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* Guido di Pietro da Mugello (Fra Angelico), Zmartwychwstanie Jezusa i kobiety przy grobie, 1440–41 r. Fresk w klasztorze św. Marka we Florencji. 
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      Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  
     Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.   (Łk 24,5-6)  
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W 13 dniu vacansu na Stolicę Piotrową został wybrany nowy papież. Został nim kardynał Jorge 
Mario Bergoglio.  

Cały Kościół modlił się w intencji kardynałów, by dokonali wyboru tego, którego wskazuje Duch 
Święty. Także i w naszej parafii modliliśmy się za kardynałów elektorów. Czyniliśmy to zwłaszcza 
trwając na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w godzinach od 15.00 do 18.00 od ponie-
działku 4 do soboty 9 marca oraz od 11 do 13 marca br. Choć zapewne wielu z nas nie uczestniczyło w 
adoracji, to jednak w naszych domach czy innych miejscach też wspieraliśmy kardynałów naszą mo-
dlitwą. W ten sposób realizowaliśmy wolę bł. Jana Pawła II, który w konstytucji apostolskiej o wybo-
rze papieża – Universi Dominici gregis – napisał: „Kościół powszechny, duchowo zjednoczony z Ma-
ryją, Matką Jezusa, powinien trwać jednomyślnie na modlitwie; w ten sposób wybór nowego Papieża 
będzie wydarzeniem bliskim Ludowi Bożemu i w pewnym sensie działaniem całego Kościoła, a nie 
dotyczącym jedynie Kolegium elektorów” (84). Wierzymy, że kardynałowie elektorzy wybrali tego 
człowieka, którego naznaczył Duch Święty. 

Ojciec Święty Franciszek urodził się 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires jako jedno z pięciorga 
dzieci w rodzinie włoskiego imigranta. Do Argentyny rodzina Bergoglio przybyła za chlebem. Jorge 
zdobył wykształcenie chemika. W 1958 r. wstąpił do jezuitów. W nowicjacie (odbywał go w Chile) 
kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycznych. Później, już w Argentynie, uzyskał licencjat z 
filozofii, po czym podjął studia z literatury i psychologii w Buenos Aires. Święcenia kapłańskie przy-
jął 16 grudnia 1969 r. w stolicy Argentyny, po których podjął dalsze studia w Hiszpanii, gdzie w 1973 
r. złożył śluby wieczyste w Towarzystwie Jezusowym. Po powrocie do Argentyny przygotowywał do 
życia zakonnego przyszłych jezuitów oraz był wykładowcą na Wydziale Teologicznym. W latach 
1973-1979 sprawował funkcję prowincjała jezuitów w Argentynie. W tym czasie kilkakrotnie odbywał 
dłuższe lub krótsze wyjazdy do Niemiec. W wieku 55 lat (1992 r.) został biskupem pomocniczym ar-
chidiecezji Buenos Aires. W herbie biskupim umiejscowił słowa Miserando atque eligendo („Spojrzał 
z miłosierdziem i wybrał”). 3 czerwca 1997 r. został powołany na arcybiskupa koadiutora, a 28 lutego 
1998 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą stolicy kraju. Ten sam papież włączył go 
do kolegium kardynalskiego w 2001 r. W latach 2005-2011 był przewodniczącym episkopatu Argen-
tyny. 

Ojciec Święty Franciszek jest pierwszym jezuitą spełniającym posługę Piotra, a 266. papieżem. Jest 
pierwszym następcą św. Piotra wywodzącym się z kontynentu amerykańskiego. Najwięcej papieży 
pochodziło z Włoch: aż 210, natomiast spośród innych narodowości m. in. 16 było Francuzami, 11 
Grekami, 6 Syryjczykami, 5 Niemcami, 1 Polakiem. 

Ojciec Święty Franciszek jest znany ze swojego głębokiego życia duchowego, rozmodlenia i od-
ważnego stawania po stronie Ewangelii. Jego pokora pozwala mu stanowczo i jednoznacznie wypo-
wiadać się w obronie wartości ewangelicznych i wskazywać na Boga jako na źródło niepodważalnego 
autorytetu. W kraju z którego pochodzi, dał się poznać jako człowiek bezwzględnie wierny mądrości 
Ewangelii. Dobitnie świadczą o tym słowa wypowiedziane przez byłego prezydenta Argentyny, czło-
wieka o zdecydowanie lewicowych poglądach: „W Argentynie mam tylko jedną prawdziwą opozycję: 
Bergoglio”. 

Jako ludzie wiary wierzymy, że wolą Bożą było, aby ten właśnie człowiek został wybrany na na-
stępcę św. Piotra. To jemu emerytowany papież Benedykt XVI przyrzekał „bezwarunkową cześć i 
posłuszeństwo”. Niech i w sercu każdego z nas rodzi się taka postawa względem Ojca Świętego Fran-
ciszka. Nowy papież jest inny niż każdy z jego 265 poprzedników. Pokusa porównywania na zasadzie 
lepszy-gorszy byłaby czymś niewłaściwym. Franciszek pochodzi z Ameryki Południowej, z określo-
nego kręgu kulturowego i ma swoją historię życia, swój „dorobek” duchowy, swoje przemyślenia i 
doświadczenia. Jednakże dostrzegamy w nim przede wszystkim człowieka wybranego przez Pana Bo-
ga. Na jego wierze Chrystus buduje swój Kościół. 

ks. Andrzej Magdziarz 

 
Słowo księdza proboszcza 

Słowo Naszego Proboszcza 
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Triduum Paschalne w ujęciu ogólnym 
 

Kongregacja Kultu Bożego 
wydała w roku 1988 „List okólny 
o przygotowaniu i obchodzeniu 
świąt paschalnych”. „Triduum 
Paschalne w ujęciu ogólnym” jest 
tematem III rozdziału tego listu. 

Wielki Czwartek kończy okres 
Wielkiego Postu. Od Mszy św. 

wieczerzy Pańskiej zaczyna się Triduum Pas-
chalne, które trwa przez Wielki Piątek Męki Pań-
skiej i Wielką Sobotę, ma swoje centrum w Wi-
gilii Paschalnej i kończy się nieszporami Nie-
dzieli Zmartwychwstania. 

Ten czas nazywamy Triduum Chrystusa 
ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwych-
wstałego, a w skrócie Triduum Paschalne, w 
czasie którego uobecnia się i dokonuje misterium 
Paschy, to jest przejście Pana z tego świata do 
Ojca. Sprawując to misterium Kościół, przez 
znaki liturgiczne i sakramentalne, ściśle jednoczy 
się z Chrystusem. Triduum Paschalne jest naj-
ważniejszym okresem w całym kalendarzu litur-
gicznym Kościoła. 

W Wielki Piątek Męki Pańskiej należy za-
chować post i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. Jest dobrym zwyczajem czynić to tak-
że w Wielką Sobotę, aby Kościół z otwartą i 
podniesioną duszą doszedł do radości Niedzieli 
Zmartwychwstania. 

Kolejnym zaleceniem jest odprawianie godzi-
ny czytań i jutrzni w Wielki Piątek i Wielką So-
botę. Natomiast w kościołach katedralnych bi-
skupi, w miarę możności, uczestniczą w oficjum 
z duchowieństwem i ludem. To oficjum, dawniej 
nazywane ciemną jutrznią, powinno zachować 
należne miejsce w pobożności wiernych, aby 
przez pobożne rozważanie kontemplowali mękę, 
śmierć i pogrzeb Chrystusa i oczekiwali wieści o 
Jego zmartwychwstaniu. 

Ze względu na znaczącą rangę tego okresu 
ważne jest, aby liturgia była celebrowana z wiel-
kim zaangażowaniem wszystkich uczestników, 
począwszy od asystujących, poprzez ministran-
tów, a skończywszy na wiernych. Dla uświetnie-
nia uroczystości duże znaczenie ma śpiew ludu 
Bożego i samego kapłana. Śpiew zawsze podkre-
śla uroczysty charakter obrzędu, jest elementem 
wyróżniającym i daje większą siłę wyrazu tek-
stom. 

Proponuje się, aby w tym zakresie śpiew do-
tyczył następujących tekstów: 
 modlitwy powszechnej Wielkiego Piątku 

Męki Pańskiej; wezwania diakona, jeżeli się od-
bywa, lub aklamacji ludu; 
 śpiewu przy odsłonięciu i adoracji krzyża; 
 aklamacji na procesję z paschałem i w 

czasie orędzia wielkanocnego; 
 Alleluja responsoryjnego; 
 Litanii do Świętych; 
 aklamacji po błogosławieństwie wody; 
 śpiewy na błogosławieństwo i procesję z 

psalmami i na wejście do kościoła; 
 śpiewy na procesję z darami w czasie 

Mszy wieczerzy Pańskiej i hymn na procesję, w 
której przenosi się Najświętszy Sakrament do 
kaplicy adoracji; 
 refreny do psalmów na Wigilię Paschalną 

i śpiew na pokropienie wodą święconą. 
Zaleca się, aby małe wspólnoty zakonne, kle-

ryckie i niekleryckie, oraz inne wspólnoty świec-
kie uczestniczyły w obrzędach Triduum Paschal-
nego w większych kościołach. 

Podobnie, jeżeli w jakimś miejscu nie ma wy-
starczającej liczby uczestników, ministrantów i 
śpiewaków, nie należy tam sprawować obrzędów 
Triduum Paschalnego, a wierni powinni się gro-
madzić w jakimś większym kościele. Natomiast 
tam, gdzie kilka małych parafii obsługuje jeden 
kapłan, wypada aby wierni tych parafii, w miarę 
możności, gromadzili się w głównym kościele. 
Dla dobra wiernych, tam gdzie proboszczowi 
powierzone są dwie lub kilka parafii, w których 
liczni wierni uczestniczą w obrzędach i można je 
odbyć z należną uroczystością, wolno probosz-
czowi powtarzać obrzędy Triduum Paschalnego. 

Alumni seminariów powinni tak przeżywać 
paschalne misterium Chrystusa, aby umieli w nie 
wtajemniczać lud, który będzie im powierzony, 
dlatego powinni otrzymać pełną i kompletną 
formację liturgiczną. Jest rzeczą bardzo właści-
wą, aby alumni w czasie lat swojego przygoto-
wania w seminarium uczestniczyli w uroczystych 
formach obrzędów związanych ze świętami pas-
chalnymi, zwłaszcza w tych, którym przewodni-
czy biskup. 

oprac. J.K.  
 

Źródło: Kongregacja Kultu Bożego (1988): „List okólny o przy-
gotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych”. 

 
 

Z życia Kościoła 
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Pan jest mocą swojego ludu 
 

Wielkopostne rekolekcje parafialne 
„Pan jest mocą swojego ludu” – pod tym ha-

słem przeżywaliśmy tegoroczne rekolekcje w 
naszej wspólnocie parafialnej. Po raz pierwszy 
wprowadzona została nowa forma rekolekcji – 
tzw. „Namiot Spotkania”. Jest to forma modlitwy 
rozumianej jako dialog z Bogiem. Już w samej 
nazwie można zauważyć jej istotę: modlitwa to 
spotkanie, w spotkaniu muszą uczestniczyć co 
najmniej dwie osoby. Istotą tej 
modlitwy jest spotkanie osoby 
człowieka z osobą Boga i 
trzeba wyznaczyć na nie do-
bry czas i miejsce. Miejsce to 
powinno sprzyjać skupieniu i 
wyciszeniu, a czas na modli-
twę powinien być czasem dla 
Boga, poświęconym tylko 
Jemu. Modlitwa „Namiotu 
Spotkania” polega na modli-
twie z Pismem Świętym. Każdego dnia rekolekcji 
pan Witold Tyborowski wprowadzał nas w roz-
ważanie przygotowanego na dany dzień fragmen-
tu Pisma Świętego, następnie w ciszy i skupieniu, 
każdy indywidualnie miał okazję do zastanowie-
nia się i rozważania słowa Bożego przed Naj-
świętszym Sakramentem. Medytację kończyła 
modlitwa uwielbienia, w której poprzez śpiew 
kanonów wyrażaliśmy słowa uwielbienia Jezusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

Tegoroczne rekolekcje pozwoliły nam na od-
krycie właściwej rozmowy z Bogiem. Pozwoliły 
na trwanie przy Panu, z całym naszym wewnętrz-
nym doświadczeniem, z bólem spowodowanym 
świadomością grzechu oraz z uczuciem wdzięcz-
ności. Trudno modlić się w zgiełku wielu spraw, 
w zagonieniu, w pośpiechu. Ta forma rekolekcji, 
którą przeżyliśmy, umożliwiła nam rozmowę z 
Panem Bogiem twarzą w twarz – jak przyjaciel z 
przyjacielem.  

Kamila Mazur (Parafialna Rada Duszpasterska)  
 
Rekolekcje w szkole 

W dniach 13-15 marca 2013 r. odbyły się re-
kolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Kicinie. Zostały przygotowane przez 
tutejsze katechetki, natomiast poprowadziły je 
poznańskie Siostry Misjonarki Chrystusa Króla 
dla Polonii Zagranicznej oraz animatorzy świec-

cy. Myślą przewodnią spotkań były wiara, na-
dzieja i miłość – trzy cnoty boskie będące pod-
stawowymi i najważniejszymi wartościami w 
życiu człowieka. 

 Życie bez wiary, nadziei i miłości jest płytkie, 
nieważne i bez sensu. Ze wszystkich darów Boga 
te wartości są najbardziej ukryte, niedostrzegalne, 
ale jednocześnie najważniejsze i najsilniejsze. 
Człowiek, w którego sercu mają swoje miejsce 
wiara, nadzieja i miłość, łatwiej idzie przez życie, 
jest bardziej wytrwały i silniejszy psychicznie. 

Choć na jego drodze często po-
jawiają się przeszkody, pokonu-
je je. Ludzie bez wiary, nadziei i 
miłości są puści i podatni na złe 
wpływy, nie okazują szacunku 
drugiemu człowiekowi i są mało 
tolerancyjni.  

Dzieci, które uczestniczyły w 
rekolekcjach, zostały podzielone 
na trzy grupy wiekowe. Program 
był bardzo urozmaicony, a 

oprócz modlitwy był również czas na zabawę. 
Dzieci miały okazję zastanowienia się nad sobą, 
nad swoim postępowaniem. Można powiedzieć, 
że rekolekcje były czasem przemian wewnętrz-
nych i kontemplacji. Uczniowie modlili się, po-
znawali Boga poprzez słuchanie Ewangelii, przy-
powieści biblijnych, tańczyli, śpiewali piosenki 
religijne, a także brali udział w inscenizacjach. 

