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„Bieszczady są królestwem przestrzeni i zawsze wydawało mi się, że jest to kraina, gdzie moja poezja 

czuje się najlepiej i gdzie moje wiersze pokrywają się zielonymi listkami”.           Jerzy Harasimowicz 

  Widok z Rozsypańca (1280 m n.p.m.) – jednego ze szczytów w Bieszczadach Zachodnich.                                         Fot. G.Z. 
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 Jesteśmy świadkami toczących się sporów na temat prawa stanowionego przez ludzi, konkretnie 
przez parlament. Próbuje się przeforsować zasadę bezstronności prawa, które miałoby obowiązywać 
wszystkich ludzi. I tutaj zaczyna się dylemat: czy istnieje takie prawo, które byłoby niezależne od sys-
temu uznawanych i wyznawanych wartości? Innymi słowy – czy prawo jest niepowiązane z określoną 
moralnością?  

 W europejskiej, przez to i w polskiej przeszłości oraz teraźniejszości dominują dwa światopoglą-
dy: chrześcijański i materialistyczny. Oba kierują się własną moralnością, jakże inną i jakże od siebie 
odrębną. Posiadają inne punkty odniesienia, różne autorytety, odmienną koncepcję osoby ludzkiej, 
małżeństwa, rodziny i zasad życia społecznego. Moralność związana jest zawsze z określonym syste-
mem wartości, a ten wynika z jakiegoś światopoglądu, przekonań religijnych i filozoficznych. Jeśli 
odrzucimy chrześcijański system wartości, to zastąpimy go materialistycznym. W oparciu o ten system 
będzie albo już jest tworzone prawo, np. do aborcji, eutanazji, in vitro, związków homoseksualnych. 
Wydawanie ustaw i rozporządzeń akceptujących te zjawiska (grzechy) opiera się na przesłankach ma-
terialistycznych. Czy zatem w takich sytuacjach można mówić o bezstronności prawodawcy, gdy od-
rzuca chrześcijańskie normy moralne, a kieruje się zasadami wynikającymi ze światopoglądu materia-
listycznego? Zwolennicy tejże koncepcji uważają, że prawo dopiero wówczas jest bezstronne, gdy nie 
uwzględnia światopoglądu chrześcijańskiego, czyli jest oparte na materialistycznym systemie warto-
ści. Tenże system, jak pokazują dzieje Polski, Europy i tylu innych miejsc na świecie, relatywizuje i 
moralność, i prawo. Próba połączenia tych dwóch światopoglądów i stworzenia trzeciego – na zasa-
dzie wspólnego mianownika – jest utopią.  

 Sprawujący władzę nie są w stanie okazać się bezstronnymi. Niestety, widzimy brak odważnego 
opowiadania się za chrześcijańskim systemem wartości u tych, którzy spełniają zadania władzy usta-
wodawczej i wykonawczej. Wydaje się, że niektórym blisko do minionej epoki, w której materiali-
styczna zasada życia społecznego była jedyną słuszną. Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II w swojej pierw-
szej encyklice o charakterze programowym Redemptor hominis, napisał: „Cywilizacja o profilu czysto 
materialistycznym (…) oddaje człowieka w niewolę. (…) Nie chodzi tu tylko o abstrakcyjną odpo-
wiedź na pytanie, kim jest człowiek, ale o cały dynamizm życia i cywilizacji, o sens różnych poczynań 
życia codziennego, a równocześnie założeń programów cywilizacyjnych, politycznych, ekonomicz-
nych, społecznych, ustrojowych i wielu innych” (16). Prawo, które nie respektuje wartości chrześci-
jańskich, będzie opierać się na światopoglądzie materialistycznym. Następstwa są fatalne. Kto ich nie 
zauważa, wykazuje jakiś rodzaj zawinionej ślepoty. Kościół wierny swojej prorockiej misji wykazuje 
dalekowzroczność, dlatego z taką determinacją wzywa stanowiących prawo, aby w imię rzekomej bez-
stronności nie odrzucali chrześcijańskiego systemu wartości. 

 
Słowo księdza proboszcza 

Wstęp 
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 We wspomnianej już encyklice Jan Paweł II podkreślił, że Kościół nie dysponując żadną bronią 
tylko słowem, miłością i duchem, nie może zrezygnować z nakazu: „Głoś naukę, nastawaj w porę, nie 
w porę” (2 Tm 4, 2). Misja Kościoła polega na nieustannym przypominaniu, że wszelkie prawo stano-
wione przez ludzi, o ile ma służyć dobru wspólnemu, musi respektować chrześcijański system warto-
ści. Wydaje się, że w Europie, a nawet w Polsce ci, którzy są niewierzącymi, a nawet ateistami mają 
większy wpływ na tworzenie prawa niż ludzie autentycznie wierzący. Również o takim niebezpieczeń-
stwie wspominał Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis: „Trudno więc z czysto ludzkiego na-
wet punktu widzenia przyjąć takie stanowisko, wedle którego tylko ateizm ma prawo obywatelstwa w 
życiu publicznym i społecznym, a ludzie wierzący niejako z zasady bywają zaledwie tolerowani czy 
też traktowani jako obywatele gorszej kategorii” (RH 17).  

 Naszą chrześcijańską powinnością jest wybieranie do ciał ustawodawczych ludzi wyznających 
chrześcijański system wartości oraz opowiadanie się za tworzeniem takiego prawa, które opiera się nie 
na materialistycznym światopoglądzie, a na chrześcijańskim. 

ks. Andrzej Magdziarz 

„Wielkie żniwo” 
 
 

Historia I 
Wystraszone oczy małego chłopca w kącie pokoju, 
wyczulone na każdy ruch i gest. 
To tato wrócił z baru 
- czy znowu będzie bił? 
Tak, to ten chłopiec z sarnimi oczami z parteru, Grześ. 
Historia II 
Zawsze pogodna, dowcipna, życzliwa i uśmiechnięta. 
Ciągle gdzieś goni, gdzieś biega. 
To samotność wygania ją z domu, przeraża dźwięk ciszy. 
Tak, to pani Helenka z naszego piętra. 
Historia III 
Papieros za papierosem, pogrążony w kłębach dymu, 
ciągle zajęty, nie goni do domu bo tu jeszcze akta, 
a tam klient zadzwoni. 
Wciąż nie ma czasu bo praca ważniejsza od syna  
i czwartej żony. 
Tak, to Wojciech, mój przełożony. 
Historia IV 
Przemyka szybko z jednym pragnieniem. 
Igła już w żyle, ten spokój złudny nareszcie przychodzi. 
Wczoraj oddała za to swe ciało. 
Tak, to piękna Joanna, ta z mojej szkoły. 
Historia V 
Zapatrzony w ekran z pilotem w ręku, to sport, to serial 
- cicho, cicho bo nic nie słyszę, 
zagłusza swój lęk przed śmiercią. 
Tak, to mój tato siedzący w fotelu. 

Historia I - ciąg dalszy 
Zamieszanie, hałas, syreny, tato w kajdanach 
zbyt mocno Grzesia uderzył i zgasły sarnie oczy… 

                                                        Czy mu powiedziałaś? 

 

Historia II - ciąg dalszy 
Klepsydra na bramie: 
”Zawiadamiamy z żalem, że w dniu takim a takim 
odeszła… Pani Helenka”………….Czy jej przekazałeś? 

Historia III - ciąg dalszy 
Wracam z urlopu, w biurze Wojtka ktoś nowy, inne meble i 
obraz. 
Rak płuc, niestety odszedł w wieku tak młodym… 

                                             Czy choć wspomniałaś? 

Historia IV - ciąg dalszy 
E-mail od Ewy, fajnie, pewnie spotkanie tak jak co roku, 
naszej paczki z ostatniej klasy. 
Wiadomość o Aśce, pogrzeb, 
jej nałóg stał się wyrokiem…………Czy spróbowałeś? 

Historia V - ciąg dalszy 
Klucz w zamku, dzwoni telefon, dzwoni i dzwoni, 
biegnę odebrać - to matka płacze - tato nie żyje - zawał, 
słuchawka wypada z dłoni…………..,Czy miłość mu dałaś? 
Od kiedy wiesz, że Jezus jest życiem? 
Od wczoraj, od roku czy już lat dwudziestu? 
Jezus Cię wzywa, biały już kłos! 
Wstań, dziel się miłością bo ludzie giną nie znając Boga… 
Proszę już dłużej nie milcz. 

To Ja twój Bóg 
dam ci serce widzące ludzkie potrzeby, 
dam ci odwagę i słowa. 
Posyłam cię, proszę już idź. 
Niech brzmi, wszędzie gdzie będziesz, 
we wszystkich sercach, 
na wszystkich ustach,……………….pieśń nowa. 

                                                                           Lidia Puza 

Z życia Kościoła 
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Pamięć o bitwie warszawskiej 
  
O cudzie nad Wisłą (inaczej – bitwie 

warszawskiej) pisaliśmy już we wcześniej-
szych numerach Naszego Patrona. Twórcą tego 
sformułowania był Stanisław Stroński1, który 
przypomniał sytuację Francji w czasie I wojny 
światowej we wrześniu 1914 r., kiedy to skutecz-
ne odrzucenie wojsk niemieckich z przedpola 
Paryża nazwano cudem nad Marną. 

Termin ten był niegdyś chętnie przytaczany 
przez politycznych przeciwników Piłsudskiego, 
kwestionujących zasługi marszałka w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu tej operacji (wymienia 
się gen. Tadeusza Rozwadowskiego, mającego 
poważny udział w opracowaniu planu bitwy, za-
początkowującej klęskę armii sowieckiej). Sfor-
mułowanie to nabrało także kontekstu religijnego, 
ponieważ wojska polskie pokonały Armię Czer-
woną 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, Królowej Korony Pol-
skiej. 

