

Woda na ulicy Wodnej                                                        fot. G.Z. 
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13.03. (środa) 15.00-18.00 – czynna biblioteka 
 parafialna 
  19.00 – zebranie Parafialnego Zespołu 
 Caritas  
15.03. (piątek) 17.00 – Droga krzyżowa  

z udziałem dzieci 
 po Eucharystii Droga krzyżowa  
 z udziałem młodzieży i dorosłych 
16.03. (sobota) 10.00-13.30 – wielkopostny 

dzień skupienia ministrantów dekanatu  
czerwonackiego w Koziegłowach 

17.03. (niedziela) 9.30 – wyjazd z pętli autobu-
sowej w Kicinie autokarowej pielgrzymki 
do Gostynia  

 12.00 – Msza św. w intencji  
 śp. ks. kan. Z. Pawlaka z okazji imienin 
 16.00 – spotkanie organizacyjne przed 
 pielgrzymką do Rzymu w domu  

parafialnym 
 16.30 – Gorzkie żale 
18.03. (poniedziałek) 17.00 – katecheza parafial-

na dla dzieci z klas IV 
19.03. (wtorek) uroczystość odpustowa ku czci 
 św. Józefa, Patrona parafii 
 10.00 i 19.00 – UROCZYSTE  
 MSZE ŚW. ODPUSTOWE, którym będzie 
 przewodniczył ks. kan. J. Bartkowiak 
20.03. (środa) 17.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas VI 

18.00 – Msza św. ze szczególnym 
 udziałem rodziców dzieci z klas II 
 19.00 – zebranie Parafialnego Zespołu  

Liturgicznego 
21.03. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas V 
22.03. (piątek) 17.00 – Droga krzyżowa  
 z udziałem dzieci 
 po Eucharystii Droga krzyżowa  
 z udziałem młodzieży i dorosłych 
24.03. Niedziela Palmowa  
 15.00 – Misterium Męki i Śmierci  

Chrystusa 
28.03. Wielki Czwartek  
 17.00 – odwiedziny chorych przez  

Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ROZPOCZĘCIE  

TRIDUUM 
PASCHALNEGO 

  
 

 
19.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY 

 PAŃSKIEJ. Po Eucharystii całonocna 
 adoracja Pana Jezusa 
29.03. WIELKI PIĄTEK 
   7.00 – Jutrznia 
 15.00 – Droga krzyżowa ulicami Kicina 
 19.00 – Liturgia ku czci Męki Pańskiej 
30.03. WIELKA SOBOTA 
   7.00 – Jutrznia 
 Adoracja Pana Jezusa  
 Święcenie potraw na stół wielkanocny: 
 10.00 – Kicin (przy kościele)  
 11.00 – Kliny (przy krzyżu na  
   dawniejszym cmentarzu)  
 12.00 – Janikowo (przy krzyżu) 
 13.00 – Kicin (przy kościele) 
 14.00 – Kicin (przy kościele) 
 21.00 – WIGILIA PASCHALNA 
 
 
31.03. NIEDZIELA  
 ZMARTWYCHWSTANIA  

Msze św.: 7.00, 10.00, 12.00, 18.00 
KONIEC TRIDUUM PASCHALNEGO 

 
ks. Andrzej Magdziarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program całodziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu w dniu 8 marca: 
  9.00-10.00 – Janikowo 
10.00-11.00 – Wodna 
11.00-12.00 – Kicin, Poznańska  
12.00-13.00 – Sucha 
13.00-14.00 – Nowe Osiedle 
14.00-15.00 – Fabryczna 
15.00-16.00 – Swarzędzka 
16.00-17.00 – Kliny 
19.30-20.30 – mieszkańcy pozostałych ulic 
oraz osoby, które nie mogły wcześniej 
uczestniczyć w adoracji 
 

Z życia parafii  
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Przypatrz się uważnie poniższym rysunkom i znajdź różniące je szczegóły. 

    
 
 
 
 
 

Rozwiązanie zadania  z numeru lutowego Naszego Patrona: Na rysunku ukryło się 15 zwierząt. 
Nagrodę wylosowały Gabriela Dolska i Marta Konopczyńska...............................................................Gratulujemy! 

Rozwiązanie zadania, wyłącznie na kuponach, przynosimy 
do 24 marca 2013 r. i wrzucamy je do skrzynki redakcyjnej 
znajdującej się w kruchcie kościoła. Losowanie nagrody 
odbędzie się 24 marca 2013 r. po Mszy św. o godz. 10.00. 
Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność pod-
czas losowania. 

Wpisz liczbę rozpoznanych szczegółów: 
                                                      --------- 

  Imię i nazwisko………………..........… 
  Wiek …………….................................... 
  Adres ………………………………........ 
  Telefon kontaktowy …………………....... 

Zagadka  NP 



Obiektywnie  

24                                                                                                                                              Marzec 2013 
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1. Dzień Chorego 11.02.2013  
    (fot. H.K.) 
2-3. Środa Popielcowa  
    (fot. G.Z.) 
4. Rekolekcje wielkopostne  
    Akcji Katolickiej (fot. G.Z.) 
5. Losowanie nagród NP  
   (fot. P.P.) 
6-7. Pocztówki z wakacji  
    zimowych (fot. B.T.) 
8. Porządki wokół budynku  
    gospodarczego    (fot.G.Z.) 
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