Siostry wykorzystywały wiele form i środków 
w celu uatrakcyjnienia zajęć. Grały na instrumen-
tach, tańczyły, śpiewały. Były prezentacje multi-
medialne, opowiadania i zabawy. 

W czwartek specjalnie na tą okazję zaproszeni 
zostali specjalni goście: kurator rodzinny, kate-
cheta i muzyk. Wszyscy, opowiadając o swoim 
życiu starali się uświadomić młodym ludziom, 
jak ważna jest modlitwa i obecność Boga w co-
dziennym życiu. Pokazywali w jaki sposób mo-
żemy dawać innym świadectwo wiary i „świecić 
przykładem”. Życie bez Boga nie ma sensu, jest 
szare i puste. To dzięki Niemu żyjemy, cieszymy 
się i odnosimy sukcesy. Czasami nas doświadcza, 
ale nie dlatego, że się gniewa, tylko dlatego, że 
wystawia nas na próbę, a kiedy zbłądzimy – cze-
ka i nadal kocha jak ojciec w przypowieści o sy-
nu marnotrawnym. 

Uwieńczeniem trzydniowych spotkań była 
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i 
Eucharystia. 

nauczyciel 

Z życia parafii 
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Od dzieci: 
Dzień pierwszy – Wiara 
„Tego dnia mieliśmy przyjść ubrani na niebie-

sko, bądź przynieść jakiś przedmiot w tym kolo-
rze. Głównym sensem rozważań była wiara w 
Jezusa, w Jego siłę miłosierdzia i przebaczenia. 
Śpiewając pieśni religijne o wierze, czuliśmy się 
lepsi. Z zapartym tchem słuchaliśmy opowieści o 
Stasiu, chłopcu, który poza swoim komputerem 
nie dostrzegał nikogo i niczego. Natomiast opo-
wieść o ziarenku, przeczytana przez siostry za-
konne poruszyła nas dogłębnie, gdyż w naszych 
zakłamanych czasach chyba najbardziej brakuje 
nam prawdy. Tylko, że jednym z podstawowych 
warunków poznania prawdy jest pokora. A z tym 
u niektórych ludzi jest znacznie gorzej. Tego dnia 
również obejrzeliśmy film o św. Filipie Neri. 
Film opowiada piękną historię człowieka z nieza-
leżną duszą, który widział źródło, cel i sens 
prawdziwego człowieczeństwa. Święty Filip Neri 
zrobił na mnie ogromne wrażenie. Moim zdaniem 
to wspaniały człowiek, który dał nadzieję setkom 
sierot. Na koniec siostry zakonne poprosiły nas, 
abyśmy na następne spotkanie przynieśli obrazek 
z narysowaną komórką, a w niej sms do Boga, 
jakąś napisaną prośbę do Niego.” (Monika) 

„Siostry uczyły nas, że naszą wiarę musimy 
wiecznie pielęgnować – chodząc w niedzielę do 
kościoła, modląc się oraz wykonując dobre 
uczynki. Siostry przypominały nam też słowa 
Jezusa: «Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd 
tam!», które miały pokazać nam, że gdybyśmy 
mieli wiarę tak maleńką jak ziarnko gorczycy, 
zdziałalibyśmy wiele dobrego.” (Basia) 
Dzień drugi – Nadzieja 

„Tego dnia przyszliśmy ubrani na zielono, wy-
starczył akcent tego koloru. Śpiewaliśmy pieśni o 
nadziei, słuchaliśmy przypowieść o królu i jego 
trzech synach, dowiedzieliśmy się jak zakończyła 
się opowieść o chłopcu Stasiu i jego siostrze. Du-
żo się działo, jednak najciekawsze okazały się 
scenki teatralne z udziałem koleżanek i kolegów z 
klas 4-5. Tego dnia gościliśmy wolontariuszy, 
którzy poprzez swoje opowieści pokazali nam, że 
potrafili znaleźć swoją drogę do Boga. W tym 
dniu siostry zakonne poprosiły każdego z nas o 
przygotowanie w domu listu, na którym mieliśmy 
napisać nasze wyznanie wiary do Boga.” (Moni-
ka) 

„W drugim dniu rozmawialiśmy o nadziei, 
której nie może nam zabraknąć. Powinniśmy 

zawsze mieć nadzieję na życie wieczne i na 
wszelkie łaski Boże.” (Basia) 
Dzień trzeci – Miłość  

„W trzecim, ostatnim dniu tegorocznych reko-
lekcji rozmawialiśmy o miłości. Bóg kocha każ-
dego człowieka równo i pragnie, abyśmy miłowa-
li go i chodzili jego ścieżkami. Oprócz rozmów 
na temat trzech cnót boskich, każdego dnia mieli-
śmy zajęcia na temat aniołów, również prowa-
dzone przez siostry. Uczyły nas one, że warto 
wejść w dobre relacje ze swoim Aniołem Stró-
żem. Każdy ma swojego Anioła Stróża, który 
zawsze jest obok nas. Pilnuje nas i strzeże ode 
złego. O tym rozmawialiśmy na zajęciach w do-
mu parafialnym, w szkole zaś oglądaliśmy filmy. 
Starsi obejrzeli film o Filipo Neri – włoskim du-
chownym, pragnącym głosić Słowo Boże w In-
diach, natomiast młodsi oglądali film o Aniele 
Stróżu.” (Basia) 

„Były to szczególne dni roku szkolnego. Choć 
wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne 
nauki. Dostarczyły nam wiele ważnych i cieka-
wych myśli, do których z pewnością nieraz warto 
będzie powrócić.” (Monika) 
 

Wierzę w Chrystusa, 
który umarł za mnie na krzyżu 

 
Pierwszego marca, w pierwszy piątek miesiąca 

odbyła się w naszym kościele kolejna celebracja 
Słowa. W związku z trwającym okresem Wiel-
kiego Postu miała ona charakter nabożeństwa 
drogi krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęło się 
procesją wejścia. Wniesiony w niej krzyż towa-
rzyszył nam w prezbiterium przez cały czas. 
Rozważania dotyczące kolejnych stacji odczyty-
waliśmy podchodząc do pulpitu. Tematem prze-
wodnim celebracji było zdanie „Wierzę w Chry-
stusa, który umarł za mnie na krzyżu”. W oparciu 

fot. H.K. 

Rok  Wiary 
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o stacje drogi krzyżowej prowadziliśmy rozmy-
ślania dotyczące naszej wiary: co mamy robić, 
aby ją pogłębiać, jak żyć, by każdego dnia być 
gotowym na spotkanie z Jezusem.  

Słuchaliśmy rozważań opartych na słowach 
zaczerpniętych z Pisma św., ale także współcze-
snych opowieści (np. ks. Malińskiego). Modlili-
śmy się o umiejętność dostrzegania tego, co naj-
ważniejsze w życiu, o cierpliwość i wytrwałość w 
budowaniu naszej wiary. Prosiliśmy o odwagę w 
dawaniu świadectwa i dumę z tego, w Kogo i w 
co wierzymy. Rozważaliśmy ile jeszcze musimy 
pracować, by dostrzegać potrzeby innych i spie-
szyć im z pomocą. W tym wszystkim oprócz czy-
tanych tekstów pomagały nam chwile ciszy. Po 
każdym czytaniu każdy z nas sam, w skupieniu 
rozmawiał z Jezusem. Mówiliśmy Mu jak rozu-
miemy te rozważania i prosiliśmy Go o pomoc. 
Po krótkich medytacjach łączył nas wspólny 
śpiew. Teksty pieśni były dopełnieniem każdej ze 
stacji. Śpiewaliśmy zarówno tradycyjne pieśni: 
„Ogrodzie Oliwny”, „Krzyżu Święty”, jak i now-
sze: „Bo jak śmierć”, „Podnieś mnie Jezu”. Za-
kończeniem celebracji był obrzęd Komunii Świę-
tej. 

Kolejna celebracja Słowa, pod hasłem „Wierzę 
w Chrystusa, który zmartwychwstał”, będzie mia-
ła miejsce w piątek, 12 kwietnia 2013 r. o godz. 
20.00. Zapraszamy młodzież, jak również osoby 
dorosłe. 

Wojtek Kowalski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Herb papieski Franciszka 
 

Herb papieski to 
oficjalny herb Stolicy 
Apostolskiej w czasie 
pontyfikatu danego 
papieża. Obecny Oj-
ciec Święty Franci-
szek połączył w swo-
im herbie elementy, 
które były jego sym-
bolami jeszcze jako 
księdza kardynała 
Jorge Maria Bergo-

glio z tradycyjnymi elementami papieskimi. 
Nowy herb papieski składa się z tarczy herbo-

wej, dwóch skrzyżowanych kluczy św. Piotra: 
złotego i srebrnego (symbolizują klucze Króle-
stwa Bożego), związanych czerwonym sznurem 
oraz biskupiej mitry (infuły) umieszczonej nad 
tarczą. Mitra wyróżnia się trzema poziomymi 
paskami koloru złotego, nawiązując tym samym 
do wyglądu papieskiej tiary. Na niebieskiej tarczy 
herbowej w centrum widnieje słońce, a na jego 
tle litery IHS czyli monogram Chrystusa, będący 
jednocześnie symbolem zakonu jezuitów, z któ-
rego wywodzi się obecny papież. Nad literą H 
wznosi się krzyż, a poniżej niej trzy czarne 
gwoździe. Umieszczenie tych symboli oznacza, 
że ukrzyżowany Chrystus jest słońcem, czyli 
światłem dla całego świata. Poniżej znajduje 
się pięcioramienna gwiazda, która według staro-
żytnej tradycji heraldycznej symbolizuje Matkę 
Boską, Matkę Jezusa i całego Kościoła. Obok 
znajduje się gałązka kwiatu nardu*, symbolu św. 
Józefa z Nazaretu. W tradycyjnej ikonografii kra-
jów języka hiszpańskiego św. Józef przedstawia-
ny jest jako ten trzymający gałąź nardu w dłoni. 
Poprzez umieszczenie tych symboli w herbie pa-
pież Franciszek chce wyrazić w ten sposób swoje 
zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie i św. Jó-
zefowi. 

Poniżej tarczy umieszczone jest motto Ojca 
Świętego: Miserando Atque Eligendo – „Spojrzał 
z miłosierdziem i wybrał.” Motto papieża za-
czerpnięte jest z homilii św. Bedy Czcigodnego 
kapłana (Homila 21; CCL 122, 149-151), który ko-
mentując ewangeliczny epizod powołania św. 
Mateusza, napisał Vidit ergo Iesus publicanum et 
quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequ-
ere me („Jezus zobaczył celnika, a ponieważ było 
to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do nie-

Z ksiąg metrykalnych 
Do wspólnoty Kościoła został włączony 
   

3 marca Jan Bartosz Działkiewicz 
 

 

Do wieczności odeszli 
  
 7 marca Jan Otrębski (l.56) z Czerwonaka 
10 marca Krystyna Rączkiewicz (l.86) 

 z Czerwonaka 
11 marca Dobrosława Eleonora Pyrek (l.89) 

z Kicina 
12 marca Tadeusz Frankowski (l.72)  

z Czerwonaka 
13 marca Małgorzata Kudzia (l.51)  

z Kicina 
19 marca Dorota Małecka (l.63)  

z Czerwonaka 

Z życia Kościoła 
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go: Pójdź za Mną”). Homilia ta jest hołdem dla 
Bożego miłosierdzia i czytana jest w Liturgii Go-
dzin w święto św. Mateusza. Ma ona szczególne 
znacznie w życiu obecnego następcy świętego 
Piotra. W święto św. Mateusza zaledwie 17-letni 
Jorge Mario Bergoglio doświadczył w sposób 
szczególny miłości Boga w swoim życiu. Po 
spowiedzi odczuł, że dotknięte zostało jego serce 
i doświadczył zstąpienia Bożego Miłosierdzia, 
które wzywało go do podjęcia życia zakonnego, 
na wzór św. Ignacego Loyoli. Kiedy został bi-
skupem postanowił, że słowa św. Bedy staną się 
jego zawołaniem biskupim, a jako papież Franci-
szek zechciał umieścić je jako swoje papieskie 
motto. 

oprac. H.K. 

Źródła: http://www.niedziela.pl/artykul/4331/Ujawniono-herb-i-
motto-papieza-Franciszk, 
http://info.wiara.pl/doc/1490314.Papieski-herb-i-haslo; * Po lewej 
stronie heraldycznej podstawy herbu znajduje się gałązka kwiatu 
nardu. Tutaj kwiaty są w formie nierozwiniętych pąków, dlatego 
uproszczony symbol heraldyczny wygląda jak kiść winogron. 
Niestety, „nardo” Ojca Świętego Franciszka nie ma nic wspólne-
go z biblijnym nardem (ang. spikenard, łac. nardostachys jata-
mansi), a więc tym bardziej z namaszczeniem Jezusa przez Marię, 
siostrę Marty (J 12,1-10). Na papieskim herbie jest tuberoza  
bulwiasta  (łac. polianthas tuberosa), po hiszpańsku zwana 
również… „nardo” oraz „vara de San Jose” (w wolnym tłumacze-
niu – „pręt św. Józefa”). W ikonografii hiszpańskiego kręgu kultu-
rowego tuberoza  („nardo”) jest wymieniana jako jeden z głów-
nych atrybutów św. Józefa. Znaczenie symboliki tuberozy („nar-
do”) jest niemal identyczne, jak u nas w Polsce (ale także w 
Niemczech i Anglii) lilii białej (łac. lilium candidum), zwanej 
inaczej „lilią św. Józefa”. Oba kwiaty niewprawione oko może 
łatwo pomylić.                                                .     