Sporo na temat bitwy warszawskiej znaleźć 
można w innych ogólnodostępnych publikacjach 
drukowanych lub filmowych (np. „1920 Bitwa 
Warszawska” w reż. Jerzego Hoffmana). 

 Przypomnijmy więc tylko, że pomiędzy odra-
dzającą się po latach niewoli niepodległą Polską a 
Rosją (11 listopada 1918 r. został podpisany po-
między Niemcami a państwami ententy rozejm w 
Compiègne, płn. Francja) nie istniała akceptowa-
na przez obie strony granica państwowa. Jak po-
dają historycy, status terytoriów położonych po-
między obszarem polskim (z czasów przedroz-
biorowych) a obszarem rosyjskim pozostawał 
kwestią sporną. W konsekwencji, konflikt po-
między Polską a Rosją o granice był nieuniknio-
ny. Ponieważ niemiecka armia okupacyjna Ober-
Ostu2, stacjonująca na tych terytoriach pomiędzy 
siłami polskimi a bolszewickimi, wycofywała się 
po 11 listopada 1918, musiało dojść do bezpo-
średniego spotkania wojsk polskich i bolszewic-
kich. Konflikt ten był jednocześnie wyrazem da-
lekosiężnych, zaborczych planów Rosji Radziec-
kiej dążącej do podboju państw europejskich i 
przekształcenia ich docelowo w republiki ra-
dzieckie. 

 Wojna przez cały okres trwania (1919-1920) 
toczyła się równolegle w wymiarze militarnym i 
politycznym, a bitwa warszawska była jednym 
z jej najważniejszych epizodów militarnych. De-

cydującą rolę odegrał manewr polskiego wojska 
oskrzydlający Armię Czerwoną, przeprowadzony 
przez Józefa Piłsudskiego i wyprowadzony znad 
rzeki Wieprz. Wcześniej związano główne siły 
bolszewickie na przedpolach Warszawy. 

 Nie wdając się w szczegóły techniczne warto 
jednak przytoczyć kilka epizodów towarzyszą-
cych tym wydarzeniom mniej znanych, niewąt-
pliwie jednak istotnych i ciekawych.  

Według ujawnionych w 2005 r. dokumentów 
Centralnego Archiwum Wojskowego, już we 
wrześniu 1919 r. zostały złamane przez poruczni-
ka Jana Kowalewskiego3 szyfry Armii Czerwo-
nej. Manewr polskiej kontrofensywy udał się za-
tem m. in. dzięki znajomości planów strony ro-
syjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy 
przez polskie dowództwo. Jednym z najważniej-
szych sukcesów polskiego wywiadu w okresie 
bitwy warszawskiej było przechwycenie i odszy-
frowanie sierpniowej radiodepeszy dowództwa 
16 armii sowieckiej, dotyczącej zajęcia Warsza-
wy. 

Kolejnym epizodem bitwy warszawskiej było 
zdobycie siedziby sztabu 4. armii w Ciechanowie 
(15 sierpnia), a wraz z nim – jednej z dwóch ra-
diostacji, służących Rosjanom do łączności z do-
wództwem w Mińsku. Polacy błyskawicznie 
przestroili zdobyty nadajnik na częstotliwość so-
wieckiej radiostacji i rozpoczęli zagłuszanie 
znacznie odleglejszych nadajników w Mińsku. 
Dzięki temu druga z sowieckich radiostacji przez 
długi czas nie była w stanie odebrać rozkazów 
dowództwa. Warszawa bowiem na tej samej czę-
stotliwości nadawała przez dwie doby obszerne 
teksty Pisma Świętego, które dowództwu udało 
się przekazać radiotelegrafistom do nieustannego 
nadawania. 

Inną ciekawostką może być fakt, że w Pozna-
niu, w obecnym Centrum Szkolenia Wojsk Lą-

Fot. 1                                                                             

Z życia ojczyzny 
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dowych im. Stefana Czarnieckiego planowany 
był w ubiegłym roku remont jednego z najstar-
szych zachowanych czołgów Renault FT-17, bę-
dącego już od 1919 r. na wyposażeniu Armii Pol-
skiej gen. Hallera we Francji, a potem wykorzy-
stywanego w wojnie polsko-bolszewickiej w 
1920 r. Po długotrwałych poszukiwaniach czołg 
został odnaleziony w Afganistanie, a przywódca 
tego kraju zgodził się w 2012 r. na jego zwrot. 
Ostatecznie jednak remont prowadzony jest w 
Warszawie. Będzie eksponowany w tamtejszym 
Muzeum Wojska Polskiego. 

Znaczenie bitwy warszawskiej jest wciąż 
obiektem badań historycznych. Ambasador bry-
tyjski w przedwojennej Polsce – Edgar Vincent 
D’Abernon nazwał ją w tytule swej książki 
Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata. 
Pisał: „Współczesna historia cywilizacji zna mało 
wydarzeń posiadających znaczenie większe od 
bitwy pod Warszawą w roku 1920 r. Nie zna zaś 
ani jednego, które by było mniej docenione... 

Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwy-
cięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny 
w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, iż upadkiem Warszawy Środkowa Europa 
stanęłaby otworem dla propagandy komunistycz-
nej i dla sowieckiej inwazji”. 

opracował gzal 
 

Fot. 1. Czołgi Renault FT-17 I Pułku Czołgów 
Armii Polskiej podczas bitwy pod Dyneburgiem, sty-
czeń 1920 r. 

Fot. 2. Polski oddział na stanowisku karabinu ma-
szynowego, sierpień 1920 r.  
1 Stanisław Stroński (1882-1955) – polski filolog-
romanista, publicysta i polityk związany z ruchem narodo-
wym; 2 Ober-Ost – Naczelne Dowództwo Armii Cesarstwa 

Niemieckiego na froncie wschodnim w czasie I wojny 
światowej; 3 Jan Kowalewski –(1892-1965), wojskowy, 
kryptolog, matematyk i lingwista, dyplomata, pracownik 
wywiadu. 
Źródła: http://bitwawarszawska.pl; htpp://pl.wikipedia; 
Lech Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, 
Warszawa, Bellona, 2010; Praca zbiorowa, Ilustrowana 
historia Polski Podsiedlik-Raniowski i sp., Poznań; fotogra-
fie z repozytorium wolnych zasobów Wikimedia Com-
mons.  

 

55 lat kapłaństwa 
księdza kanonika Remigiusza 

 
31 maja ksiądz ka-
nonik Remigiusz 
Pieprzyk obchodził 
55. rocznicę świę-
ceń kapłańskich. W 
związku z jubile-
uszem poprosiliśmy 
księdza kanonika 
Remigiusza Pie-
przyka o kilka słów 
dla Naszego Patro-
na, na co zgodził się z radością. 

„Po tylu latach dużo się zmieniło. Niestety, 50 
i parę lat temu działalność duszpasterska była 
krępowana przez czynniki wrogie Kościołowi, na 
drodze administracyjnej. W tamtych czasach du-
żo mieliśmy ministrantów. Była to jedyna organi-
zacja, na którą władza się zgadzała, choć patrzo-
no niechętnie. Pamiętam – będąc na koloniach w 
Bardzie Śląskim z 25 ministrantami, z kościoła 
nie wychodziliśmy jednocześnie, a w 3 grupach, 
by nie zwrócić uwagi znajdującemu się w pobliżu 
posterunkowi Milicji Obywatelskiej. 

Cieszy mnie fakt, że obecnie Kościół o wiele 
łatwiej może zakładać szkoły i realizować dusz-
pasterskie pomysły, nie ma ograniczeń natury 
administracyjnej.  

Mając prawie 78 lat z biegiem czasu odkry-
wam słabe strony swojego życia. Lepiej się po-
znaje uwarunkowania. Teraz dużo czasu przezna-
czam na leczenie. Odczuwam brak sił, a szcze-
gólnie martwi mnie osłabienie wzroku, co utrud-
nia sprawowanie Eucharystii. Istnieje we mnie 
nadal pragnienie dalszej posługi duszpasterskiej. 
Lepszy wzrok pomógłby mi w tym. Chciałbym 
prowadzić rekolekcje, religię, nadal służyć Bogu i 
ludziom, ale sił brak. 

Pragnę dać jeszcze dużo dobra. Cieszę się, gdy 
ktoś szuka tego dobra za moim pośrednictwem.  

Fot. 2                                                                            

Z życia parafii 
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W dalszym ciągu prowadzę Krąg Biblijny. 
Spotykamy się raz w miesiącu. Sprawia mi to 
przyjemność. 

Bywam czasem w Iwnie, gdzie sprawuję Eu-
charystię. Cieszę się, że kleryk z tejże parafii jest 
już na IV roku studiów teologicznych.  

Nadal jestem sędzią w Metropolitalnym Są-
dzie Duchownym w Poznaniu. 

Z przyjemnością uczę jednego młodego czło-
wieka łaciny. 

Do niedawna z pobliskiego bloku mieszkalne-
go przychodziło do mnie dwoje dzieci, którym 
pomagałem przygotować się do Wczesnej Ko-
munii Świętej. Dzieci przychodziły chętnie i słu-
chały z zainteresowaniem, a dla mnie była to 
niemęcząca wielka radość. 

Zachwycam się pięknem przyrody i całym 
wszechświatem. Dużo czasu spędzam wśród zie-
leni, gdzie też mieszkam.  

Chciałbym móc więcej czytać, jednak to spra-
wia mi trudność. 

Samochodu na razie nie prowadzę, ale mimo 
to do Kicina przyjeżdżam chętnie. Od samego 
początku przypadł mi do serca. Czuję się tu jak w 
domu.Ludzie są uprzejmi, życzliwi, zaangażowa-
ni w sprawy duchowe, a ksiądz proboszcz, zdolny 
duszpasterz, bardzo zainteresowany Kościołem i 
duszpasterstwem, a dla mnie wyjątkowo życzli-
wy. Na prośbę księdza Andrzeja, będę w Kicinie 
od 30 czerwca do 6 lipca i od 4 do 10 sierpnia, 
sprawując z radością Eucharystię.” 