 
 

Poczet papieży XX i XXI wieku 
 

 
 
 
 
 
 

Papież Kraj 
pochodzenia Pontyfikat Zawołanie 

Leon XIII Włochy 20.02.1878 – 20.07.1903 Lumen in caelo – „Światło na niebie” 

Pius X Włochy 4.08.1903 – 20.08.1914 Omnia instaurare in Christo – 
„Wszystko odnowić w Chrystusie” 

Benedykt XV Włochy 3.09.1914 – 22.01.1922 Religio depopulata –  
„Religia spustoszona” 

Pius XI Włochy 6.02.1922 – 10.02.1939 Pax Christi in Regno Christi – 
„Pokój Chrystusa w Jego Królestwie” 

Pius XII Włochy 2.03.1939 – 9.10.1958 Opus iustitiae pax –  
„Pokój dziełem sprawiedliwości” 

Jan XXIII Włochy 28.10.1958 – 3.06.1963 Oboedientia et pax – 
„Posłuszeństwo i pokój” 

Paweł VI Włochy 21.06.1963 – 6.08.1978 In nomine Domini – „W imię Pańskie” 

Jan Paweł I Włochy 26.08.1978 – 28.09.1978 Humilitas – „Pokora” 

Jan Paweł II Polska 16.10.1978 – 2. 04.2005 Totus Tuus  – „Cały Twój” 

Benedykt XVI Niemcy 19.04.2005 – 28.02.2013 Cooperatores Veritatis – 
„Współpracownik Prawdy” 

Franciszek Argentyna od 13.03.2013 Miserando atque eligendo – „Spojrzał 
z miłosierdziem i wybrał” 

Z życia Kościoła 
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Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 

Boże Miłosierdzie, największy przymiocie Bo-
ga Najwyższego, kto z ludzi może Cię pojąć, ro-
zumem swoim objąć? Ja piszący, który jestem 
ziarnkiem piasku, o wierze jak ziarnko gorczycy? 

Do czego można porównać 
Boże Miłosierdzie? Nawet nie do 
oceanów, bo i tak jest większe. 
Tylko przez wiarę możemy się 
troszeczkę zbliżyć do niego. Jan 
Paweł II powiedział: „Jeżeli świat 
się nie zwróci do Miłosierdzia 
Bożego, nie poradzi sobie ze 
wszystkimi problemami, jakie go 
nękają.”  

Mamy w naszej parafii figurę 
Serca Jezusowego. Jak my, ludzie 
wierzący zachowujemy się przechodząc, przejeż-
dżając obok Jezusa Miłosiernego? Czy wierzymy, 
że jest On tam obecny z otwartym sercem? Jeżeli 
przyjdziemy do cierpiącej matki i chwycimy ją za 
rękę, czy to nie wystarczy? Czy nie wystarczy 
przyjść na koronkę do Miłosierdzia Bożego i po-
wiedzieć co nas boli, czego pragniemy? Bo wła-
śnie taka jest miłość Boża w godzinie Miłosier-
dzia Bożego. Jezus mimo swojego cierpienia 
przyjmuje nasze smutki i problemy. 

Od czasu misji świętych poświęconych Miło-
sierdziu Bożemu, które przeżywaliśmy w listopa-
dzie 2011 r., w naszej świątyni codziennie o 
godz. 15.00 modlimy się koronką do Miłosier-
dzia Bożego, w godzinie śmierci Pana Jezusa. 
Każdego dnia kilka osób znajduje czas, aby Bo-
żemu Miłosierdziu polecać naszą parafię, a 
szczególnie osoby chore i cierpiące. Nie każdy o 
tej porze może przyjść do kościoła na modlitwę, 
ale każdy może w tej godzinie udać się do izdeb-
ki swego serca i choć przez chwilę adorować 
cierpiącego i konającego Jezusa. Nie bójmy się 
codziennie zbliżać do zdrojów Jego Miłosierdzia. 
Czeka ono na nas nie tylko w konfesjonale. Jezu, 
ufam Tobie! 

Wojciech Sobański 

 

Tydzień Miłosierdzia 7-13 kwietnia 
 

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia 
rozpoczyna się 23 lutego 1937 r., kiedy to na 
pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów 
diecezjalnych Caritas podjęto decyzję o zorgani-

zowaniu Dni Miłosierdzia. Ce-
lem tego czasu jest zwrócenie 
uwagi na potrzeby bliźnich: 
chorych, samotnych, bezrobot-
nych, bezdomnych i prześlado-
wanych. Jest on również okazją 
do głębszej refleksji na temat 
miłosierdzia czynionego na co 
dzień oraz zachętą do włączania 
się w dzieła miłosierdzia w pa-
rafii.  

Co roku wydarzenie przebie-
ga pod innym hasłem, podkreślającym któryś z 
wymiarów działalności charytatywnej. W tym 
hasło 69. Tygodnia Miłosierdzia brzmi: „Wiara i 
Miłość potrzebują siebie nawzajem”. Decyzją 
Konferencji Episkopatu Polski, Tydzień Miło-
sierdzia obchodzić będziemy w okresie wielka-
nocnym, od Niedzieli Miłosierdzia Bożego. De-
cyzja ta była podyktowana kumulacją różnego 
rodzaju akcji i zbiórek w okresie październiko-
wym. Również w naszej parafii – co roku w tym-
że Tygodniu organizujemy spotkanie z parafia-
nami, którzy korzystają z naszej pomocy. Celem 
spotkań jest bliższe spotkanie i rozmowa, na któ-
rą niejednokrotnie w ciągu roku nie mamy czasu. 
Zapraszamy! 

 
Agnieszka Mizerna, Parafialny Zespół Caritas 
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Pamięć i modlitwa 
10 kwietnia br. mija kolejna, trzecia już rocz-

nica jednej z największych tragedii ostatnich lat. 
10 kwietnia 2010 r. rozbił się samolot wiozący 
Prezydenta RP i przedstawicieli społeczeństwa na 
obchody rocznicowe ludobójstwa w Katyniu. 
Pomimo upływu czasu wiele spraw związanych z 
tematem katastrofy smoleńskiej pozostaje niewy-
jaśnionych, zarówno strona polska jak i rosyjska 
prowadzą nadal swoje dochodzenia i co przykre – 
nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie 
zostały one zakończone. Na ten szczególny dzień 
zapowiadana jest w stolicy kraju manifestacja 
oraz prezentacja cząstkowego raportu zespołu 
parlamentarnego badającego katastrofę smoleń-
ską (zespół ten także nie ukończył jeszcze swoich 
badań).  

Bez względu na nadzieje związane z rzetelnym 
wyjaśnieniem tej tragedii pozostaje nam, wierzą-
cym, modlitwa za dusze tragicznie zmarłych 
dziewięćdziesięciu sześciu rodaków oraz zaufanie 
Bożemu miłosierdziu. Niech spoczywają w poko-
ju! R. I. P.  

redakcja 
 

Ks. Zbigniew Pawlak 
– duszpasterz akademicki 

 
Ks. Zbigniew Paw-

lak najpierw takim dał 
się poznać na terenie 
poznańskim. Na Gro-
bli, przy kościele 
Wszystkich Świętych, 
gromadził młodzież 
studencką. Darzyła go 
ona wielkim zaufa-
niem, widziała w nim 
bowiem człowieka roz-
tropnego, cierpliwego 
powiernika sumień, 

cenionego spowiednika. Dlatego też szybko stał 
się niemal stałym współpracownikiem ojców 
dominikanów w ich kościele. Głosił konferencje 
już nie tylko dla studentów, lecz dla całej spo-
łeczności akademickiej, gromadzącej się tutaj, ale 
też rekolekcje. Był również uczestnikiem różnych 
spotkań duszpasterskich. 

Tak go duszpasterze dominikańscy mieli za 
swojego, że uważali to za normalne, iż jest ich 
współpracownikiem na każde zawołanie. Opo-

wiadał jak pewnego razu, przechodząc obok ko-
ścioła, zauważył afisz ogłaszający porządek kon-
ferencji, ich tematy, prelegentów i wśród tych 
ostatnich dostrzegł swoje nazwisko. Nikt z nim 
niczego nie uzgadniał. Naturalnie, trzeba było się 
do tego porządku dostosować i zadany temat 
opracować. Miał poczucie humoru i dlatego nic 
go nie zaskakiwało. W towarzystwie kolegów 
bardzo mile widziany. Był wówczas pogodny, 
uśmiechnięty, sprawiał, że rozmowy nie były 
banalne. Dzięki temu po spotkaniu z nim odczu-
wało się wewnętrzne zadowolenie. 

Do dziś nie wiem, czy był pesymistą czy reali-
stą. Gdy wygłaszał konferencje, był nadzwyczaj 
poważny, skupiony. Widać było, że gdy mówi, 
intensywnie myśli – jakby zmagał się ze swymi 
refleksjami i wnioskami. Wizja rzeczywistości, 
jaką ukazywał, była smutna, obecność zła była 
wyraźnie ukazana, a także widoczne były dalsze 
zagrożenia, jakie z tego wynikały. Miałem nie-
jednokrotnie wrażenie, że może to młodych ludzi 
zbytnio obciążać, zniechęcać, gasić młodzieńczy 
entuzjazm. Tymczasem tak źle z owocami jego 
osądów nie było, był słuchany, ceniony, a jego 
spostrzeżenia i oceny stanu moralnego czy to 
środowiska, czy całego społeczeństwa były mate-
riałem dającym wiele do myślenia. 

Kiedyś w rozmowie zwróciłem mu uwagę, że 
podejrzewam go o pesymizm. Nie pamiętam do-
kładnie co powiedział, pamiętam natomiast, że 
nie argumentował zbyt mocno ani w swej obro-
nie, ani nie wyrażając zgody na moje zastrzeże-
nia. Tutaj też był sobą – ostrożny w sądach, roz-
ważający każdą opinię. 

Gdy opuszczał Poznań, by w posłuszeństwie 
kapłańskim rozpocząć pracę duszpasterską w 
parafii, byłem przekonany, że będzie mu ciężko, 
ponieważ zdawał się być jakby oderwany od 
spraw administracyjnych i gospodarczych. Żal 
było jego czasu na te zajęcia. Ale jakoś sobie z 
nimi radził. Wiem, że też dobrzy ludzie okazali 
mu bardzo wiele życzliwości. Miał natomiast w 
dalszym ciągu kontakt ze środowiskiem duszpa-
sterstwa akademickiego i to nie tylko w Pozna-
niu, ale w całym kraju. Był zresztą znany i cenio-
ny przez duszpasterzy różnych kręgów w Polsce. 
Przygotowywał również diakonów w wyższych 
seminariach duchownych do praktyki spowiedni-
czej. 

Sprawiedliwie zasłużył sobie na to, aby pa-
mięć o nim pozostała żywa w archidiecezji po-
znańskiej, a szczególnie, by nadal twórczo od-

Z życia ojczyzny 



 
 

10                                                                                                                                        Kwiecień  2013 

działywała na społeczność jego jedynej parafii, 
jaką kierował – w Kicinie. 

ks. Edward Szymanek TChr* 
 
* ks. Edward Szymanek, chrystusowiec, dr teologii biblijnej, 
mieszka w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego w 
Poznaniu. 

 

Nie znam odpowiedzi na twoje pytanie, 
ale będę się za ciebie modlił… 
 
Wspomnienie księdza kanonika Zbigniewa Pawlaka  
w 3. rocznicę śmierci 

15 kwietnia upływają 3 lata, od kiedy nie ma z 
nami księdza kanonika Zbigniewa. 

Wierzymy, że ten wspaniały człowiek, który 
był z parafianami przez ponad 30 lat, czeka na 
nas w niebie. Wierzymy, że pośredniczy u Boga 
w naszych modlitwach i po swojemu wciąż nam 
pomaga. 

Zapamiętaliśmy go jako człowieka bardzo re-
fleksyjnego. Nie narzucał swojej woli i nie miał 
odpowiedzi na wszystko. Na pytanie o radę w 
trudnej sprawie, pełen pokory powiedział kiedyś 
komuś  – „Nie znam odpowiedzi na Twoje pyta-
nie, ale będę się za Ciebie modlił…”. Może mó-
wił tak często swoim rozmówcom? 

 Całym życiem swoim modlił się i nawet w te-
stamencie, kiedy go zabrakło, odczytaliśmy jego 
słowa zapraszające do uczestnictwa we Mszy 
Świętej. Ofiarę Jezusa Chrystusa ukochał ponad 
wszystko. Złóżmy mu podziękowanie za to, że 
był z nami w ten sposób, jakiego by sobie chyba 
najbardziej życzył – naszą pełną obecnością na 
Mszach św. Inaczej bowiem jego kojące słowa 
umrą… 

redakcja 
 

 

Tydzień Biblijny w naszej parafii 
 

W III niedzielę wielka-
nocną rozpocznie się V 
Ogólnopolski Tydzień Bi-
blijny, który będziemy 
przeżywać również w naszej 
parafii, a dokładnie w 
dniach od 14 do 19 kwiet-
nia.  

Tydzień Biblijny jest 
okazją do wspólnego, ale również indywidualne-
go spotkania z Panem Bogiem, kontemplacji, 
umocnienia, aby Jego słowo mieszkało w nas i 
wydawało owoc. Ojciec Święty Benedykt XVI w 

2005 r. w Rzymie powiedział: „Nikomu nigdy nie 
wolno zapominać, że Słowo Boże jest lampą dla 
naszych kroków i światłem na naszej drodze. (...) 
Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towa-
rzyszy modlitwa, umożliwia tę intymną rozmo-
wę, w której przez czytanie – człowiek słyszy 
mówiącego Boga, a przez modlitwę – odpowiada 
z ufną otwartością serca.” Tydzień Biblijny stwa-
rza ku temu taką możliwość oraz mobilizuje do 
otwarcia się na dar Bożego słowa.  

Serdecznie więc zapraszamy parafian oraz go-
ści do uczestnictwa w Tygodniu Biblijnym w 
naszym kościele. Podczas jego trwania każdego 
dnia będziemy czytać fragmenty Pisma Świętego: 
w niedzielę biblijną o godz. 17.00, natomiast od 
poniedziałku do piątku po Mszy św., we wtorek o 
godz. 18.40. 
– niedziela (14.04.) –  

List do Rzymian  (rozdziały 1-7), 
– poniedziałek (15.04.) –  

List do Rzymian (rozdziały 8-16), 
– wtorek (16.04.) –  

 Drugi List do Koryntian (rozdziały 1-7), 
– środa (17.04.) –  

 Drugi List do Koryntian (rozdziały 8-13), 
– czwartek (18.04.) –  

List do Galatów (rozdziały 1-6), 
– piątek (19.04.) –  

List do Efezjan (rozdziały 1-6). 
Osoby, które chciałyby podjąć czytanie dane-

go rozdziału Biblii prosimy o kontakt e-mailowy: 
renata_sobanska@wp.pl lub zgłoszenie się do 
zakrystii. 