MM.: Zatem do miłego zobaczenia. 
Wysłuchała: Maria Makowska 

 
Naszemu wspaniałemu Księdzu Remigiuszowi na 
55. rocznicę sakramentu kapłaństwa pragniemy 
życzyć lepszego zdrowia, a przede wszystkim 
poprawy wzroku, oraz dużo sił do codziennej 
pracy pasterza Chrystusowych owieczek. Niech 
Bóg prowadzi w dalszych dniach tak radosnej 
posługi, za którą dziękujemy całym sercem i za 
którą nie będziemy w stanie chyba nigdy się od-
wdzięczyć, jedynie modlitwą. Jest Ksiądz wspa-
niałym, dobrym człowiekiem – ktokolwiek o 
Księdzu myśli czy mówi, robi to z serdecznością 
i ciepłem w sercu. Niech Maryja ma w opiece 
Księdza zdrowie i samopoczucie – prosimy ją o 
to każdego dnia (zapewniamy!). Bóg zapłać za 
codzienne świadectwo życia, które Ksiądz nam 
daje! 

redakcja Naszego Patrona 
 

Pielgrzymka dzieci  
pierwszokomunijnych 

 
W dniu 25 maja br. miała miejsce pielgrzymka 

dziękczynna za dar Komunii Świętej przyjętej 
przez dzieci które w tym roku przystąpiły do 
Wczesnej Komunii Świętej oraz ich rodziców. 

Pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja 
Magdziarza udaliśmy się w pierwszej kolejności 
do sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w 
Pniewach. Mimo deszczu, który towarzyszył nam 
przez cały dzień, uśmiech nie opuszczał nas na-
wet przez chwilę. A to za sprawą, jak zawsze, 
pozytywnie „nakręconego” ks. proboszcza oraz 
sympatycznej siostry urszulanki, która przybliży-
ła nam historię Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego, a przede wszystkim 
osobę błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. 
Zwiedziliśmy sanktuarium i mieszczące się w 
nim muzeum. Następnie we własnym gronie, w 
skupieniu i przy akompaniamencie dwóch świet-
nie zapowiadających się organistów (Wojtusia Z. 
i Piotrusia T.) wzięliśmy udział we Mszy św., 
którą odprawił ks. Andrzej. Później odwiedzili-
śmy sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słucha-
jącej w Rokitnie. Tutaj, tryskający humorem ks. 
kan. Józef Tomiak (proboszcz i kustosz parafii 
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej) oprowadził nas 
po sanktuarium, wspólnie się z nami modlił, ugo-
ścił nas i rozmową zabawił. 

Ta pielgrzymka była niejako kontynuacją ce-
lebrowania tego wielkiego dnia – wielkiego dla 
dzieci, które po raz pierwszy przyjęły do swych 
serduszek Pana Jezusa i wielkiego dla nas – ro-
dziców, którzy ze wzruszeniem w tym wydarze-
niu współuczestniczyliśmy. Była to okazja do 
modlitwy, ale też do wspólnego przebywania i 
spędzenia miło czasu. 

Na koniec, korzystając z okazji – wszystkim 
czytelnikom Naszego Patrona (i nie tylko…), za 
przykładem siostry Urszuli Ledóchowskiej, ży-
czymy uśmiechu, co duszę rozświetla i kruszy 
lody…  

mama Olka i Szymka 
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I rocznica Wczesnej Komunii Świętej 
27 maja br. na Mszy św. o godz. 18.00 sió-

demka dzieci, która przystąpiła w ubiegłym roku 
do Wczesnej Komunii św. obchodziła rocznicę 
tej wspaniałej uroczystości, pozostającej na całe 
życie w pamięci i sercach naszych dzieci i rodzi-
ców. Tak jak rok temu, zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice podeszli do tego wydarzenia z wielką 
odpowiedzialnością. 

Dzieci przygotowały piękne papierowe ser-
duszka, na których wypisały za co chciałyby po-
dziękować Panu Jezusowi. Pozwolę sobie tutaj 
przytoczyć kilka podziękowań: 

Dziękuję Panie Boże za: dar życia, sakrament 
chrztu św., spowiedź św., spotkanie z Tobą w 
Komunii Świętej, za kochanych rodziców, dziad-
ków i starszego brata, że jestem ministrantem, za 
panią Asię Tyborowską, że mogę chodzić do ko-
ścioła, za księdza. Kocham Cię, Panie Boże!, 

Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że w ciągu 
minionego roku, mogłam się z Tobą spotykać  
w Komunii Świętej. 

Dziękuję za ten rok, za to, że mogę chodzić na 
ERM, za fajne wakacje, za to, że mogę chodzić do 
Komunii św., za siostrę. 

Dziękuję Panu Jezusowi za opiekę nade mną 
przez cały rok i za to, że mogłam często przyjmo-
wać Go do swojego serca. Dziękuję też, że mo-
głam oczyszczać swoje sumienie w sakramencie 
pojednania i stawać się lepsza. 

Serduszka te, wraz z pozostałymi darami: 
świecą, kwiatami, chlebem, ampułkami z wodą  
i winem oraz komunikantami zostały złożone 
przez dzieci w ofierze przed ołtarzem. Również 
modlitwa powszechna została przygotowana 
przez dzieci, przy małym udziale rodziców. 
„Wcześniaki” modliły się 
za wszystkich wierzą-
cych, za Ojca Świętego 
Franciszka, za kapłanów, 
katechetów i nauczycieli, 
za dziadków, rodziców i 
chrzestnych, za siebie 
samych obchodzących 
rocznicę swojej I Komu-
nii św., za zmarłych ze 
swoich rodzin, za śp. ks. 
kanonika Zbigniewa 
Pawlaka oraz za wszyst-
kich uczestniczących we 
Mszy św. Rodzice nato-

miast pełnili podczas uroczystej Mszy św. funk-
cję lektora i psalmisty. 

Podniosłą i radosną atmosferę w kościele pod-
kreślił też zespół dziecięco-młodzieżowy  
z parafii w Czerwonaku (prowadzony od ponad 
25 lat przez pana Sławomira Bosackiego), który 
raczył nasze uszy i serca pieśniami przy akompa-
niamencie gitary. I mimo, że przyjechał on na 
Eucharystię do Kicina w mocno okrojonym skła-
dzie, to jednak dzięki niemu Msza św. ta nabrała 
wyjątkowego i pięknego charakteru. Nie sposób 
przy tej okazji nie wspomnieć, że w zespole tym 
śpiewa od 4 lat Oliwka, która również świętowała 
swoją rocznicę. Dziękujemy Wam za to! 

W imieniu rodziców pragnę również podzię-
kować ks. Szczepanowi Łakomemu z parafii 
Matki Boskiej Fatimskiej w Koziegłowach, który 
z uwagi na nieobecność ks. proboszcza Andrzeja 
Magdziarza odprawił dla nas Eucharystię. Wy-
głosił też do naszych dzieci homilię, w której 
zwrócił uwagę na istotę i wagę przyjmowania 
Pokarmu dającego życie wieczne, tj. Ciała i Krwi 
Chrystusa. 

Słowa podziękowania należą się również pani 
katechetce Joannie Tyborowskiej, która przygo-
towywała nasze dzieci do I Komunii św., na któ-
rej pomoc nasze dzieci i my rodzice zawsze mo-
żemy liczyć, i której nie mogło zabraknąć w ko-
ściele, bo przecież wszystkie dzieci ją kochają. 
Dziękujemy!  

Na zakończenie Mszy św. odmówiliśmy Lita-
nię loretańską do Najświętszej Maryi Panny, a 
następnie po Mszy św. wykonaliśmy wspólne 
pamiątkowe zdjęcia z ks. Szczepanem i panią 
katechetką. 

Uroczystość rocznicową zakończyliśmy w sal-
ce parafialnej, gdzie wspólnie spożyliśmy przy-

gotowaną wcześniej 
przez nas kolację. Pa-
nowała przyjazna, 
rodzinna atmosfera, 
gdyż zarówno przygo-
towania do Wczesnej 
Komunii Świętej, jak i 
przygotowania do 
rocznicy bardzo ze-
spoliły nasze rodziny, 
zawiązały przyjaźnie 
między dziećmi i mię-
dzy rodzicami. 

Wyrażamy nadzie-
ję, że jeszcze niejed-fot. H.K. 
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nokrotnie będziemy mieli możliwość razem się 
modlić, czy to w ramach spotkań Eucharystycz-
nego Ruchu Młodych naszych dzieci, czy przy 
okazji obchodzenia kolejnych rocznic Wczesnej 
Komunii Świętej, czy być może przy okazji ja-
kiejś pielgrzymki. A może nawet sami jakąś zor-
ganizujemy? Nie ukrywam, że moja córka zapy-
tała mnie czy tak co roku będziemy się spotykać 
na Eucharystii z okazji kolejnych rocznic przyję-
cia I Komunii Świętej, ponieważ było tak pięk-
nie. Tak pięknie, jak pięknie i uroczyście powin-
no być w kościele podczas sprawowania każdej 
Eucharystii! 

 
Honorata Smuszkiewicz 

 

Publiczne wyznanie wiary. 
Uroczystość Najświętszego Ciała 

i Krwi Pana Jezusa 

 
Jak co roku w czwartek (w tym roku 30 maja) 

po uroczystości Najświętszej Trójcy obchodzili-
śmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pa-
na Jezusa, tzw. Boże Ciało. Od kilkunastu lat 
tradycyjnie już trasa procesji w naszej parafii 
przebiega tym samym szklakiem. Również i 
miejsce odprawiania Mszy świętej jest to samo, a 
mianowicie kiciński stadion LKS. 

Zgromadzeni przy ołtarzu Pańskim, o godzinie 
10.00 wspólnie rozpoczęliśmy Eucharystię, której 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Jan 
Paweł Lenga z Kazachstanu, w koncelebrze z ks. 
proboszczem. We Mszy św. uczestniczył również 
zaprzyjaźniony z naszą parafią ks. kanonik Re-
migiusz Pieprzyk. W homilii ks. abp wezwał nas 
do troski o głęboką wiarę, o pielęgnowanie życia 
duchowego. Wspominał o różnych doświadcze-
niach z pracy w Kazachstanie. Spotykał się tam z 

ludźmi pokonującymi nieraz setki kilometrów, by 
móc uczestniczyć we Mszy św. 

Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się do 
czterech ołtarzy pobudowanych na drodze nasze-
go wytyczonego szlaku. W ten sposób daliśmy 
publiczne świadectwo naszej wiary. Z racji tego, 
że bieżący rok obchodzimy jako Rok Wiary, te-
matem przewodnim procesji była wiara. Każdy z 
czterech ołtarzy miał hasło, które doskonale od-
dawało istotę rozważanych w Roku Wiary prawd: 
„Być solą ziemi”, „Dzielić się wiarą”, „Być ra-
zem w drodze”, „Wytrwać w miłości”, Najświęt-
szy Sakrament niesiony przez kapłanów, a ponad-
to sztandary, dziewczynki sypiące kwiatki, dzieci 
z Wczesnej Komunii Świętej, wierni odświętnie 
ubrani oraz wspólny śpiew – wszystko to sprzyja-
ło pięknu uroczystości. Na zakończenie udzielone 
zostało błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem.  

Od godz. 16.00 do 21.00 miała miejsce adora-
cja. Szczególny to czas, w którym w ciszy adoru-
jemy Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba w 
Najświętszym Sakramencie. On, który z miłości 
do nas oddał swoje życie na krzyżu, czeka na nas, 
na naszą obecność. Nie chodzi tu bynajmniej o 
adorację modlitewną, ale czasami wystarczy 
uklęknąć i wpatrując się w biały Chleb w ciszy 
dziękować Panu Bogu za ten czas, który nam daje 
– czas łaski.  

Eucharystia w uroczystość Bożego Ciała zain-
augurowała oktawę Bożego Ciała, podczas której 
codziennie (od piątku do środy) miała miejsca 

Msza św. wraz z procesją wokół świątyni. W 
czwartek, na zakończenie oktawy, Msza św. 
sprawowana była tradycyjnie w świetlicy w Jani-
kowie. Po niej na ulice Janikowa wyruszyła pro-
cesja ulicami: Asfaltową, Swarzędzką i Leśną. 

Odbyła się również, jak co roku, Msza św. w 
Klinach – jednak dopiero tydzień później po Bo-

 2 x fot. G.Z.
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żym Ciele, w sobotę 8 czerwca, już po oktawie (z 
powodu pielgrzymki Żywego Różańca do Czę-
stochowy). Podczas świętego Zgromadzenia zo-
stała zainaugurowana liturgicznie Klińska Róża 
Różańcowa – jako VII. w naszej parafii. Zarówno 
w Klinach, jak i w Janikowie funkcje liturgiczne 
podejmowali ich mieszkańcy. Choć pogoda 
sprzyjała, to z bólem serca trzeba przyznać, że 
frekwencja wiernych była niska. Cieszy nato-
miast to, że w podejmowanych przeróżnych 
funkcjach uczestniczyło wiele osób. I tak  zakoń-
czyła się nam oktawa Bożego Ciała. 

Nade wszystko podziękowania należą się Panu 
Bogu za to, że ofiarowuje się za nas z miłości do 
nas w każdej Eucharystii, choć my często na to 
nie zasługujemy; za czas, który nam daje, abyśmy 
się nawrócili, za stworzenie pięknego świata, 
którym jesteśmy otoczeni oraz za miłość, która 
nadaje sens ludzkiemu życiu. 

Na zakończenie możemy sobie wzajemnie po-
dziękować za to świadectwo, które złożyliśmy 
uczestnicząc przez ten cały czas w Mszach św. i 
procesjach, za udekorowanie domów, pobudowa-
nie pięknych ołtarzy. Nie byłoby tego wszystkie-
go, gdyby nie nasza wiara, z której rodzi się i 
wypływa miłość dająca siłę do działania, do ży-
cia. 

Anna Błażejewska 
 

Rozmowa z ks. arcybiskupem Janem 
Pawłem Lengą 

Ksiądz arybiskup Jan 
Paweł Lenga – ordyna-
riusz Karagandy, na-
wiedził naszą parafię 
30 maja br. z okazji 
uroczystości Najświęt-
szego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Jego osobę 
przybliżyliśmy w ma-
jowym wydaniu Na-
szego Patrona, nr 42, 
s. 4-5. 
– Czy zechciałby ks. 
Arcybiskup powie-
dzieć nam kilka zdań 

o swoich święceniach kapłańskich? 
– Ja tak samo jak wielu chłopaków byłem mini-
strantem na Ukrainie. Służyłem do Mszy św., 
księdzu. On patrzył na mnie i wyczuwał, że może 
we mnie jest powołanie kapłańskie. Chciał, że-

bym poszedł do seminarium. Nie wiedziałem jak 
to będzie. W tych czasach KGB podejmowało 
wszelkie działania, aby nie było księży, a więc 
także seminarzystów. Kiedy zwróciłem się z ofi-
cjalną prośbą o przyjęcie mnie do seminarium na 
Łotwie, wówczas tamtejszy kanclerz kurii, znają-
cy sytuację, poinformował mnie, że on nie może 
mojej prośby ujawnić, gdyż w przeciwnym wy-
padku będę przesłuchiwany przez KGB. Wtedy 
ten ksiądz, u którego byłem ministrantem, powie-
dział mi, że na Łotwie jest również podziemne 
seminarium, prowadzone przez księży marianów 
i do takiego seminarium wstąpiłem. Jednakże ja 
tylko dojeżdżałem na wykłady organizowane raz, 
dwa razy w tygodniu, a normalnie pracowałem w 
kilku różnych przedsiębiorstwach, wykonując 
różne prace. Kiedy przyszła pora święceń, Eucha-
rystia, w czasie której zostałem księdzem, zgro-
madziła trzy osoby: biskupa, księdza, który mnie 
przedstawiał oraz mnie – kandydata do święceń. 
Msza św. była sprawowana nocą w jednym z 
wiejskich kościołów na Łotwie. Nie uczestniczyli 
w niej ani moi rodzice, ani krewni, ani znajomi, 
ani przyjaciele. Brak tych osób był spowodowany 
warunkami konspiracyjnymi, gdyż biskup nie 
miał zgody od KGB na święcenie mnie. Kończy-
łem przecież „nielegalne seminarium”. 
– Po święceniach kapłańskich ks. Arcybiskup 
przez rok pozostał jeszcze na Łotwie i później 
dopiero wyjechał do Kazachstanu. W jakich 
warunkach Ksiądz rozpoczynał tam pracę?  
– Po skończonym seminarium miałem pracować 
na Ukrainie, gdyż pewien kapłan prosił o przy-
dzielenie mu księdza. Udałem się zatem na Ukra-
inę. W ciągu dnia pracowałem jako palacz w 
przedsiębiorstwie, a nocą jeździłem po parafiach. 
Potem przyszła od ojca duchownego z semina-
rium w Rydze wiadomość, że jest możliwość 
pojechać do Tadżykistanu. Pracujący tam ksiądz 
potrzebował też pomocnika. Po pół roku pracy w 
Tadżykistanie, KGB wypędziło mnie stamtąd, bo 
dużo pracowałem z młodzieżą. Chciało też, abym 
im ujawnił biskupa, który mnie wyświęcił. Ja nie 
mogłem tego zrobić, bo biskupowi by to zagrozi-
ło. Powiedziałem im, że nie mogę tego uczynić, a 
oni, że w takim razie nie mogą mi pozwolić na 
dalszą pracę. Powróciłem na Łotwę do ojca du-
chownego i zakomunikowałem, że KGB wypę-
dziło mnie z Tadżykistanu, a on: „To odpocznij”. 
Ja powiedziałem: „Jak to odpocznij i to wszyst-
ko? Może trzeba iść w inne miejsce?”. Potem u 
jednych sióstr mieszkałem, może 10 dni. Po tym, 