Krąg Biblijny 
 

Tydzień Modlitw  
o Powołania do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego 21–28 kwietnia 
 
Każdy człowiek powołany jest do życia, do miło-
ści, do szczęścia z Bogiem. Powołanie do tych 
trzech celów jest punktem wyjścia dla każdego 
innego powołania.* 

 
Powołanie – słowo to chyba najczęściej przy-
wołujemy, gdy stajemy przed koniecznością do-
konania właściwego wyboru, choćby przyszłej 
szkoły, później zawodu, także decyzji o małżeń-
stwie, rodzicielstwie lub ogólniej – drogi życio-
wej, poniekąd związanej z perspektywą później-
szej egzystencji w społecznej strukturze. Zdajemy 
sobie sprawę z konsekwencji podjęcia takich czy 
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innych decyzji, często bardzo ważnych szczegól-
nie dla nas samych jako tych, którym w tej nowej 
rzeczywistości przyjdzie funkcjonować. Czasami 
do końca życia. Znamy może z własnej autopsji, 
może z doświadczenia i przekazu innych, jak 
gorzki bywa owoc wyboru nietrafionego, podję-
tego pochopnie, w pośpiechu, 
bądź pod naciskiem innych. 
Wyboru nie przemyślanego, 
nie rozważonego głęboko w 
sercu, lecz pochopnego. Czę-
sto takie decyzje zapadają tyl-
ko dlatego, że taka jest aktual-
nie panująca moda bądź ocze-
kiwania rodziny czy ró-
wieśników. Już błędy na eta-
pie dokonywania wspomnianych wyborów, a w 
konsekwencji związanych z nimi działań mogą 
rodzić frustracje, pesymizm, niezadowolenie czy 
po prostu przekonanie o bezsensowności podej-
mowanych wysiłków. Ale nawet najprostsza po-
sługa bliźniemu, wykonywana jednak z sercem, z 
zamiłowaniem daje satysfakcję i przekonanie o 
wnoszonych do środowiska wartościach. 

Są jednak drogi życiowe szczególne. Ich reali-
zacja wymaga wielkiego zaangażowania, pełnego 
poświęcenia swoich sił i zdrowia, często nawet 
swego życia na rzecz drugiego człowieka. Tutaj 
właśnie trzeba przypomnieć o powołaniu do mał-
żeństwa i rodzicielstwa. Szczególnego powołania 
wymagają np. zawody nauczyciela, lekarza, pie-
lęgniarki. 

Specyficznego rodzaju misją jest powołanie do 
służby Bogu, czyli do kapłaństwa lub życia za-
konnego. To wezwanie, z którym Pan Bóg zwra-
ca się do człowieka w sposób bezpośredni, nie-
odwołalny. Błogosławiony Jan Paweł II pisał: 
„Każde powołanie w swojej najgłębszej warstwie 
jest tajemnicą, jest darem, który nieskończenie 
przerasta człowieka. Powołanie jest tajemnicą 
Bożego wybrania.” 

Człowiek powinien ten Boży dar jakim jest 
powołanie, starać się w sobie rozpoznać i przyjąć. 
Taka decyzja często bywa niezwykle trudna, mo-
że przerastać nas samych. Dlatego Kościół prosi 
wiernych o modlitwę do Ducha Świętego, o łaskę 
rozpoznania naszego miejsca w świecie, w Ko-
ściele, w Bożym planie, o rozpoznanie w sobie 
powołania.  

Do słów łukaszowej Ewangelii: „Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście 
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo” (Łk 10,2) nawiązywał w swych 
naukach także Benedykt XVI mówiąc: „Powoła-
nie wychodzi z Serca Boga i musi zawsze znaleźć 
drogę do serca człowieka.” 

 Formalne działania mające wzbudzić wśród 
wiernych troskę o powołania kapłańskie i zakon-

ne oraz zachęcić do modlitwy w 
tej intencji podjął już w 1941 r. 
papież Pius XII, inaugurując 
Papieskie Dzieło Powołań Ka-
płańskich, a nieco później bo w 
1955 r. Papieskie Dzieło Powo-
łań Zakonnych. 

Działania kontynuował pa-
pież Paweł VI ustanawiając w 
1964 r. Światowy Dzień Mo-

dlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konse-
krowanego. W następnych latach przybrał on 
obecną formę Tygodnia Modlitw o Powołania do 
służby Bożej w Kościele. Tydzień ten rozpoczyna 
się w IV niedzielę wielkanocną, zwaną także 
Niedzielą Dobrego Pasterza. Odczytywana jest 
wtedy w kościołach Ewangelia o  
Dobrym Pasterzu (J 10,1-10).  

Sobór Watykański II przypomina iż obowią-
zek budzenia powołań ciąży na całej społeczności 
chrześcijańskiej, a wierni stosownie do swoich 
możliwości winni modlitwą i czynem wspierać 
kapłanów, by owocniej wykonywali powierzone 
im zadania. Stąd też fundamentalna rola podsta-
wowej komórki społecznej jaką jest rodzina w 
kształtowaniu osobowości, wrażliwości religijnej 
młodego człowieka i jego świadomego zaanga-
żowanie w sprawy wiary.  

Uszanujmy postawę naszych dzieci, jeśli po-
dejmą trudną, dojrzewającą niekiedy latami decy-
zję o wstąpieniu na drogę kapłaństwa czy powo-
łania zakonnego. To od chrześcijańskiego klimatu 
panującego w naszych rodzinach i rodzinnego 
wsparcia zależy w dużej mierze czy na tej drodze 
wytrwają. 

gzal 
* Cytat pochodzi ze strony www.powolanie.bernardyni.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sprostowanie 
W lutowym wydaniu Naszego Patrona, w artykule 
„XXI Światowy Dzień Chorego” został pominięty 
współorganizator poczęstunku dla chorych – So-
łectwo Kicin. Pragnę serdecznie przeprosić Radę 
Sołecką za przeoczenie i jeszcze raz podziękować 
za pomoc. 

Barbara Babiarczyk 
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23 kwietnia, w uroczystość 
wielkiego polskiego Świętego 

– Wojciecha 
najwspanialszemu naszemu kościelnemu 

panu Wojtkowi 
życzymy dużo Bożej miłości i opieki, 

dobrego zdrowia, cierpliwości, 
a od ludzi szacunku i wiele przyjaźni! 

 
redakcja Naszego Patrona 

 
 

 

Nieszpory dla świata nauki 
z ks. arcybiskupem Stanisławem 

Gądeckim 
 
W piątek, 22 lutego 2013 r., o godz. 18.30 w 

archikatedrze poznańskiej odbyły się drugie nie-
szpory dla świata nauki. Ich inicjatorem był arcy-
biskup poznański ks. Stanisław Gądecki, który 
przewodniczył nabożeństwu i wygłosił homilię. 
W katedrze zgromadziło się kilkuset pracowni-
ków wszystkich uczelni poznańskich, a ich rekto-
rzy zostali imiennie przywitani przez ks. arcybi-
skupa. Nabożeństwo rozpoczęło się odśpiewa-
niem nieszporów ze Święta Katedry św. Piotra 
Apostoła.  

Po błogosławieństwie kończącym nieszpory, 
ks. arcybiskup wygłosił homilię przygotowaną na 
tę okazję, którą uczestnicy otrzymali do ręki w 
postaci wydrukowanej broszury. Homilia była 
poświęcona tematyce „Wolności człowieka na-
uki”.  

Na początek ks. arcybiskup przypomniał, że 
od zarania chrześcijaństwa stolica biskupia, w 
tym także Stolica Apostolska, była miejscem na-
uczania i badania trudnych zagadnień dotyczą-
cych wiary i ludzkiego życia. To powiązanie Ko-
ścioła z pragnieniem poznania świata doprowa-
dziło do powstania uniwersytetów, które od cza-
sów średniowiecza samodzielnie rozwijają wie-
dzę o człowieku i świecie. Mimo iż obecnie Ko-
ściół nie jest w powszechnym odbiorze kojarzony 
z badaniami naukowymi, to katedra pozostaje 
„patronką” nauki, wiedzy i nauczania.  

Metropolita poznański zauważył, że w bada-
niach naukowych i poszukiwaniu prawdziwego 
obrazu świata przede wszystkim potrzebna jest 

wolność. Ustalenie i zachowanie wolności w ba-
daniach jest warunkiem rzetelności, która prowa-
dzi do powstania prawdziwego obrazu człowieka 
i świata. Chodzi tu zarówno o wolność we-
wnętrzną, rozumianą jako brak uprzedzeń ze 
strony tego, który podejmuje badania oraz uczci-
wości co do metod i wyników, które są rezulta-
tem dociekań. W tym aspekcie badacz musi być 
uczciwy, tzn. gotów przyjąć takie rezultaty, które 
przy zachowaniu odpowiedniej metodologii są 
efektem finalnym badań. Uczonego nie mogą 
krępować początkowe założenia co do wyników 
jego dociekań, lecz uczciwość powinna nakazy-
wać mu, by z pokorą przyjąć ich rezultaty, nawet 
jeśli są one nie całkiem zgodne lub wprost 
sprzeczne z tzw. znanymi „prawdami”, przyjęty-
mi przez naukowców od stuleci. Człowiek bo-
wiem ciągle odkrywa nowe prawa nauki i detale 
dotyczące zjawisk szczegółowych. Dzieje wielu 
nauk pokazały, że brak wolności wewnętrznej i 
uparte trwanie przy stereotypach, wbrew rezulta-
tom nowszych dociekań prowadziło do zachowań 
na wskroś sprzecznych z naczelnym zadaniem 
nauki, nieskrępowanym poznawaniem świata i 
człowieka, który jest jego szczególną częścią.  

Dalej, ks. arcybiskup zauważył, że obok tej 
wolności wewnętrznej niezwykle ważna jest wol-
ność zewnętrzna, tj. warunki w jakich może dzia-
łać uczony. W sposób oczywisty odnosi się ona 
do instytucji państwa, które dla dobra społeczeń-
stwa, w imieniu którego rządzący sprawują wła-
dzę, powinna utrzymywać nakłady środków ma-
terialnych potrzebnych do rozwoju różnorodnych 
badań. Władza nie powinna ich krępować i nie 
wskazywać, które kierunki badań są bardziej pre-
ferowane w stosunku do innych. To samo odnosi 
się do władz uniwersytetów, które powinny stać 
na straży autonomii badawczej profesorów, bo 
tylko w ten sposób właściwie wypełniają oni 
funkcję powierzoną im przez środowisko uniwer-
syteckie. Historia poprzedniego wieku, który był 
czasem wielkich odkryć naukowych pokazała, że 
nadmierna zależność środowisk naukowych od 
mocno zideologizowanych władz państwowych 
lub grup politycznych prowadziła do publikowa-
nia teorii pod wieloma względami sprzeniewie-
rzających się dezyderatom nauki. 

Niestety, jak stwierdził arcybiskup, dzisiejszy 
czas, w którym z pozoru nauka cieszy się popar-
ciem czynników zewnętrznych oraz konieczną 
autonomią, jest świadkiem narastania nowych 
zagrożeń. Zjawiska te mają związek z kwestią 
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wolności i w efekcie prowadzą do jej ogranicza-
nia. Wiąże się to z emocjonalnym podejściem do 
badań, gdzie za wszelką cenę próbuje się udo-
wodnić hipotezy tymczasowo niedowodliwe, 
bądź oparte na nienaukowych założeniach, z za-
stosowaniem niewłaściwego aparatu badawczego. 
Z tym wiąże się maksymalistyczne przekonanie 
niektórych środowisk naukowych, że ich wolność 
nie może być niczym ograniczona i że mają oni 
prawo do prowadzenia i publikowania wyników 
każdych badań. Tymczasem należy przypomnieć, 
że nauka zrodziła się z pragnienia poznania świa-
ta, aby korzystając z praw nim rządzących i w 
zgodzie z nimi uczynić życie człowieka bardziej 
godnym, zgodnie z jego naczelnym miejscem w 
naturze. Absolutyzowanie wolności zewnętrznej i 
nieliczenie się z godnością przede wszystkim 
jednostki ludzkiej niesie zagrożenie dla człowie-
ka i przywodzi na myśl haniebne eksperymenty 
pseudonaukowców wysługujących się nieludzkim 
reżimom politycznym, znanym z niedawnej prze-
szłości. 

Z tego, co dotychczas powiedziano, zauważył 
ks. arcybiskup, rodzi się pewien paradoks, bo 
nauka z jednej strony powinna być wolna, lecz z 
drugiej strony ma poruszać się w obrębie pew-
nych granic. Paradoks ten jest jednak tylko po-
zorny, gdy dodamy, że to, czemu ma służyć na-
uka, to dobro tego, który ją uprawia – człowieka. 
Bez niego nie byłoby nauki, więc ona sama nie 
może się obrócić przeciw żadnej jednostce ludz-
kiej. 

Metropolita poznański podsumował, że cel, 
jakiemu ma służyć nauka, można określić jako 
poznanie prawdy, prawdy o człowieku i jego 
świecie. Naczelną wytyczną są tu dla Kościoła 
słowa Jezusa „Poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli” (J 8, 22). Celem Kościoła zawsze była 
służba prawdzie, którą Kościół niezmiennie sza-
nował i uznawał za swego sprzymierzeńca. Ko-
ściół nigdy nie stał przeciwko takiemu stanowi-
sku, choć zdarzało mu się bronić tez, które z bie-
giem czasu nie oparły się nowszym badaniom. 
Jednak Kościół potrafił przyjąć efekty uczciwych 
badań naukowych i obecnie nic, co jest głoszone 
jako nauka z poszanowaniem właściwej metody, 
nie jest przezeń odrzucane. 

Tym samym, stwierdził ks. arcybiskup, służba 
prawdzie jest jednocześnie służbą dobru, a dobro 
najpełniej wyraża się przez miłość. W ten sposób 
Kościół łączy uczciwe dążenie do poznania czło-

wieka i świata z ładem opartym na pragnieniu 
najwyższego Dobra, opartego na miłości.  

Podsumowując, gospodarz spotkania zauwa-
żył, że spojrzenie takie niezwykle wysoko wynosi 
rangę wolnych i uczciwych dociekań naukowych, 
które mogą się przyczyniać do czynienia świata 
lepszym dla dobra wszystkich ludzi naszego i 
przyszłego czasu. 

Witold Tyborowski 
 

Koncert zespołu „Amos” 
 
W ramach wizyt w poznańskich parafiach mo-

je koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Zakonu 
Pijarów w Poznaniu odwiedzili Kicin. Nasza pa-
rafia w niedzielę 3 marca gościła grupę tych mło-
dych, rozśpiewanych ludzi. Zespół „Amos” włą-
czył się w oprawę Mszy św., a po niej zaprezen-
tował swój repertuar podczas koncertu. Obejmo-
wał on różne gatunki muzyki, które niosły w so-
bie religijne przesłanie. Kto dobrze wsłuchał się 
w wykonanie utworów, dostrzegał jak wielką 
radość i siłę daje im wiara w Pana. Poprzez swój 
występ w dość niekonwencjonalny sposób pro-
mowali szkołę pijarską i zapraszali na dni otwarte 
w dniu 5 kwietnia. 

Obecnie zespół składa się z uczniów gimna-
zjum oraz liceum, a także absolwentów, którzy 
wspierają go podczas niektórych koncertów. 
Oprócz grupy wokalnej, w skład zespołu wcho-
dzą uczniowie grający na gitarach – basowej i 
klasycznej, bębnie, skrzypcach, altówce, flecie 
poprzecznym oraz klarnecie. Opiekunką grupy 
jest pani profesor Agnieszka Eichner, nauczyciel-
ka fizyki. 

Marta Miciniak 

 

fot. G.Z.
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XIII Festiwal Muzyki Pasyjnej 
i Paschalnej 

 

Festiwale muzyki pasyjnej i paschalnej zostały 
w Poznaniu powołane do życia przez Janinę No-
wowiejską, pozostającą we wdzięcznej pamięci 
środowiska niestrudzoną propagatorką kultury 
muzycznej, w tym zwłaszcza tej rodzimej. Twór-
czość inspirowana tematyką Męki Pańskiej, pro-
cesem przemijania, umierania i tajemnicą Zmar-
twychwstania jest tak bogata, że starczyłoby jej 
na całe wieki festiwalowych wydarzeń. Docenił 
to bogactwo już Feliks Nowowiejski, tworząc 
tradycję wykonywania w kościołach Poznania i 

Wielkopolski muzyki pasyjnej i paschalnej w 
okresie Wielkiego Postu, będącej inspiracją do 
głębokiego przeżycia misterium paschalnego.  

Jednym z założeń festiwalu jest odkrywanie i 
propagowanie polskiej muzyki pasyjnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej 
właśnie Feliksa Nowowiejskiego. Każda edycja 
festiwalu jest oddzielnie tytułowana i poświęcona 
odrębnemu aspektowi problematyki pasyjnej, 
kierując odbiorcę ku odpowiednim dziełom mu-
zycznym.  

Motto tegorocznego, XIII. festiwalu, brzmi 
„W ręce Twoje ...”, a jest on szczególnie nasta-
wiony na młodych twórców i wirtuozów. Pro-
gram koncertu inauguracyjnego wypełniło „Pas-
sio” Dariusza Przybylskiego, wykonane przez 
zespół wokalny Phoenix 16 z Berlina.  

Repertuar recitali organowych i koncertów 
kameralnych obejmuje dzieła kompozytorów 
różnych epok, od baroku po muzykę współcze-
sną. W tym roku aż połowę wydarzeń festiwalo-
wych stanowią koncerty kameralne, odbywające 
się w uroczych kościołach podmiejskich. Biorą w 
nich udział młodzi artyści prezentujący wokalną i 
instrumentalną muzykę oddającą klimat okresu 

pasyjnego. Założenie owego nurtu „podmiejskie-
go” jest następujące: „Muzyka przychodzi do 
Ciebie – nie musisz jej daleko szukać”.  

W niedzielę 10 marca 2013 r. o godz. 15.30 
taki koncert odbył się w przepięknym kościele 
pw. św. Józefa w Kicinie. Wystąpili: Aleksandra 
Lewandowska, absolwentka Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu w klasie śpiewu prof. Wojciecha 
Maciejowskiego, Adam Kutny, student poznań-
skiej uczelni w klasie śpiewu prof. Jarosława 
Bręka oraz Joanna Marciniak, studentka tejże 
uczelni w klasie organów prof. Elżbiety Karolak. 
Młodzi artyści nie zawiedli przybyłej publiczno-
ści – umiejętnie i z dużym wyczuciem prowadzo-
ne głosy A. Lewandowskiej i A. Kutnego bardzo 
dobrze oddawały klimat arii pasyjnych J.S. Bacha 
z Pasji wg św. Mateusza i G. Pergolesiego ze 
„Stabat Mater”. Nieduże, jednomanuałowe za-
bytkowe organy Gryszkiewicza rozbrzmiewały 
dramatyzmem w „Fantazji g-moll” J.S. Bacha, a 
w „Preludium d-moll” J.S. Bacha i chorale pasyj-
nym J. Brahmsa Joanna Marciniak wydobyła z 
instrumentu modlitewną zadumę. Niezwykle go-
ścinne przyjęcie w tutejszej parafii przyczyniło 
się do stworzenia atmosfery dobrego przygoto-
wania nabożeństwa gorzkich żali, które odpra-
wiono jako kontynuację koncertu. 

Elżbieta Karolak 
 
Nota o autorce artykułu: pani Elżbieta Karolak jest profesorem na 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. W październiku ubiegłego roku 
w ramach Kicińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej wygłosiła 
wykład pt. „Soli Deo gloria. Myśl chrześcijańska w muzyce pol-
skiej.” 

Spotkanie liderów grup  
duszpasterskich 

 

W środę 6 marca o godz. 20.00 odbyło się 
pierwsze spotkanie liderów grup duszpasterskich 
pod przewodnictwem ks. proboszcza. 

Na spotkaniu reprezentowane były niemal 
wszystkie grupy działające przy naszej parafii. 
Jest ich w sumie 14. Ponieważ było to pierwsze 
spotkanie, miało ono w znacznej mierze charakter 
informacyjny. Rozpoczęliśmy modlitwą, a na-
stępnie każdy z liderów przedstawiał garść in-
formacji.  

W naszej parafii działają grupy duszpasterskie, 
które składają się z kilku osób np. Parafialny Ze-
spół Caritas czy Krąg Biblijny oraz grupy bardzo 
liczne, jak choćby Wspólnota Żywego Różańca, 

fot. G.Z.
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grupa ministrancka czy Parafialny Zespół Litur-
giczny. Podczas prezentacji wszyscy liderzy mieli 
okazję zapoznać się z działaniami grup, których 
nie są członkami – bo trzeba tu zaznaczyć, że 
sporo osób działa aktywnie w kilku grupach. 
Szczegółowo dowiadywaliśmy się czym grupa 

się zajmuje, jak często się spotyka, jaki jest prze-
bieg spotkań, co jest w ich działalności pozytyw-
nego, jakie są dobre strony, ale też i jakie man-
kamenty, co trzeba zmienić i poprawić, aby dzia-
łać efektywniej. 

Chcemy, aby informacja o działających gru-
pach dotarła do szerszego kręgu osób, dlatego 
najbliższe zadanie dla liderów to przygotowanie 
informacji o swojej grupie, by można było umie-
ścić ją na stronie internetowej parafii.  

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą – apelem 
jasnogórskim, po którym ks. proboszcz udzielił 
nam błogosławieństwa. Spotkania będą kontynu-
owane. 

J.K. 
 

Promocja lektorska 
 

Dnia 9 marca br. o go-
dzinie 11.00 w katedrze 
poznańskiej rozpoczęła się 
Eucharystia połączona z 
przyjęciem do grona lekto-
rów czterdziestu trzech 
kandydatów oraz pięciu do 
funkcji psałterzysty i kan-

tora. Nowi lektorzy i psałterzyści otrzymywali 
„funkcję” z rąk ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka. 
Jednak, aby dojść do ołtarza, przyklęknąć przed 
nim, położyć prawą rękę na lekcjonarzu, a potem 
wypowiedzieć amen, musieliśmy poprzedzić te 
czynności ponad 33-godzinnym przygotowaniem 

z czterech różnych formacji: biblijnej, fonetycz-
nej, liturgicznej oraz wewnętrznej (psałterzyści 
uczestniczyli w 20 godzinach zajęć). 

Podczas nauki o dziejach i geografii Ziemi 
Świętej mieliśmy sposobność poznać ciekawe 
wiadomości na temat Starego i Nowego Testa-
mentu. Tę część kursu lektorskiego prowadził z 
nami kleryk Filip z pierwszego roku seminarium. 
Następną i nie mniej ważną częścią kursu była 
fonetyka. Miała ona na celu udoskonalenie na-
szego sposobu czytania przy ambonie przez 
wprowadzanie akcentów, odpowiednich pauz, a 
także modulacji głosu. Zaś formacja liturgiczna 
odbywała się z myślą, byśmy poprawili ewentu-
alne błędy w wykonywanych czynnościach przy 
ołtarzu, a także nauczyli się nowych funkcji.  

Spośród tych wszystkich godzin spędzonych w 
seminarium część poświęciliśmy także na zrozu-
mienie naszej służby lektorskiej jako powołania, 
którym obdarzył nas Bóg. Formacja wewnętrzna 
miała na celu lepsze zrozumienie przez nas tego, 
kim jesteśmy i dlaczego tak właśnie jest. Oprócz 
tej ostatniej formacji wszystkie były zwieńczone 
testami końcowymi, które musieliśmy zdać pozy-
tywnie. 

Mimo, iż kurs momentami dłużył się, były to 
jedne z najbardziej owocnych trzydziestu trzech 
godzin formacji dla ministranta, jakie można było 
przeżyć, a owoce tego są odczuwalne niemal od 
razu. 

Dziękuję Panu Bogu, że mogę być lektorem i 
wykonywać tę funkcję z upoważnienia Kościoła.  

 
Albert Tyborowski 

 
 
 
 
 

fot. J.K.
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„Pisz Poprawnie” 
Niestety, mimo megawytężonych wysiłków in-

telektualnych młodego teologa towarzystwo oka-
zywało się nieskłonne do akceptacji takich quasi-
reformatorskich pomysłów i pół żartem, pół serio 
nazywało ich postulatora półprotestantem. (...) 
Był superszczęśliwy, że ma do wykorzystania cały 
boży dzień. (...) W świątyni trwała akurat msza 
św. rekolekcyjna, odprawiana przez dominikani-
na z lubelskiej bazyliki Relikwii Krzyża Świętego, 
więc nasz gość, nie chcąc przeszkadzać, nie-
zwłocznie wyszedł i skierował swe kroki w stronę 
poznańskiej fary.  

To tylko fragmenty II Poznańskiego Dyktanda 
Pisz Poprawnie, które miało miejsce 12 marca br. 
w Collegium Maius przy ul. Fredry. Autorem 
tekstu, tak jak przed rokiem, jest ks. prof. dr hab. 
Wiesław Przyczyna, kierownik Katedry Komuni-
kacji Religijnej Papieskiej Akademii w Krako-
wie, przewodniczący Sekcji Homiletów Polskich 
oraz przewodniczący Komisji Języka Religijnego 
Rady Języka Polskiego. Przeprowadzane od 
dwóch lat dyktando w Poznaniu różni się od in-
nych tym, że dotyczy przede wszystkim słownic-
twa religijnego i, ze względu na charakter zabawy 
konkursowej, każdy uczestnik sam po napisaniu 
sprawdza poprawność własnej pracy na podsta-
wie udostępnionego materiału. Organizatorami 
tego wydarzenia byli: Instytut Filologii Polskiej 
UAM, Zespół Języka Religijnego Rady Języka 
Polskiego oraz Radio Emaus. Zaproszenie do 
uczestnictwa kierowano szczególnie do pracow-
ników Kurii Metropolitalnej, nauczycieli, wykła-
dowców oraz licealistów i studentów. Tym razem 
w dyktandzie uczestniczyło około 100 osób, czyli 
więcej niż w ubiegłym roku, a liczną grupę sta-
nowili uczniowie szkół średnich. 

Język religijny nie jest autonomiczny, wchodzi 
w skład języka polskiego, czyli w jego stosowa-
niu obowiązują zasady poprawnej polszczyzny. 
Jednym z przykładów jest zapis tytułów, gdzie 
tylko pierwszy człon piszemy wielką literą, m.in. 
Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, 
Kodeks prawa kanonicznego, Katechizm Kościoła 
katolickiego. Niepoprawny zapis (wszystkie sło-
wa z wielkimi literami) wynika z tego, że: „W 
języku łacińskim wszystkie człony tytułów ksiąg 
kościelnych zapisuje się tradycyjnie wielkimi 
literami, np. Codex Iuris Canonici. Ten zwyczaj 
tłumacze przenoszą na grunt polski (...). Taki 

zapis tytułów nie jest jednak zgodny z regułami 
obowiązującymi w języku polskim”. Natomiast 
skróty tytułów, także wyżej wymienionych, pi-
szemy wielką literą, np. OWMR, KPK, KKK. 
Warto również wspomnieć o skrótach wyrażeń, 
gdzie stosowanie kropek następuje wtedy, kiedy 
następne słowa zaczynają się od spółgłoski, np. 
pw. (pod wezwaniem), śp. (świętej pamięci), ds. 
(do spraw).  

Trudności w słownictwie religijnym sprawia 
także pisownia różnych modlitw, nabożeństw. 
Jeśli zapisuje się je jako tytuły, wtedy tylko 
pierwszy człon jest wielką literą, np. Gorzkie ża-
le, Droga krzyżowa, Apel jasnogórski, Litania 
loretańska do Najświętszej Maryi Panny, Litania 
do wszystkich świętych; natomiast jeśli są użyte w 
tekście jako celebracje liturgiczne, nabożeństwa, 
typy modlitw to zasadniczo pisze się je małymi 
literami, np. roraty, pasterka, apel jasnogórski, 
msza wieczerzy Pańskiej, msza trydencka, jutrz-
nia, nieszpory. Nierzadko również w odniesieniu 
do jakiejś parafii na początku pełnej oficjalnej 
jednostkowej nazwy własnej występuje Parafia 
Rzymskokatolicka, gdzie oba człony zapisujemy 
wielkimi literami, natomiast jedyny dopuszczalny 
skrót samego słowa rzymskokatolicki, np. w od-
niesieniu do wyznania, to rzymskokat. (niepo-
prawne są skróty: rzym.-kat., rz.kat., rzym.kat.). 
W wywiadzie udzielonym do internetowego ma-
gazynu Katolickiej Agencji Informacyjnej autor 
tekstu dyktanda wyjaśnił, że nadużywanie wiel-
kich liter w słownictwie religijnym jest wynikiem 
chęci oddania komuś lub czemuś szacunku, jed-
nak to staje się przyczyną błędów ortograficz-
nych.  