fot. G.Z.
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nagle poinformowali, że w Kazachstanie szukają 
księdza, więc jeszcze w tenże dzień wyleciałem 
w nieznane. Nie wiedziałem gdzie, Kazachstan 
ogromny. Najpierw leciałem do Rosji, samolo-
tem, później autobusem. Kiedy przyjechałem do 
Kazachstanu 22 maja 1981 roku, to w Rydze było 
już 25 stopni ciepła i kwitły jabłonie – a w Ka-
zachstanie był jeszcze śnieg… 
– Czy ktoś czekał na ks. Arcybiskupa po przy-
jeździe do Kazachstanu? Dokąd skierował ks. 
Arcybiskup pierwsze kroki i gdzie zamieszkał? 
– Miałem adres jednej kobiety, która była w para-
fii kościelną, bardzo uczciwa, pobożna, oczytana 
kobieta. Przyszedłem najpierw do niej. Ludzie 
później rozmawiali do jakiego domu mógłbym 
pójść, aby przenocować. Pomogli, zatroszczyli 
się o mnie. 
– Jak wyglądało dalsze życie ks. Arcybiskupa 
w Kazachstanie?  
– Byłem w Kazachstanie 30 lat, kiedy przyjecha-
łam. Te 30 lat uciekło jak jeden dzień i zawsze 
odczuwałem, że Pan Bóg jednak troszczy się, w 
jakiś sposób przez ludzi, pomaga nieść tę służbę. 
Były chwile łatwe i łatwiejsze, także między pra-
cą można było troszkę odpocząć. Ludzi jednak 
było bardzo dużo, wiele pracy, spowiedź – ludzie 
po 60 lat się nie spowiadali, a także chrzty, 
Pierwsza Komunia św., budowa kaplic, kościo-
łów. Potem jako biskup budowałem w Kazach-
stanie 30 kościołów. Jak Pan Bóg pomaga, to 
przebiega wszystko tak jak należy, jak wskaże – 
jestem o tym przekonany absolutnie. Bardzo 
ważne, by zaufać Panu i wierzyć Jemu, nie kom-
binować i nie szukać swoich dróg czy swoich 
rozwiązań.  
– Co chciałby ks. Arcybiskup powiedzieć nam 
polskim katolikom żyjącym tu i teraz? 
– Chciałbym powiedzieć, że jednak trzeba po-
zwolić się Duchowi Świętemu prowadzić i zaufać 
Bogu, bo jednak diabeł chce nas przesiać jak 
pszenicę. Potem może pozostać z tego nic. Może 
być chrześcijaństwo wszędzie, ale chrześcijanin 
taki letni, nie gorący, nie zimny to czasami nie-
bezpieczne. Idę do kościoła – bo trzeba, po 
chrzest dziecka – bo tak robią wszyscy, to nie jest 
prawdziwe chrześcijaństwo. Każdy człowiek mu-
si działać z głębokości swojego serca. Jak on jest 
chrześcijaninem – to niech będzie chrześcijani-
nem, jeśli nie jest – to lepiej niech nie będzie, bo 
ci, którzy się tylko przyznają do chrześcijaństwa, 
nie przyniosą korzyści ani sobie ani nikomu. W 
Kościele niby są, ale ich nie ma. W liczbach wie-

lu. A Chrystus pyta: „Czy znajdzie wiarę na zie-
mi, gdy przyjdę?” Jeden św. Franciszek może 
zmienić życie całej Europy, a wielu nie do końca 
szczerych i świętych nie może zrobić nic, a ze-
psuć wiele. Dlatego prosiłbym, żeby jednak każ-
dy z nas poczynił refleksje nad sobą: kto naszym 
wodzem, kto naszym królem, kto nas prowadzi 
po życiu, do kogo należymy i z kim chcemy być 
na zawsze? Jeżeli wybieramy człowieka, to wtedy 
poniesiemy konsekwencje, jeżeli wybieramy Pa-
na Boga, to wtedy musimy iść w Jego ślady. Jeśli 
mamy zasady, to Pan Bóg kieruje naszymi ser-
cami, wspomaga nas w każdej dziedzinie życia. 
Mówię to z doświadczenia 30 lat w Kazachstanie, 
kiedy byłem rzucony w wir obcych mi ludzi. Pan 
Bóg we wszystkich momentach i zakrętach losu 
zawsze – jak nie od razu, to w ostatniej chwili – 
był do pomocy. I jestem przekonany, że tak bę-
dzie dla każdego, który uczciwie i szlachetnie 
wykonuje to, co powinien, to, co serce mu mówi, 
Kościół naucza. Wtedy będzie taki człowiek mile 
widziany przez Boga i Bóg będzie go prowadził 
drogami zbawienia.  
– Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy 
ks. Arcybiskupowi za obecność, wygłoszoną 
homilię. Życzymy, żeby radość służenia Chry-
stusowi i człowiekowi była tak mocna i tak 
silna, by pomagała zawsze w każdym wymia-
rze tej kapłańskiej, biskupiej posługi. Szczęść 
Boże!  
– Szczęść Boże! I ja bardzo dziękuję. 

Rozmawiał ks. Andrzej Magdziarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ksiąg metrykalnych 
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni 
15 czerwca Aleksander Spychała 
  Martyna Szaj 
22 czerwca Klaudia Koczorowska 
Sakramentalny związek małżeński zawarli 
  7 czerwca Beata Filipiak z Kicina  

i Maciej Rączkiewicz z Kicina 
15 czerwca Edyta Westerska z Jasina 

 i Damian Spychała z Jasina 
  Weronika Biniaś z Kicina  

i Damian Szaj z Plewisk 
Do wieczności odeszli 
25 maja  Władysław Ławniczak (l.59)  

z Klin 
  6 czerwca Marianna Jürndt (l.93)  

z Czerwonaka 
  8 czerwca Jan Ożarowski (l.63) z Mielna 
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Rekolekcje ewangelizacyjne 
Domowego Kościoła 

 
Wyjazd na rekolekcje w Rościnnie (długi 

weekend majowy) był naszym pierwszym wspól-
nym rodzinnym przeżywaniem spotkania z Jezu-
sem Chrystusem w ramach rekolekcji Domowego 
Kościoła (gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie), 
do którego należymy od ponad roku. Z relacji 
innych rodzin, które już uczestniczyły w podob-
nych rekolekcjach, dowiedzieliśmy się, że jest to 
czas wyjątkowy i niepowtarzalny. 

Słowa te się potwierdziły – z dala od hałasu 
tego świata, codziennej bieganiny, przez pięć dni 
w ciszy, w oderwaniu od przyziemnych spraw 
można było wsłuchać się w Słowo Boże. Podczas 
pobytu na rekolekcjach mieliśmy codzienne roz-
ważania w tzw. kręgach (grupa kilku małżeństw), 
w których rozmawialiśmy o tym, jak Bóg jest 
obecny w naszym życiu, jak doświadczamy jego 
miłości. Wysłuchaliśmy wielu świadectw ludzi, 
którzy na swojej drodze nieraz zbłądzili, a Bóg 
ich sprowadził na ścieżkę życia w prawdzie i 
szczęściu. Z ich relacji dowiedzieliśmy się, że 
tylko i wyłącznie zawierzenie Jezusowi i wypeł-
nianie jego przykazań daje siłę do działania i od-
wagę w walce ze złem, które nas otacza. Trzeba 
Jezusa prawdziwie pokochać i mu zaufać, a on się 
nami zaopiekuje. Każda z tych osób długo szuka-
ła swojego miejsca na ziemi i sensu życia, a od-
nalazła dopiero po spotkaniu z Jezusem. Wiele 
prawdy jest w zdaniu, że Bóg nie powołuje 
uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. 

Poranne Jutrznie i codzienne Msze św., ubo-
gacone piękną oprawą muzyczną i możliwością 
brania czynnego udziału w Eucharystii pogłębiały 
z dnia na dzień nasze relacje z Bogiem. Wielkie 
wrażenie wywarła na nas „modlitwa wstawienni-
cza”, w której to zanosiliśmy prośby do Pana Je-
zusa, a o wypełnienie tych próśb, zgodnie z wolą 
Boga, modlili się animatorzy poszczególnych 
kręgów. Doświadczamy wówczas wielu łask Bo-
żych i – jak stwierdził każdy z uczestników takiej 
modlitwy – czuje się prawdziwą obecność Ducha 
Świętego. 

Dzieci, które podczas naszych spotkań bawiły 
się w swoim gronie pod opieką diakonii wycho-
wawczej, bardzo zżyły się z rówieśnikami. Był to 
dla nich również okres oderwania się od telewizji, 
gier komputerowych, kiedy to zrozumiały, że 

można się świetnie bawić bez nowinek technolo-
gicznych. 

I choć czas było wracać do codzienności, to 
okres spędzony na rekolekcjach wśród tylu ser-
decznych, radosnych i bezinteresownych ludzi 
zostawił niezatarty ślad w naszych sercach oraz 
zaszczepił wiele dobra, które miejmy nadzieję 
zaowocuje w przyszłości. 

Barbara Zacharzewska 
 

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka 
Żywego Różańca na Jasną Górę 

 
1 czerwca bieżącego roku o godzinie 4.00 gru-

pa parafian należących do Wspólnoty Żywego 
Różańca wyruszyła z Kicina do Częstochowy. 
Naszym celem było dotrzeć na uroczystą Mszę 
św. Żywego Różańca na godzinę 12.00. Dotarli-
śmy co prawda z małym opóźnieniem i przygo-
dami, ale szczęśliwie.  

Był to pierwszy w historii ogólnopolski zjazd 
pielgrzymów należących do Żywego Różańca, 
podczas którego odbyła się uroczysta Msza św. 
inaugurująca kolejne coroczne uroczystości. 

Eucharystię koncelebrował abp Wacław Depo, 
metropolita częstochowski ds. Żywego Różańca. 
W homilii powiedział, że koła Żywego Różańca 
są nie tylko fenomenem czy też po prostu zjawi-
skiem socjologicznym, ale skarbem Kościoła. 
„Wasza obecność na Jasnej Górze dowodzi, że 
jesteście znakiem czynnej obecności Ducha 
Świętego. To z wiary Kościoła na polskiej ziemi i 
z bogactwa darów Ducha Świętego zrodziła się 
nasza misja – odnowienia oblicza polskiej rodzi-
ny poprzez modlitwę różańcową” – powiedział 
abp Wacław Depo. Ksiądz arcybiskup apelował 

fot. S.N. 
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też, by prosić Maryję o to, aby rytm pacierzy ró-
żańcowych odmierzał nie tylko czas naszego ży-
cia, ale naszą jedność i wierność Bożym planom. 

Pielgrzymce towarzyszył hymn kół Żywego 
Różańca w Polsce. W czasie spotkania jasnogór-
skiego pielgrzymi zawierzyli Matce Bożej 
wspólnotę Żywego Różańca w Polsce – w całym 
kraju należy do niej około jednego miliona wier-
nych.  