Ze względu na liczbę różnych wątpliwości do-
tyczących języka religijnego opublikowano m.in. 
książkę pt. Pisownia słownictwa religijnego pod 
redakcją Renaty Przybylskiej i ks. Wiesława 
Przyczyny. Zawiera ona rozbudowane wyjaśnie-
nia i przykłady z zakresu słownictwa religijnego, 
które mają służyć poprawnemu posługiwaniu się 
językiem polskim. 

RS 
Źródła: Przybylska R., Przyczyna W. (red.), Pisownia słownictwa 
religijnego, Tarnów 2011; http://ekai.pl/diecezje/x64570/poznan-
dyktando-z-zakresu-slownictwa-religijnego. 
Od redakcji: Naszym wewnętrznym ustaleniem jest pisownia 
terminu „Msza Święta” lub „Msza św.” – wielką  litery, ponieważ 
jako czasopismo religijne chcemy podkreślić szacunek do tajem-
nicy ofiary Jezusa Chrystusa. Czytelnicy nierzadko jednak spotka-
ją się w innych publikacjach z pisownią msza św. małą literą – nie 
jest to błąd według reguł j. polskiego. 

Z życia Kościoła 
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Pielgrzymka na Świętą Górę w Gostyniu 
 

W niedzielny poranek 17 marca 2013 roku z 
pętli autobusowej w Kicinie wyruszyła autoka-
rowa pielgrzymka na Świętą Górę w Gostyniu. 
Wszyscy w dobrych humorach podczas drogi 
śpiewali z uwielbieniem pieśni maryjne. Na miej-
sce zajechaliśmy około godziny 11.30 i pozostało 
nam trochę czasu na indywidualne refleksje w 
bazylice. Następnie o godzinie 12.00 odbyła się 
uroczysta Msza św. niedzielna, której przewodni-
czył nasz proboszcz ks. Andrzej Magdziarz. 
Piękną homilię wygłosił ojciec filipin z klasztoru 
filipinów na Świętej Górze. Po Mszy św. zostali-
śmy oprowadzeni po bazylice i po podziemiach 
tamtejszego sanktuarium. Droga powrotna rozpo-
częła się o godzinie 14.15. Był czas na własne 
refleksje, rozmowy, śpiew i modlitwę. W Kicinie 
byliśmy z powrotem około godziny 15.30. 

Święta Góra, na której obecnie znajduje się 
bazylika, była miejscem kultu religijnego już w 
średniowieczu. W XV w. zbudowano tu drewnia-
ną kaplicę, w której znajdowały się otoczone kul-
tem rzeźby piety i krucyfiksu. Obecny kościół 
powstał pod koniec XVII w. Miał on być wotum 
ufundowanym przez Adama Konarzewskiego w 
podziękowaniu za cudowne uzdrowienie w dzie-
ciństwie. Swoim obecnym kształtem kościół od-
wzorowuje bryłę  świątyni Santa Maria della Sa-
lute w Wenecji. Będąc pod wrażeniem piękna tej 
świątyni, Zofia Konarzewska* postanowiła zbu-
dować jej replikę pod Gostyniem. W 1971 r. ko-
ściół jako Sanktuarium Świętogórskiej Róży Du-
chownej został podniesiony przez papieża Pawła 
VI do godności bazyliki mniejszej. Obecnie ko-

ściół ten jest najważniejszym sanktuarium maryj-
nym archidiecezji poznańskiej. 

W ołtarzu znajduje się cudowny obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem – Świętogórskiej Róży Du-
chownej z 1540 r. W roku 2008 papież Benedykt 
XIV ofiarował złotą różę dla Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem. W podziemiach świątyni znajdują się 
trumny fundatorów i zmarłych członków wspól-
noty filipińskiej, w tym sługi Bożego ks. Waw-
rzyńca Kuśniaka. 

To taka krótka historia bazyliki święto gór-
skiej. Serdecznie zapraszam do nawiedzenia tego 
cudownego miejsca w Gostyniu. Na mnie osobi-
ście (myślę, że nie tylko) zrobiło ogromne wraże-
nie. 

Edyta Wawrzyniak 
 
* Zofia z Opalińskich Konarzewska – wdowa po Adamie Kona-
rzewskim, zwana królową Ziemi Wielkopolskiej. 

 

Dobre gimnazjum: „poznańskie Ulki” 
 
Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

w Poznaniu (taka jest pełna nazwa) jest szkołą 
katolicką, w której nauczanie i wychowanie opie-
ra się na zasadach katolickich. Szkoła mieści się 
w budynku przy al. Niepodległości1. Do szkoły 
uczęszcza około 200 uczniów, nie jest to więc 
szkoła duża. W każdym roczniku są trzy klasy, 
jedna męska i dwie żeńskie. W naszej szkole 
obowiązuje tradycyjny strój urszulański (co-
dzienny i galowy), czyli tzw. „mundurek”.  

Panuje tu miła atmosfera. Gimnazjum Urszu-
lanek troszczy się o religijność uczniów. Każdy 
dzień w szkole rozpoczynamy od wspólnej mo-
dlitwy w kaplicy lub w auli. W święta kościelne i 
uroczystości szkolne mamy Eucharystię i okazję 
do spowiedzi świętej. Msze święte mamy także w 
pierwsze piątki miesiąca. W okresie bożonaro-
dzeniowym, w pierwszą niedzielę stycznia, spo-
tykamy się wraz z rodzicami i nauczycielami na 
rodzinnym śpiewaniu kolęd. Wielu z nas akom-
paniuje śpiewom kolęd na różnych, czasem egzo-
tycznych instrumentach. W Niedzielę Palmową 
gromadzimy się (nauczyciele, uczniowie, rodzice, 
nasze rodzeństwo) w szkolnej kaplicy na wspól-
nej Eucharystii poprzedzonej procesją z palmami 
po całej szkole.  

Gimnazjum wybrałem jako swoją szkołę, po-
nieważ wcześniej uczęszczała do niej moja star-
sza siostra i wypowiadała się o tym gimnazjum w 
samych superlatywach. Szkoła ta uczy człowieka 
patriotyzmu i historii naszego narodu, o której my 

fot. E.M.
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młodzi powinniśmy pamiętać i ją pielęgnować. 
Czcimy rocznice narodowe i pamięć polskich 
patriotów. W szkole odbywają się okoliczno-
ściowe akademie i spotkania z kombatantami 
poznańskich oddziałów Armii Krajowej. 

Nauczyciele są dobrze nastawieni do uczniów. 
Nauka jest raczej przyjemnością niż katorgą. Na-
uczanie jest na wysokim poziomie. W naszej 
szkoły co roku mamy laureatów różnych konkur-
sów. Szkołę wyposażono w nowoczesne sale lek-
cyjne, pracownie komputerowe z szybkim inter-
netem, przestronną aulę ze sceną. Mamy salę 
sportową, salę korekcyjną i nowe, wszechstronnie 
przygotowane boisko sportowe. Można na nim 
grać w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i 
piłkę ręczną. W szkole działa wiele kółek zainte-
resowań. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jest 
np. kółko polonistyczne, matematyczne, biolo-
giczne, plastyczne czy różne językowe. Poza ko-
łami przedmiotowymi działają też kółka: teatral-
ne, taneczne, biblijne, SKS-y oraz chór szkolny.  

Charakter Gimnazjum Sióstr Urszulanek naj-
lepiej oddaje napis w naszym godle – słowo Se-
rviam, które ma wymowę służby z miłością Bo-
gu, Ojczyźnie i drugiemu Człowiekowi. 

Mikołaj Celka 
1 www.gimsu.poznan.pl 

 

Dobra wiadomość !!! 
 

Mamy do przekazania nie tylko naszym para-
fianom, ale i wszystkim odwiedzającym Kicin 
dobrą wiadomość. Po wieloletnich, dotąd bezsku-
tecznych staraniach uzyskaliśmy zgodę gminnego 
konserwatora zabytków na całkowitą redukcję 
zieleni porastającej kościelne wzgórze. Oznacza 
to w praktyce możliwość wycinki wszystkich 
drzew i krzewów wokół świątyni. Dzięki temu 
będzie ona dobrze widoczna z dużej odległości, 
szczególnie od ulicy Poznańskiej. Prace rozpocz-
ną się już z dniem 1 kwietnia tego roku. Wszyst-
kich chętnych prosimy o przybycie we wcze-

snych godzinach rannych na plac przykościelny z 
siekierami i piłami. Po wykarczowaniu drzew, w 
tym samym dniu w godzinach popołudniowych 
wprowadzimy nowe nasadzenia roślinności kar-
łowatej, aby w przyszłości nie zasłaniać bryły 
kościoła. Prosimy o przybycie także pań w celu 
wydawania posiłku regeneracyjnego, który za-
pewni nadleśnictwo. Kawę, ciepłą herbatę oraz 
słodkie zapewnia ks. proboszcz. 

redakcja 

Co nas boli. 
Koniec konsultacji społecznych  
w sprawie Bros? 

W poprzednim artykule z cyklu „Co nas boli” 
dziękowaliśmy krótko organizatorom zebrania 
informacyjnego w sprawie zagrożeń ze strony 
fabryki Bros, które odbyło się w świetlicy w Ja-
nikowie 28 lutego br. Od strony merytorycznej 
spotkanie zostało przygotowane przez działaczy 
KicinOnLine, a wspaniałym poczęstunkiem pod-
jęli zebranych mieszkańcy Janikowa z panią soł-
tys Czesławą Knypińską na czele. Wyczerpująco 
przedstawiono szereg informacji na temat samej 
inwestycji oraz aktualny stan faktyczno-prawny. 
Janikowianie dowiedzieli się przede wszystkim o 
podpisanej umowie pomiędzy włodarzem ich 
gminy, czyli burmistrzem Swarzędza, a firmą 
Bros, w której burmistrz zezwala inwestorowi na 
transport towarów za pośrednictwem ważących 
nawet 42 tony TIRów, które będą kierowane 
przez ulice: Asfaltową i Podgórną. Spotkanie 
było bardzo potrzebne, ponieważ do tej pory 
mieszkańcy w większości opierali swoją wiedzę 
jedynie o plotki, domysły i szczątkowe informa-
cje przekazywane „przez płot”. Podczas zebrania 
zaprezentowano im bazę aktualnej i wiarygodnej 
wiedzy, zbudowanej na dokumentach i aktach 
prawnych. Dowiedzieli się też, że nie zostali sami 
z problemem, który zgotowały im ich własne 
władze samorządowe. Wieś Kicin służy pomocą 
prawną i organizacyjną, bo inwestycja Bros jawi 
się jako wspólne niebezpieczeństwo dla całej 
okolicy. Jestem przekonana, że to dzięki temu 
zebraniu mieszkańcy – szczególnie Janikowa – 
odważnie stawili się na kolejnej i prawdopodob-
nie ostatniej rozprawie administracyjnej z tzw. 
udziałem społeczeństwa 6 marca br. w Swarzę-
dzu. 

Rozprawa administracyjna – zarządzona przez 
samego burmistrza Swarzędza – miała jak wiemy Drzewa do wycinki                                                             fot. B.T. 
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swoje trzy odsłony. W pierwszym terminie odby-
ła się w październiku 2012 r. i była żałosnym 
przykładem braku formalnego i merytorycznego 
przygotowania ze strony inwestora. Dlatego zo-
stała przerwana przez prowadzącą rozprawę panią 
Joannę Sonnak z Urzędu Gminy Swarzędz i od-
roczona aż do 31 stycznia 2013 r. Ów dzień był 
jedynym terminem, kiedy to władze gminy Swa-
rzędz dostosowały się do obywateli i zaplanowały 
spotkanie na godziny popołudniowe. Rozprawa 
trwała w godzinach 16.30 – 21.00 (zatem 4 i pół 
godziny) i została odroczona do następnego ter-
minu z uwagi na ograniczenie związane z mak-
symalnymi godzinami pracy personelu sali Domu 
Kultury. Niestety w trzecim terminie, tj. 6 marca, 
władze nie były skłonne przychylić się do prośby 
obywateli o zorganizowanie spotkania w godzi-
nach popołudniowych, co zmusiło wielu miesz-
kańców do wzięcia urlopów, by w liczbie około 
70 osób przybyć na rozprawę. Toczyła się ona 
przez ponad 5 godzin (12.00–17.20), a mieszkań-
ców reprezentowali formalnie przedstawiciele 
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Kicina i Okolic „Len” oraz KicinOnLi-
ne. 

Sam początek rozprawy rozwiał wszelkie wąt-
pliwości co do prawdziwych intencji burmistrza 
Trawińskiego. Otóż komunikat jaki przekazał 
zgromadzonym był następujący: zgodnie z podję-
tą przez siebie decyzją – tj. organu prowadzące-
go, czyli Burmistrza Gminy Swarzędz – nie ma 
sensu organizować kolejnych terminów rozpraw 
z bezpośrednim udziałem społeczeństwa, bo ilość 
zadawanych pytań i wyrażanych wątpliwości 
powoduje jedynie przedłużenie całej procedury. 
Czyli forma rozprawy administracyjnej z udzia-
łem społeczeństwa, dająca mu prawo do bezpo-
średniej konfrontacji z firmą Bros i władzami 
Gminy Swarzędz, jest bezsensowna, bo nie cho-
dzi przecież o to, aby rozwiać u ludzi uzasadnio-

ne obawy, bądź pokazać, że inwestycja ta nie ma 
prawa bytu, a wyłącznie chodzi o to, aby złudnie 
sprawić wrażenie zorganizowanymi rozprawami, 
że jakakolwiek konsultacja społeczna miała miej-
sce. Dotychczasowe rozprawy dobitnie pokazały 
z jednej strony, jak bardzo firma Bros nie jest 
merytorycznie przygotowana do tej inwestycji, a 
z drugiej – jaką determinacją wykazuje się urząd 
Burmistrza, żeby niezależnie od konsekwencji dla 
środowiska i mieszkańców inwestycja ta została 
zrealizowana!!! Oczywiście, jak podkreślała apli-
kantka radcowska reprezentująca gminę, postę-
powanie dowodowe w sprawie nie będzie by-
najmniej formalnie zakończone, ale konsultacji 
społecznych w formie rozprawy już nie będzie. 
Bo po co, prawda? Skoro i tak na dotychczaso-
wych rozprawach, na większość zadawanych 
pytań, pełnomocnicy firmy Bros odpowiadali 
„nie wiem”, „nie mamy danych”, „nie przygoto-
waliśmy na dzisiaj odpowiedniego slajdu”, czy 
„na to pytanie odpowiemy w terminie później-
szym”. A zatem zgodnie z wolą pana Burmistrza, 
aby „w pełni i wyczerpująco” wyjaśnić powstałe 
wątpliwości, dalsze konsultacje społeczne odbędą 
się wyłącznie w formie pisemnej – tj. po zebraniu 
wniosków od mieszkańców dotyczących raportu 
oddziaływania na środowisko, gmina przekaże je 
firmie Bros, która powinna się do nich ustosun-
kować, aby burmistrz mógł wydać decyzję śro-
dowiskową. Niestety, mamy wrażenie, że niefor-
malnie ta decyzja została już dawno podjęta, a 
całe konsultacje społeczne to wyłącznie fikcja, 
mająca sprawić wrażenie, że się odbyły. W każ-
dym razie koniec już z bezpośrednim kontakto-
waniem się władzy ze społeczeństwem. Dzięku-
jemy jednak (nie bez ironii) za danie nam możli-
wości zaobserwowania jak funkcjonują władze 
samorządu terytorialnego, co było widoczne jak 
na dłoni w związku z zachowaniem pana burmi-
strza, który w pewnym momencie przeprosił 
obecnych i powiedział, że nie może już dłużej z 
nimi pozostać, ponieważ musi jechać na posie-
dzenie zarządu międzygminnego związku „śmie-
ciowego”, czyli GOAP. No tak, przecież za 
udział w rozprawie z udziałem społeczeństwa nie 
ma dodatkowej diety 700 zł, a w GOAP są (jak-
żeby inaczej – przecież na GOAP też się składa-
my, MY, czyli OBYWATELE). A podobno po-
siedzenia zarządu GOAP odbywają się po godzi-
nach pracy urzędników? Bez komentarza. 

Naprzeciw mieszkańców siedzieli przedstawiciele Bros i Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz.                                                fot. T.S.  
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Ale wróćmy do meritum – zadano pytanie dla-
czego nie opracowano protokołu z terminu dru-
giej rozprawy. Okazało się, że władze gminy nie 
widzą takiej potrzeby, 
a opracowanie proto-
kołu z pierwszej roz-
prawy było … niedo-
patrzeniem, bo proto-
kół wg urzędników 
będzie dopiero jeden, 
całościowy, po 
wszystkich terminach 
rozpraw. Urzędnicy 
robią zatem jak im 
wygodnie, raz protokół 
zrobią, a kolejnym razem już nie. Jak mieszkańcy 
mogli udowodnić, że przedstawiciele Brosa nie 
wypełnili złożonego zobowiązania do dostarcze-
nia odpowiednich dokumentów w ciągu 4 dni, 
skoro nie mogli skorzystać z protokołu z rozpra-
wy styczniowej? Czy urzędnicy bez protokołu nie 
pamiętali, że sami zobowiązali do tego inwesto-
ra? Bez protokołu trudno cokolwiek udowodnić, 
ale chyba wszyscy obecni zauważyli, że przecież 
o to chodziło. Większość podejmowanych prób 
uzyskania odpowiedzi na pytania dlaczego coś 
jest niezgodne z przepisami, kończyło się skwi-
towaniem urzędników „wniosek został przyjęty, 
odpowiedź zostanie udzielona w przyszłości”. 

Aby nie zabrnąć w szczegóły, pozwolę sobie 
na przytoczenie kilku obserwacji odnośnie same-
go sposobu prowadzenia rozprawy i zaopatrzę je 
w mój komentarz krytyczny. Zadano prowadzą-
cym rozprawę pytanie o sam sens zadawania py-
tań przez mieszkańców, skoro nie mają oni gwa-
rancji na to, że inwestor w ogóle zechce się usto-
sunkować do poruszanych problemów i na każdy 
złożony wniosek otrzymują odpowiedź brzmiącą 
„zostanie to zaprotokołowane”. Wiceburmistrz 
stwierdził, że jeśli mieszkańcy nie otrzymają/nie 
otrzymali odpowiedzi na którekolwiek ze swoich 
pytań, to fakt ten zostanie ujęty w protokole koń-
cowym. Ze strony urzędników gminy, czyli orga-
nu prowadzącego, padały niejednokrotnie zarzuty 
o powtórzenia lub zadawanie pytań ocenianych 
jako „mało konkretne”. Przedstawiciel kicinian 
zwrócił prowadzącym uwagę, że gdyby inwestor 
ustosunkował się do zarzutów przedstawionych w 
styczniu, a materiał dowodowy został przygoto-
wany rzetelnie, to być może nie trzeba byłoby 
zadawać kolejnych i bardziej szczegółowych py-
tań. W pewnym momencie bardzo zasadnie za-

uważyła jedna z mieszkanek, że pozbawione sen-
su jest zadawanie kolejnych pytań, jeśli nie ma 
odpowiedzi na pytania zadane uprzednio. Wice-

burmistrz odparł, 
ze „organ prowa-
dzący zbiera 
wszelkie informa-
cje, by mieć pogląd 
na sprawę i że je-
dynie udostępnia 
on mieszkańcom 
możliwość spotka-
nia”. Zapytano 
więc wiceburmi-
strza, czy w ogóle 

rozumie jak wielki jest opór społeczny i czy w 
ogóle może to wpłynąć na jego decyzję. Tego 
typu argumenty zirytowany pan Trawiński odbi-
jał oskarżeniami o ataki personalne na jego oso-
bę. 

Sednem rozprawy nie były jednakże utarczki 
formalne. 

Mieszkańcy poruszyli bulwersującą sprawę 
podniesienia tonażu dla samochodów ciężaro-
wych na ul. Swarzędzkiej, na co otrzymali wymi-
jającą odpowiedź, że ta sprawa nie ma związku z 
oddziaływaniem na środowisko. Skierowano za-
pytanie o rozwiązania komunikacyjne przewi-
dziane dla pracowników inwestora, którzy będą 
musieli dotrzeć do zakładu pracy*. Rzeczniczka 
Bros stwierdziła krótko, że nie odpowie na to 
pytanie. Na tak obojętne potraktowanie problemu 
bezpieczeństwa samych zatrudnionych, miesz-
kańcy zgłosili wniosek o przeprowadzenie symu-
lacji ruchu pracowników w drodze do i z pracy, 
skoro po drodze szerokiej na 6 metrów mają po-
ruszać się TIRy oraz setki innych samochodów, a 
nie zostały przewidziane do wybudowania żadne 
chodniki, czy ścieżki rowerowe. 

Poza kwestiami komunikacyjnymi, mieszkań-
cy wykazywali przykładowo, że topniejący śnieg 
z dachu fabryki, zabrudzonego pyłami technolo-
gicznymi pochodzącymi z wnętrza hali i wywie-
wanymi wentylatorami dachowymi, może w 
okresie roztopów skazić glebę. Wykazali, opiera-
jąc się na danych samego inwestora, jaka ilość 
niebezpiecznych substancji będzie parować i roz-
przestrzeniać się. Jeden z autorów raportu skwi-
tował to w ten sposób, że modele matematyczne 
nie przewidują takiego niebezpieczeństwa, nawet 
przy założeniu wartości emisji pyłów najbardziej 
wg inwestora zawyżonych. Nie udzielono jednak 

Baletnice na Bros-owym polu.                                       www.kicinonline.pl 
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odpowiedzi na pytanie: gdzie będą osiadały pyły 
emitowane przez wentylatory dachowe i gdzie 
będą się gromadziły. Mieszkańcy zgłosili zatem 
wniosek o przeprowadzenie takiej analizy. Na 
kolejny zarzut wobec inwestora, że odwierty słu-
żące do zbadania poziomu wód gruntowych były 
za płytkie, przedstawicielka Brosa odparła non-
szalancko, że zostały w międzyczasie wykonane 
głębsze odwierty, ale wyłącznie na wewnętrzne 
potrzeby firmy Bros. Oskarżono zatem inwestora 
o zatajanie wyników, które być może mają istotne 
znaczenie podczas prowadzonego postępowania. 
W dalszej części wykazano zaniżenie przez inwe-
stora ilości wozów asenizacyjnych potrzebnych 
do wywozu nieczystości. 

Problematyka niwelacji i wyrównania terenu 
do poziomu zero (w wyniku czego powstanie 4 
metrowy nasyp od strony Kicina, na którym znaj-
dą się doki rozładunkowe), zasięg działania hała-
su produkowanego przez parkujące i rozładowy-
wane ciężarówki i pracę maszyn, szerokość obo-
wiązkowego pasa zieleni – wszystko to zajęło 
protestującym następne godziny. Z braku odpo-
wiedzi, zgłaszano wiele kolejnych wniosków do 
protokołu. 

Oliwy do ognia dolała sprawa spadku wartości 
nieruchomości w okolicy planowanej fabryki i 
odszkodowania dla właścicieli, w związku z 
oszacowanym (przez samych ekspertów firmy 
Bros) na 800 metrów wokół inwestycji promie-
niem oddziaływania na tereny sąsiednie, ze 
względu na kwalifikację przedsięwzięcia jako 
podmiotu stwarzającego ryzyko wystąpienia po-
ważnej awarii przemysłowej. Nie był to jednak 
czas ani miejsce na zadawanie tego typu pytań, 
bo jak się dowiedzieliśmy, to nie do inwestora 
należy zamartwianie się problemem. Mieszkańcy 
mimo tego powtórzyli swój wniosek z paździer-
nika 2012 roku, zgodnie z którym zaapelowano 
do organu prowadzącego o nakazanie wykonania 
przez inwestora analizy wpływu inwestycji na 
wartość położonych w okolicy działek i przepro-
wadzenie symulacji spadku ich wartości. Eksper-
tom Brosa zadano również pytanie jakie będą 
ograniczenia w korzystaniu z własnych nieru-
chomości związane z inwestycją, które dotkną 
właścicieli domów i działek położonych w 800 
m. promieniu oddziaływania inwestycji. Pan 
Krzysztof Okrasiński, autor raportu, odpowie-
dział, że obecnie trudno dokonać oceny jakie 
skutki rodzić będzie za sobą planowana inwesty-
cja, albowiem dopiero wówczas kiedy zostanie 

ona zrealizowana, przygotowany zostanie raport 
bezpieczeństwa, z którego będą wynikać zobo-
wiązania zakładu do opracowania reguł bezpie-
czeństwa w normalnym funkcjonowaniu zakładu 
i w razie awarii. 

Pod sam koniec rozprawy, protestujący zwró-
cili uwagę na najbardziej zasadniczą kwestię jaką 
są zapisy ustawy o ochronie środowiska. Zgodnie 
z nimi zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii powinny być lokalizowane 
w bezpiecznej odległości od siebie, od osiedli 
mieszkaniowych (…), od obszarów objętych 
jedną z form ochrony przyrody i ich OTULIN. 
A przecież fabryka Brosa nie ma być zlokali-
zowana w nieokreślonej odległości OD otuliny 
parku krajobrazowego, lecz dokładnie NA 
terenie otuliny!!! Ekspert Brosa starał się prze-
konać obecnych, że zapis ten dotyczy wyłącznie 
wytycznych przy sporządzaniu miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzeni, a nie proce-
dur związanych z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. Taki sposób rozumowania powinien być 
jednak sygnałem alarmowym dla radnych gminy 
Swarzędz, iż na terenie ich gminy obowiązują 
plany zagospodarowania nie respektujące przepi-
sów ustawy o ochronie przyrody! Ale jak ma to 
być sygnałem, skoro na rozprawie nie było ani 
jednego radnego?!?! A kto Was drodzy radni wy-
bierał jak nie mieszkańcy, którzy liczyli, że bę-
dziecie prawdziwymi przedstawicielami dbają-
cymi o ich interes. Przed wyborami warto zabie-
gać o poparcie mieszkańców, ale po – już nie? 
Mieszkańcy złożyli zatem kategoryczny wniosek 
o ustosunkowanie się do tego przepisu, wniosku-
jąc że tego typu inwestycja nie ma prawa być 
zlokalizowana na tym terenie. Dopowiem tylko, 
ze wiceburmistrz w sposób mało grzeczny zwró-
cił uwagę pani sołtys Janikowa, że teraz firma 
Bros „konsumuje” plan zagospodarowania, a 
mieszkańcom 11 lat po jego uchwaleniu nic do 
tego. 

Podsumowując warto wspomnieć o uwadze 
jednego z mieszkańców, który ocenił gdzie prze-
biega linia podziału interesów zgromadzonych na 
sali osób – otóż dokładnie tam, gdzie ustawiony 
był stół dla przedstawicieli spółki Bros i dla pre-
zydium gminnego siedzących w rzędzie obok 
siebie. Czyli po jednej stronie mieszkańcy, po 
drugiej urzędnicy i firma Bros. Na pewno zapew-
nienia burmistrza Trawińskiego o jego bezstron-
ności i dobrej woli żadnego z obecnych po stronie 
społecznej mieszkańców nie przekonały, czego 
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częstym wyrazem były wybuchy śmiechu i bu-
czenia w reakcji na wypowiedzi pana burmistrza. 
Być może dlatego, że synonimem „naprzeciw” 
jest „przeciwko”. 

pirogov, KicinOnLine 
 

 
*Przypomnijmy: według inwestora będzie 680 osób zatrudnio-
nych, parking na 150 samochodów osobowych, praca głównie na 
2 zmiany, w godz. 6.00 – 22.00, okresowo na 3 zmiany. Przewidy-
wana największa ilość osób na całej zmianie dziennej: 530, na 
zmianie 6.00-14.00 nawet 360 osób. Fakty są następujące: wąska 
droga szer. 5-6 m, bez pobocza, na odcinku na górce nawet unie-
możliwiająca pieszym zejście do rowu celem uniknięcia potrące-
nia; z trudem mijają się samochody osobowe; odległość od inwe-
stycji do najbliższego przystanku autobusowego wynosi 800 m. Ze 
strony inwestora obecni byli: D. Chmielecka (przedstawiciel 
Bros), B. Plekan (kierownik działu inwestycji), pani odpowie-
dzialna za badania i rejestrację, J. Próchniewicz (konsultant), K. 
Okrasiński (współautor aneksu do Raportu OOŚ – Oceny Oddzia-
ływania na Środowisko), M. Szczęsny (autor analiz); ze strony 

urzędu Burmistrza Gminy Swarzędz: wiceburmistrz A. Trawiński, 
prowadząca rozprawę J. Adamska (w zastępstwie J. Sonnak) oraz 
aplikantka radcowska. 
 