Na Mszy św. obecni byli m.in.: o. Stanisław 
Przepierski, moderator kół Żywego Różańca ar-
chidiecezji warszawskiej, ks. Jacek Gancarek, 
moderator Kół Żywego Różańca archidiecezji 
częstochowskiej oraz przedstawiciele redakcji 
katolickich miesięczników. 

Po skończonej Eucharystii udaliśmy się do 
sanktuarium, by nawiedzić Cudowny Obraz. 
Każdy z pielgrzymów udał się do Matki Bożej 
przynosząc swoje i swoich bliskich prośby. Dzię-
ki pani sołtys Kicina Helenie Stachowiak piel-
grzymka ta pozostanie w naszych sercach na dłu-
gi czas. 

Irena Nowak 
 

Lednica 2013 
Każdy, kto jedzie pierwszy raz na spotkanie 

typu Lednica, zadaje sobie pytania: ,,Czy ja tam 
na pewno pasuję? Czy coś ciekawego może się 
mi się tam przytrafić? Czy warto poświęcić całą 
sobotę i iść w nieznane?” Odpowiedź na te i wie-
le innych pytań jest tylko jedna: jeżeli nie spróbu-
jemy, to nigdy nie przekonamy się, czy warto. 

To samo przytrafiło się także mnie, jadącemu 
tam pierwszy raz. Nasza parafia na Lednicę piel-
grzymowała razem z parafią ze Swarzędza. Po-
goda zapowiadała się obiecująco, gdyż na niebie 
nie było widać żadnych burzowych chmur, a tak-
że na ten dzień mieliśmy sprzyjające prognozy. 
Na samym początku trzeba było trochę maszero-
wać. Wtedy zorientowałem się, jak wielu nas 
będzie. Gdy patrzyło się na pochód, odnosiło się 

wrażenie, że nie ma on końca, ani początku. To 
spostrzeżenie ostatecznie utwierdziło mnie w 
przekonaniu, jak wielki kaliber ma to wydarzenie, 
a także jak ważne jest ono dla polskiej młodzieży 
katolickiej. Tak jak zapowiadano, śpiewom i tań-
com nie było końca. Mszy św. przewodniczył ks. 
abp Stanisław Gądecki. Oczywiście, na Lednicy 
nie mogło zabraknąć chyba najbardziej popular-
nego dominikanina: ojca Jana Góry. Mówi się o 
liczbie 150 tysięcy wiernych obecnych na tego-
rocznym spotkaniu. Jest to także „historyczna” 
Lednica, gdyż po raz pierwszy uczestniczyła w 
nim głowa państwa, a mianowicie Bronisław 
Komorowski. Prezydent wygłosił mowę, a na-
stępnie zatańczył „wielbienie” wspólnie ze zgro-
madzonymi na polach lednickich ludźmi. Od pół-
nocy rozpoczął się pochód pielgrzymów przez 
bramę Rybę. Trwał on do drugiej w nocy. Nasza 
grupa była na samym końcu pochodu. Po tym 
wydarzeniu Lednica 2013 została oficjalnie za-
kończona. Wtedy już nie pozostało nam nic inne-
go, jak przyjść na umówione miejsce, aby zabrali 
nas nasi rodzice. 

Po tym dniu moja odpowiedź brzmi: Tak, jak 
najbardziej warto pojechać w przyszłym roku na 
Lednicę, aby spędzić tę sobotę na modlitwie i 
śpiewie. Jak dla mnie, nie istnieje inny sposób, 
aby lepiej spożytkować ten czas na chwałę Bożą.  

Albert Tyborowski 
*** 

Jesteśmy z mężem już trochę starszą „mło-
dzieżą” – mamy troje dzieci i jakiś tam zapas 
doświadczeń na karku, również w ruchach reli-
gijnych. Mamy własne spojrzenie na chrześcijań-
ską naukę społeczną i za nami też kilkanaście lat 
starań o wychowanie dzieci po katolicku, starań 
bardzo trudnych nieraz i wymagających wiele 
cierpliwości, nie tylko od naszych dzieci, co od 
instytucji i innych ludzi. Trudniej nam więc było 
ot tak pojechać sobie na Lednicę. Z powodu ba-
gażu doświadczeń już nie jesteśmy jak dzieci w 

wierze – ufni i otwarci. Pamiętam, jak 
będąc nastolatką ulegałam euforii i 
atmosferze chwili podczas spotkań 
młodzieży katolickiej – nie zawsze 
było to wartościowe i potrzebne, ale 
na pewno zgodne z młodym wie-
kiem… Z takim trochę nawet niesma-
kiem patrzyłam na tekturki z odręcz-
nym napisem free hugs („uściski za 
darmo”) – kto miał taką karteczkę, 

pozwalał na przytulanie się do niego Pola Lednickie                                                                                                    fot. E.P. 
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każdemu, kto miałby taką ochotę. No, ale mło-
dzież potrzebuje takich zachowań. 

Tkwiła we mnie i w mężu jednak potrzeba by-
cia na Lednicy – poczucia tej radości, że Chrystus 
jest naszym Panem i jest z nami. Nasza córka, 
nastolatka, niestety nie za bardzo przejawiała 
chęć wyjazdu, okazało się, że to rodzice są bar-
dziej szaleni. 

Muszę powiedzieć, że tydzień wcześniej wra-
cając z podróży usłyszeliśmy w radiowej Trójce 
rozmowę z ojcem Janem Górą, organizatorem 
spotkań lednickich. Audycja trwała dobrze ponad 
godzinę, a my słuchaliśmy nie mówiąc słowa, 
bardzo wzruszeni. To wtedy zrodził się zamiar 
wyjazdu na Lednicę, pośród młodszych co naj-
mniej o kilkanaście lat ludzi. Ojciec Góra mówił 
do słuchaczy właśnie jak … ojciec,  z takim do-
brem w głosie, z taką szczerością taty, z taką du-
mą z zawierzenia Chrystusowi, że poczuliśmy się 
zaproszeni i my. Kiedy usłyszałam cytowane 
przez niego słowa jakiegoś średniowiecznego 
mnicha (niestety, nie pamiętam kogo), w których 
mówił jakby o sobie : „Ja nie chcę odejść z tego 
świata trzaskając drzwiami!”, pomyślałam, że 
właśnie o to mi chodzi. 

I właśnie spotkania lednickie kojarzą mi się z 
taką „radością stworzenia” – patrzyłam na rzesze 
młodych ludzi, których przygnało pragnienie po-
znania Chrystusa wespół z innymi, we wspólno-
cie. Pojechaliśmy z naszymi dziećmi (nastolatka, 
mały uczeń i przedszkolak). Co prawda, skoncen-
trowały się głównie na hot-dogach, wacie cukro-
wej i fikaniu koziołków, ale kiedy młodzież tań-
czyła śpiewając pieśni uwielbienia, i oni ze śmie-
chem tańczyli. Z radością biegli po błogosławień-
stwo podczas udzielania Komunii św., brali bu-
łeczki od sióstr, próbowali odczytywać nuty ze 
śpiewnika. Nawet nasza zbuntowana nastolatka 
trochę „odtajała”. 

Wspaniali byli ci młodzi ludzie. Patrzyłam na 
nich ze wzruszeniem. Jeszcze dużo przed nimi – 
studia, znalezienie pracy, odszukanie pośród mi-
lionów dusz tej jednej, z którą będą chcieli zało-
żyć rodzinę. Na pewno przed nimi niezdane eg-
zaminy, utrata zaufania do ludzi, choroby, nie-
szczęścia. Takie jest życie. Ale jeśli w ich du-
szach jest tak wielkie pragnienie Boga i jeśli już 
go zaprosili do swych serc – poradzą sobie. 
Wiem na pewno. My sobie poradziliśmy, bo na-
sza rodzina została zbudowana na miłości do 
Chrystusa… 

Bernadetta 

Cały świat przed 
Najświętszym Sakramentem 

 

„Jeden Pan, jedna wiara” – pod takim hasłem 
w niedzielę 2 czerwca br. chrześcijanie zgroma-
dzili się we wszystkich katedrach i kościołach 
świata, aby w tym samym czasie modlić się przed 
Najświętszym Sakramentem. Godzinnej Adoracji 
Eucharystycznej w bazylice św. Piotra w Rzymie 
przewodniczył papież Franciszek w łączności z 
biskupami i ich wspólnotami diecezjalnymi. 
Wierni modlili się w intencjach, o które prosił 
Ojciec Święty: 
1. Za Kościół na świecie – aby był posłuszny 
Słowu, aby stawał przed światem „jako chwaleb-
ny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś 
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 
5,27). 
2. Za tych wszystkich, którzy w różnych miej-
scach świata doświadczają cierpień związanych z 
nowymi rodzajami niewolnictwa oraz za ofiary 
wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków i 
pracy niewolniczej. Za dzieci i kobiety doświad-
czające wielorakich form przemocy. Za wszyst-
kich, którzy doświadczają niepewności ekono-
micznej, a przede wszystkim za bezrobotnych, 
osoby starsze, emigrantów i bezdomnych, więź-
niów i tych wszystkich, którzy doświadczają ze-
pchnięcia na margines społeczeństwa. 

Ogólnoświatowa Adoracja Eucharystyczna 
odbyła się po raz pierwszy w dziejach Kościoła. 
Była odpowiedzią na zaproszenie Ojca Świętego 
Franciszka, by w niedzielę, po uroczystości Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej we wszystkich 
katedrach świata rozpoczęły się Adoracje Eucha-
rystyczne (we Włoszech i w wielu innych krajach 
uroczystość Bożego Ciała jest obchodzona w 
niedzielę). Mimo, że w Polsce obchodzimy tę 
uroczystość w czwartek, to na adoracji zgroma-

Papież Franciszek adoruje Najświętszy Sakrament 
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dziliśmy się w niedzielę, aby włączyć się w mo-
dlitwę całego Kościoła. W naszym parafialnym 
kościele licznie zebrali się wierni, aby w modli-
twie uwielbienia, kontemplacji wybranych tek-
stów z Pisma Świętego, śpiewie i w ciszy adoro-
wać Zbawiciela świata i modlić się w intencjach 
własnych oraz papieża Franciszka. Adoracja Eu-
charystyczna jest wyjątkową inicjatywą w kalen-
darzu Roku Wiary. Benedykt XVI, zapowiadając 
Rok Wiary, podkreślił, że to szczególny czas, „by 
z większym zaangażowaniem celebrować wiarę 
w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii”. 

oprac. Grażyna Sobańska 
źródło: materiały kurii 
 

V Ogólnopolska Pielgrzymka 
Ministrantów i Lektorów do grobu 

Świętego Wojciecha 
 

W sobotę 8 czerwca br. miała miejsce V 
Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lekto-
rów do Gniezna. Modliło się nas niemal 4 tysiące, 
w tym 11 ministrantów z naszej parafii i około 35 
z innych, sąsiednich parafii. Naszymi opiekunami 

byli ksiądz proboszcz Andrzej Magdziarz oraz 
ksiądz Marek Marcinkowski, wikary z Owińsk. 
Całą pielgrzymkę rozpoczęliśmy Mszą św., której 
przewodniczył prymas Polski arcybiskup metro-
polita gnieźnieński Józef Kowalczyk. Po Mszy 
św. wszyscy udaliśmy się na obiad, który został 
podany w ogrodach seminaryjnych. 

Następnym punktem było pielgrzymowanie 
drogą źródeł wiary do gnieźnieńskich kościołów 
szlakiem sakramentów świętych. W każdym z 
zabytkowych kościołów miało miejsce jedno z 
wydarzeń:  

 chrzest – w gnieźnieńskiej katedrze, przed 
grobem św. Wojciecha znak chrzcielnej wody: 
krzyż uczyniony poświęconą wodą z Jeziora 
Lednickiego, pierwszej chrzcielnicy Polski, 
 bierzmowanie – znak krzyża, złożonego u 

stóp pomnika św. Wojciecha, 
 Eucharystia – adoracja Najświętszego Sa-

kramentu w kościele garnizonowym,  
 pokuta – znak popiołu (kościół Wniebo-

wzięcia NMP, oo. Franciszkanie), 
 namaszczenie chorych – znak soli (kościół 

św. Jana), 
 kapłaństwo – zadanie modlitwy za kon-

kretnego kapłana (kościół św. Jerzego), 
 małżeństwo – powierzenie rodziny Bożej 

opiece (złożenie zdjęcia swojej rodziny na ołtarzu 
kościoła p.w. Świętej Trójcy). 

Uczestniczyliśmy także w procesji z relikwia-
mi św. Wojciecha z kościoła św. Michała na 
Wzgórzu Zbarskim do katedry. O godzinie 16.00 
po procesji były zaplanowane nieszpory i koncert 
zespołu „Siewcy Lednicy”, lecz nasza ekipa mu-
siała już wracać, gdyż ksiądz Marek miał Mszę 
św. o godzinie 18.00.  

Cała pielgrzymkę uważam za bardzo udaną. 
Muszę też przyznać, że miłym zaskoczeniem 
okazało się jedzenie, które dostaliśmy na obiad. 
Każdy otrzymał spaghetti, drożdżówkę i oranża-
dę. Ze spokojem można było się najeść. Nikt po 
obiedzie nie narzekał z głodu… 

Mikołaj Celka 
 

Srebrny dyplom dla chóru Arsis 
 
W dniu 8 czerwca 2013 roku w Ząbkach pod 

Warszawą odbył się ósmy, ogólnopolski festiwal 
Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. Wziął w 
nim udział nasz kiciński chór „Arsis” prowadzo-
ny przez p. Karolinę Piotrowską-Sobczak, który 
debiutował w tak poważnym konkursie. Gospo-
darze zaprosili do przesłuchań konkursowych 24 
chóry z całej Polski, w dużej większości chóry 
mieszane, ale również jeden męski, jeden chło-
pięco-męski i cztery żeńskie lub precyzyjniej: 
dziewczęce. Zespoły wykonywały cztery wybra-
ne przez siebie utwory sakralne a cappella, bądź 
z towarzyszeniem instrumentu muzycznego (nie 
podaję nazwy firmy), który zastępczo, według 
mnie bez powodzenia pełnił funkcję organów. 
Jury podzieliło (słusznie zresztą) uczestników na 
chóry dorosłe i dziecięce. Jakkolwiek nie dało się 

Procesja na plac św. Wojciecha                    www.gniezno.com.pl 
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zauważyć różnic w poziomie wykonawczym po-
między nimi, osobne kryterium oceny wynikało z 
tego, iż chóry dorosłe poza jednym były miesza-
ne, zatem ich zakres dźwiękowy był szerszy niż 
chórów dziecięcych złożonych z sopranów i al-
tów. 

Nasz chór „Arsis” na festiwalu w Ząbkach 
wykonał: „Bogorodice Diewo” Sergiusza Rach-
maninowa, „Regina caeli” Romualda Twardow-
skiego, piękny motet* współczesnego, amerykań-
skiego kompozytora Tima Sarsany: „Salve Mater 
Misericordie” oraz trzy części z „Magnificat” 
Antonia Vivaldiego: „Fecit potenciam”, „Depo-
suit potentes”, „Sicut locutus est”. Chórowi towa-
rzyszył w tych trzech fragmentach piszący ten 
artykuł organista – Jarek Kostka.  

 Jurorzy nagrodzili nasz występ srebrnym dy-
plomem, co chyba sprawiedliwe oddaje poziom 
wykonawczy naszego zespołu na tle innych. 
Trudno mi jest pisać o walorach naszego chóru, 
jako że sam jestem jego śpiewakiem. Pozostało 
wrażenie niedosytu, ponieważ mieliśmy odczu-
cie, iż stać nas na więcej i że na próbie śpiewali-
śmy lepiej. Być może trema i brak obycia na 
konkursach nie pozwoliły sięgnąć po złoto. Zna-
jąc pracowitość pani Karoliny i ambicje koleża-
nek i kolegów z chóru nie wątpię, że do tego doj-
dzie w przyszłości. Wracaliśmy do Kicina z tar-
czą – uznaliśmy to wyróżnienie za duży sukces.  

 Warto nadmienić, że złoty dyplom i najwięk-
szą ilość punktów w swojej kategorii zdobył chór 
dziewczęcy Szkoły Katedralnej w Poznaniu, któ-
ry prowadzi również nasza dyrygentka pani Karo-
lina. Zespół zachwycił klarownym, jasnym 
brzmieniem, nienaganną intonacją i kipiał energią 
i radością na scenie. Rywalizujący z nim o palmę 
pierwszeństwa chór „Szczygiełki Grandi” z Po-
niatowej wykonywał trudniejszy, bardzo efek-
towny repertuar, np. „Psalm100” Marka Jasiń-
skiego. W swojej perfekcji nie miał jednak w 
sobie nic z radości naszych poznańskich dziew-
cząt – przekaz słowny „Psalmu setnego” o rado-
ści (być może nie przetłumaczony śpiewakom 
przez dyrygentkę) miał się nijak do marsowych, 
zestresowanych min młodych śpiewaczek. 

 Jury wyróżniło wiele chórów złotymi, srebr-
nymi i brązowymi dyplomami, podkreślając wy-
soki poziom wykonawczy. W przewodniku festi-
walowym przewodniczący jury żalił się, że male-
je liczba chórów wielkich, towarzystw śpiewa-
czych 80-cio i więcej osobowych. Jakkolwiek od 
śpiewaków w małym chórze wymaga się więk-

szej odpowiedzialności, większych umiejętności 
wokalnych. Ich mała liczba to niestety pochodna 
stanu kultury i wrażliwości Polaków, którzy nie 
garną się do słuchania i śpiewania wartościowej 
muzyki. Śpiewa nas coraz mniej i jest to jedna z 
przyczyn, dla której trudno powiększać i uzupeł-
niać chóralne składy. Jak powiedział św. Augu-
styn: „Nauczcie się śpiewać i tańczyć, bo anioło-
wie w niebie nie będą wiedzieli co z wami zro-
bić.” 

Jarosław Kostka  
*motet (franc. le mot - słowo) – gatunek muzyczny, wokalny 
wykonywany a cappella lub wokalno-instrumentalny, trwale 
obecny w muzyce od XIII w. Największą rolę odegrał w okresach 
średniowiecza i renesansu, gdy był głównym polem rozwoju 
polifonii. W wiekach późniejszych wchłaniał techniki wykształ-
cone w innych formach lub był używany jako archaizm. Stał się 
też źródłem wielu form, np. fugi. 

 

Pielgrzymka do Pokrzywna 

W archidiecezji poznańskiej z okazji Roku 
Wiary abp Stanisław Gądecki wyznaczył świąty-
nie i kaplice, gdzie można uzyskać odpust zupeł-
ny. Są to miejsca związane z życiem świętych, 
błogosławionych, kandydatów na ołtarze. Należy 
do nich także kaplica pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w Domu Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej w Pokrzywnie koło Poznania.  

Do tego świętego miejsca wyruszyliśmy w 
pielgrzymce autokarowej 9 czerwca br. o godz. 
8.00. Do Pokrzywna dotarliśmy bardzo szybko, 
po upływie niecałych 30 minut. Na miejscu, przy 
wejściu do kaplicy powitały nas Siostry Urszu-
lanki Unii Rzymskiej. Przed Mszą św. uczestni-
czyliśmy wraz z nimi oraz innymi wiernymi w 
nabożeństwie o beatyfikację dwóch sióstr – Marii 
Akwili od Trójcy Przenajświętszej oraz Marii 

fot. S.N.
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Kajusy od Matki Boskiej Pośredniczki wszyst-
kich łask. Należały one do Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej, a broniąc ich czystości oraz własnej 
zginęły 25 stycznia 1945 roku, rozstrzelane przez 
sowieckich żołnierzy. Siostry Maria Akwila i 
Maria Kajusa stały się wzorem obrony czystości, 
miłości do Boga i bliźniego. Są nazywane „mę-
czennicami urszulańskimi”. 