Rozprawy banerowe 
 
Terminy następnych rozpraw z powództwa Bros 
przeciwko mieszkańcom w sprawie o naruszenie 
dóbr osobistych firmy, w Sądzie Okręgowym,  
Al. Marcinkowskiego 32: 
10 kwietnia 2013 r., g. 8.45, s. 19 – Bros kontra 
Stowarzyszenie „Len” 
12 czerwca 2013 r., g. 8.45, s. 19 – Bros kontra 
mieszkaniec Kicina  
(jako świadek powołany jest właściciel spółki 
Bros)

 

 
Ogłoszenie Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego  

Towarzystwa Tatrzańskiego 
 
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania w 2013 r., które odbywać się będą (o ile nie zaznaczono 
inaczej) o godz. 18.30 w sali 220 Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10. 
Kalendarz naszych spotkań począwszy od kwietnia: 
11.04 – Krzysztof Flaczyński, Porady lekarza himalaisty 
2.04 – Rajd, pielgrzymka – Szlak im. PTT – krzyż papieski, godz. 20.00 (początek: kościół w Kicinie) 
25.04 – Zbigniew Zwoliński, Dookoła świata 
1.05 do 5.05 – Wycieczki (Tatry, Masyw Śnieżnika, Karkonosze) 
9.05 – Marek Zirhoffer, Sprzęt wspinaczkowy; Alpy 
18.05 – Biegi na orientację – Stadion LKS Kicin, godz. 9.30 
29.05 – 60. rocznica zdobycia Everestu przez Hillarego i Norgaya 
29.05 – Piotr Bittner, Wędrówki (Ameryka Południowa) 
7.06 – Setna rocznica zdobycia McKinley’a (Hudson Stuck, Harry Karstens, Walter Harper, Robert 
Tatum) 
15.06 – Rajd do Parku Linowego w Kobylnicy. Zbiórka przy szkole w Kicinie, godz. 9.30 
22.06 – Plener fotograficzny. Zbiórka przy szkole w Kicinie, godz. 9.30 
czerwiec – festyn w Kicinie 
3.07 – 60. rocznica zdobycia Nanga Parbat (Hermann Buhl)  
5.07 – 55. rocznica zdobycia Gasherbrum I (Andrew Kauffman i Pete Schoening) 
22.07-30.07 – Zakopane (różne warianty tras) 
26.07 – Koncert piosenki turystycznej w naszym wykonaniu: godz. 10.00 Dyrekcja TPN, godz. 13.00 
Schronisko na Hali Kondratowej,  
27.07 – Msza św. dla PTT i miłośników gór; godz. 16.00, Wiktorówki  
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4.08 – 195. rocznica pierwszego polskiego wejścia na Mt. Blanc (4.08.1818 r., Antoni Malczewski) 
8.09 – Rajd-pielgrzymka z Kicina do Dąbrówki Kościelnej. Zbiórka w Kicinie przy kościele godz. 
5.00, powrót do Kicina ok. godz. 18.00 
28.09 – Rajd im. Wł. Zamoyskiego. Zbiórka na parkingu, koło „skały” Zamoyskiego w Mosinie Poże-
gowo o godz. 9.30 
12.10 – Święto Gór na Nizinach. Rajd, wystawy fot., grochówka, prelekcja, koncert. 
24.10 – Natalia Feliczak, Góry, które kocham 
2.11 – Modlitewne wspomnienia  
7.11 – Mirosław Wziętek, Wyprawy Jurka Bogdanowskiego 
14.11 – Dita Kicińska, Jaskinie  
29.11 – Dzień Siwka, godz. 18.00 kościół p.w. św. Józefa i dom parafialny w Kicinie 
6.12 – Spotkanie ze św. Mikołajem (kościół św. Józefa i dom parafialny w Kicinie) 
16.12 – Dzień Taternika, godz. 16.00 Góra św. Wojciecha w Poznaniu (kościół p.w. św. Wojciecha) – 
Msza św. przejście pod „Skałkę” na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, spotkanie opłatkowe, 
śpiew, muzyka. 
31.12 – 25. rocznica pierwszego zimowego wejścia na Lhotse (Krzysztof Wielicki) 
 
Wyznaczymy jeszcze terminy spotkań z innymi prelegentami. Będziemy informować na bieżąco o 
organizowanych spotkaniach i wystawach fotograficznych. Planujemy wyjazdy naszych członków w 
góry (w mniejszych grupach), a także we współpracy z innymi oddziałami. Kontakt z prezesem: e-mail 
ptt_poznan@vp.pl. Bieżące informacje będziemy zamieszczać w gablocie PTT Collegium Maius ul. 
Fredry 10, na stronie internetowej www.pttpoz.republika.pl oraz w prasie. Prosimy poinformować 
wszystkich miłośników gór. 

Z tatrzańskim pozdrowieniem – Leszek Lesiczka 
 

Twój 1 % może pokonać niepokonane 
Redakcja Naszego Patrona prosi czytelników o pomoc finansową dla osób, które jej bardzo potrzebują, aby 

ratować życie. Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku rocznego na wymienione niżej cele. Bardzo za 
to dziękujemy.  

redakcja 
Ania Szmaj 

Ania Szmaj jest studentką polonistyki na UAM, ma 24 lata, od czerwca 2012 roku jest szczęśliwą 
mężatką i obecnie mieszka w Owińskach. Jej mama jest mieszkanką i parafianką Kicina od urodzenia. 
Parę lat temu zdiagnozowano u Ani stwardnienie rozsiane. Jest to choroba nieuleczalna, nieobliczalna 
i do tego niezwykle kosztowna. Życie z diagnozą przepełnione jest strachem i niepokojem. Nadzieją 
na spowolnienie rozwoju choroby jest konsekwentne leczenie, które przerasta finansowe możliwości 
Ani i jej rodziny. Miesięczny koszt kuracji i rehabilitacji to ok. 6.000 zł. Z naszą jednak pomocą wy-
kupienie lekarstw stanie się możliwe.  

Aby wesprzeć Anię w leczeniu wystarczy zadecydować o przeznaczeniu 1% płaconego przez nas 
podatku i w deklaracjach PIT, dotyczących dochodów (przychodów) uzyskiwanych od 1 stycznia 2012 
roku, wypełnić następujące części formularza: 
- Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) – 
należy wpisać numer KRS 0000083356 oraz wnioskowaną kwotę. Numer ten odsyła do Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. 
- Informacje uzupełniające – należy wpisać „cel szczegółowy” – Anna Szmaj 
* choroba centralnego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. 
Nadia Gumna 
O małej, bo teraz niespełna 4-letniej dziewczynce, pisaliśmy w Naszym Patronie w październiku ze-
szłego roku. Nadia również mieszka w Owińskach. Ma nowotwór mózgu. Guz rośnie powoli i powi-
nien być usunięty, ale nie jest to możliwe w Polsce. Obecnie stan malutkiej jest stabilny. Wdrożono 
trudne leczenie chemioterapią w Warszawie. Potrzebne są pieniądze, by ratować jej życie, a także na 
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samą rehabilitację. Rodzice odsyłają do strony www.pomocdlanadii.pl, gdzie szczegółowo opisano 
leczenie dziewczynki i aktualny stan. 

I tu podobnie, aby wesprzeć Nadię, wystarczy zadecydować o przeznaczeniu 1% płaconego przez 
nas podatku i w deklaracjach PIT, dotyczących dochodów (przychodów) uzyskiwanych od 1 stycznia 
2012 roku, wypełnić następujące części formularza: 
- Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) – 
należy wpisać numer KRS: 0000037904 oraz wnioskowaną kwotę. Numer ten odsyła do Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 
- Informacje uzupełniające – należy wpisać „cel szczegółowy”: 18 099 Nadia Gumna 
Tu rodzice dziewczynki proszą o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pozycji „Wyrażam zgodę”, 
aby Fundacja mogła otrzymać informację, kto w tym roku „zdążył jej z pomocą”. 

 

Fotoreportaż z Misterium Męki Pańskiej 
 

 

 
Kicin 

24 marca 2013 
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – KWIECIEŃ 2013 
 
01.04. Poniedziałek Wielkanocny  
 Msze św. według porządku niedzielnego  
02.04. Wtorek Wielkanocny 
 8 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II 
 20.00 – wyjście z kościoła do krzyża 
 papieskiego, znajdującego się u podnóża 
 Dziewiczej Góry i upamiętniającego 
 pontyfikat Jana Pawła II  
04.04. pierwszy czwartek miesiąca 
 po Mszy św. kwadrans modlitwy przed 
 Najśw. Sakramentem w intencji 
 uświęcenia kapłanów 
05.04. pierwszy piątek miesiąca 
 16.00-17.00 – spowiedź ze szczególnym 
 udziałem dzieci 
 17.00 – Eucharystia ze szczególnym 
 udziałem dzieci 
 18.00 – Eucharystia  
06.04. pierwsza sobota miesiąca 
 nabożeństwo wynagradzające 
 Niepokalanemu Sercu NMP: 
 8.30 – spowiedź 
 9.00 – różaniec 
 9.30 – Eucharystia 
07.04. niedziela Miłosierdzia Bożego 
 rozpoczęcia Tygodnia Miłosierdzia 
 zebranie członków Wspólnoty Żywego 
 Różańca po Mszy św. o godz. 8.00 
 15.00 – godzina miłosierdzia 
08.04. (poniedziałek) uroczystość 
 Zwiastowania Pańskiego, Dzień 
 Świętości Życia 
 przyrzeczenie Duchowej Adopcji 
 Dziecka Poczętego Zagrożonego  
 Zagładą podczas Mszy św. 
 20.00 – zebranie redakcji Naszego 
 Patrona 
09.04. (wtorek) 18.00 – Msza św. w intencji 
 Parafialnego Zespołu Caritas, 
 wspierających osoby potrzebujące  
 i korzystających z tej pomocy.  
 Po Mszy św. spotkanie z beneficjentami  
 w domu parafialnym. 
10.04. (środa) 15.00-18.00 – czynna biblioteka 
 parafialna 
 17.00 – katecheza parafialna dla 
 dzieci z klas II 
 zebranie Akcji Katolickiej po Mszy św. 

 19.30 – zebranie Parafialnej Rady 
 Ekonomicznej 
11.04. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu  
 w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. – 
 do 20.00 
 20.15 – katecheza dla rodziców dzieci 
 przygotowujących się do wczesnej 
 Komunii św. 
12.04. (piątek) od 8.30 – odwiedziny chorych  
 z posługą sakramentalną 
 19.30 – spowiedź ze szczególnym 
 udziałem młodzieży 
 20.00 – celebracja Słowa Bożego 
14.04. niedziela biblijna, początek V 
 Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego 
 17.00 – nabożeństwo biblijne 
 w tygodniu po Mszach św. czytanie 
 Pisma Świętego (s.10) 
 po Mszach św. czynna biblioteka 
 parafialna 
15.04. (poniedziałek) 3 rocznica śmierci ks. kan. 
 Zbigniewa Pawlaka 
 po Mszy św. modlitwa przy grobie śp. ks. 
 kanonika 
 17.00 – katecheza parafialna dla 
 dzieci z klas IV 
17.04. (środa) 18.00 – Msza św. ze szczególnym 
 udziałem rodziców dzieci z klas I. Po 
 Mszy św. katecheza. 
 19.00 – zebranie Parafialnej Rady 
 Duszpasterskiej 
18.04 (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna 
 dla dzieci z klas VI 
19.04. (piątek) 19.00 – zebranie Parafialnego 
 Zespołu Liturgicznego 
21.04. (niedziela) Światowy Dzień Modlitw o 
 Powołania, początek Tygodnia Modlitw 
 o Powołania  
 wyjazd autokarowej pielgrzymki do 
 północno-wschodniej Polski i na Litwę 
23.04. (wtorek) uroczystość św. Wojciecha, 
 głównego patrona Polski  
25.04. (czwartek) święto św. Marka Ewangelisty 
27.04. (sobota) powrót parafialnej, autokarowej 
 pielgrzymki do północno-wschodniej 
 Polski i na Litwę 

ks. Andrzej Magdziarz 
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Przypatrz się uważnie poniższemu rysunkowi i pokoloruj zaznaczone pola odpowiednimi kredkami. 
Jaki tytuł proponujesz nadać rysunkowi? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Rozwiązanie zadania  z numeru marcowego Naszego Patrona: obrazki różniły się miedzy sobą 10 szczegółami. 
Nagrodę wylosowała Gabrysia Dolska. Gratulujemy! 
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Rozwiązanie zadania, wyłącznie na kuponach, 
przynosimy do 21 kwietnia 2013 r. i wrzucamy je 
do skrzynki redakcyjnej znajdującej się w kruchcie 
kościoła. Losowanie nagrody odbędzie się 
21 kwietnia 2013 r. po Mszy św. o godz. 10.00. 
Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista 
obecność podczas losowania. 

Proponowany tytuł rysunku: 
------------------------------------------- 

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

Zagadki Naszego Patrona 



Obiektywnie  
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1. Księga pamiątkowa na 
okoliczność ustąpienia  
Benedykta XVI 
2. Habemus papam  
3. Transmisja z mszy pontyfi-
kalnej Franciszka 
4. Adoracja Najświętszego  
Sakramentu  
5-6. Odpust św. Józefa  
7. Odśnieżanie wzgórza ko-
ścielnego (7 x fot. G.Z.) 
8-11. Przygotowania  
do Misterium Męki Pańskiej    
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