Po Eucharystii koncelebrowanej przez pięciu 
księży wyruszyliśmy w procesji na cmentarz 
klasztorny, gdzie 14 lutego 1945 zostały pocho-
wane zamordowane siostry. Tam odmówiliśmy 
wspólnie modlitwę z prośbą o ich beatyfikację: 

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, pro-
simy Cię,  
aby Kościół zaliczył do grona błogosławionych  
s. Marię Kajusę i s. Marię Akwilę.  
Wejrzyj na ich heroiczną miłość bliźniego i cnotę 
czystości,  
w obronie której oddały w sposób męczeński  
swoje życie.  
Ojcze nieskończenie dobry,  
uczyń je orędowniczkami naszych spraw przed 
Tobą 
i otocz je chwałą świętości.  
Za ich wstawiennictwem udziel nam łaski,  
o którą Cię teraz szczególnie błagamy. 

RS 
Źródła: http://www.archpoznan.pl/content/view/2608/107/ ; 

http://www.osu.pl/Swiadkowie_wiary_513,0.html 
 

W drodze do Wierzenicy 
„Panie umocnij naszą wiarę”. To słowa, które 

kierujemy do Pana Boga szczególnie w Roku 
Wiary 2012/2013. Kościół w Polsce zachęca do 
umocnienia naszej wiary, między innymi przez 
podejmowanie pielgrzymek pieszych czy autoka-
rowych. 

W naszej parafii zrodziła się myśl zorganizo-

wania pieszej pielgrzymki z naszego kościoła 
parafialnego do kościoła w Wierzenicy. Data tej 
pielgrzymki jest bardzo wymowna – 13 dzień 
miesiąca, poświęcony Matce Bożej Fatimskiej. 
To skłoniło nas do odmawiania różańca fatim-
skiego z zapaloną świecą w ręku. W czasie tej 
pielgrzymki wyczuwało się ducha modlitwy, 
skupienia, solidarności wśród pątników. 

Pogoda była bardzo piękna, co sprzyjało głęb-
szemu przeżywaniu krótkich rekolekcji w drodze. 
Szliśmy polną drogą wśród łanów zbóż, kwiatów 
i śpiewu ptaków. Szlak ten ma dla nas znaczenie 
historyczne, ponieważ przemierzało go wielu 
wybitnych ludzi, między innymi hrabia August 
Cieszkowski, ks. Ludwik Haase, ks. Zbigniew 
Spachacz. Stare, piękne drzewa przy tej drodze są 
świadkami tych wędrówek. 

U Maryi Matki Wierzenickiej, przywitał nas 
proboszcz parafii ks. Przemysław Kompf. Pro-
wadził modlitwę, opowiedział krótko historię 
kościółka pw. św. Mikołaja. Zaprowadził nas 
także do krypty, gdzie spoczywa rodzina Ciesz-
kowskich. 

Bardzo dziękujemy ks. Przemkowi za ciepłe i 
serdeczne przyjęcie pielgrzymów. Jak sam po-
wiedział, jest nawet gotów oprowadzać indywi-
dualne osoby, jeśli tylko czas mu na to pozwoli. 
Dziękuję ks. Andrzejowi za prowadzenie tej piel-
grzymki i wszystkim jej uczestnikom. Mam głę-
boką nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie. 

pielgrzym 
 

Z Karmelem na Jasną Górę 
 

O. Krzysztof Piskorz OCD, dobrze znany na-
szym parafianom z misji świętych, zaprasza na 
„Rekolekcje w drodze ze świętymi Karmelu”. 
Osobom, które przyjmą zaproszenie, oferuje noc-
leg w klasztorze z 1 na 2 sierpnia. Poniżej frag-
ment zaproszenia, którego pełny tekst można zna-
leźć na stronie www.dakarmel.pl Zapisy i infor-
macje: solniczka@dakarmel.pl, i pod nr telefonu 
730 739 223. 

2 sierpnia o godz. 6.00 z katedry wrocławskiej 
wyruszy – po raz 33. – piesza pielgrzymka na 
Jasną Górę. Już dziś warto sobie zarezerwować 
ten piękny sierpniowy czas, od 2 do 10 sierpnia. 
W Roku Wiary pójdziemy pod hasłem „Trwajcie 
mocno w wierze”. Jest to niesamowity czas dzia-
łania Pana Boga przez wstawiennictwo naszej 
niebieskiej Mamy. Nie chcemy Cię do tego prze-
konywać, bo Ty sam musisz poczuć wyjątkowy fot. R.S.
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klimat rekolekcji w drodze. Proponujemy Ci już 
dziś, byś poszedł z nami w grupie karmelitańskiej, 
która po raz pierwszy wyruszy oficjalnie pod nu-
merem 18. Chcemy stworzyć nową grupę z du-
chowością Karmelu. Zapraszamy także do udzia-
łu wspólnoty i duszpasterstwa karmelitańskie z 
innych miast. Będzie jedna wielka Rodzina Kar-
melitańska i nie może tam Ciebie zabraknąć. Za-
pewniam Cię, że jesteś nam potrzebny, tym bar-
dziej teraz, kiedy grupa się tworzy i daje funda-
ment na przyszłe lata. Zapraszamy Cię do nowe-
go, karmelitańskiego szlaku z duchowością świę-
tych Karmelu. Nie daj się namawiać! Bądź tym, 
który z zapałem odpowie na nasze zaproszenie i 
pociągnie jeszcze innych do tej grupy. Czekamy 
na Ciebie i ufamy, że przyjmiesz to zaproszenie z 
wielką radością. 

Katarzyna Romanowska 
 

Dzień Bociana 
Bociany już przyleciały, a żabki 
w stawie kumkały1… 

Propozycja obchodów Dnia Bociana w naszej 
szkole spotkała się z dużą aprobatą nauczycieli, 
rodziców i dzieci. 31 maja w Szkole im. A 
.Cieszkowskiego odbyła się uroczysta gala. W 
tym dniu w całym kraju odbywają się różnego 
rodzaju „bocianie wydarzenia”, m.in. spotkania, 
festyny, prelekcje, przedstawienia, rajdy rowero-
we, wycieczki, plenery, wystawy. Dzień Bociana 
Białego został ustanowiony 10 lat temu przez 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro 
Natura” we Wrocławiu. 

Miłośnicy przyrody, bocianiego klekotu i do-

brej zabawy gorąco włączyli się w przygotowanie 
uroczystości. W jednej chwili szkolny korytarz 
zamienił się w wiosenną łąkę, pełną ptaków i 
innych niezwykłych zwierząt. Inicjatorem impre-
zy był nauczyciel i miłośnik przyrody pan Leszek 
Lesiczka. Ogłoszono liczne konkursy: m.in. kon-
kurs plastyczny na najpiękniejszy i starannie wy-
konany plakat o bocianie oraz konkurs fotogra-
ficzny na najciekawsze zdjęcie przyrodnicze. 
Odbył się również pokaz tańca współczesnego w 
wykonaniu uczennic klas III-VI. Najciekawsze 
prace zostały nagrodzone gromkimi brawami i 
upominkami. 

Głównym celem imprezy była oczywiście do-
bra zabawa z rówieśnikami, a ponadto przybliże-
nie dzieciom wyglądu, zwyczajów, środowiska 
życia bociana, uwrażliwianie na przyrodę i jej 
piękno, zainteresowanie światem przyrody, dba-
nie o niego, ochrona zagrożonych gatunków, 
zwrócenie uwagi na to jakie miejsce bocian biały 
zajmuje w polskim krajobrazie i kulturze. 

A teraz kilka słów o samym „bohaterze” im-
prezy.  

Bocianie gniazda można zobaczyć głównie w 
dolinach Warty, Neru i Bzury, bogatych w po-
karm2. Ptak ten pierwotnie był gatunkiem bar-
dziej związanym z terenami leśnymi. Obecnie 
zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, 
tereny uprawne (często blisko zbiorników wod-
nych), tereny bagienne, wilgotne lub okresowo 
zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior i laguny. 
Lubi rozproszone drzewa, na których może 
gniazdować lub nocować. Występuje głównie na 
nizinach, rzadko na wyżynach (maksymalnie do 
3500 m n.p.m. na Kaukazie). Unika terenów zim-
nych, o częstych opadach atmosferycznych, ob-
szarów wysoko położonych i o gęstej roślinności 
(np. trzcinowisk i gęstych lasów). W przeciwień-
stwie do bociana czarnego nie unika siedzib 
ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi 
lub w małych miastach, przeważnie w rejonach z 
rozległymi dolinami rzecznymi i wilgotnymi łą-
kami.  

Bociany zajmują szczególne miejsce w pol-
skim krajobrazie, ich symbolika zakorzeniła się w 
naszej kulturze. Są symbolem szczęścia i płodno-
ści. Co czwarty ma polski paszport. Niestety, w 
ostatnich latach ich liczba w całej Europie gwał-
townie spada. 

Małgorzata Dolska 
1 z piosenki dziecięcej. 2 źródło informacji przyrodniczej: 
pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_biały 

fot. H.K. 
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Festyn rodzinny  
z okazji Dnia Dziecka 

 

Tegoroczny, kolejny już festyn rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka, zorganizowany 9 czerwca 
przez Sołectwo Kicin i Stowarzyszenie „Len” 
udał się na medal! 

Już w południe na placu przy kościele pojawi-
ły się pierwsze samochody wyładowane urządze-
niami rekreacyjnymi, sprzętem nagłośniającym, 
budką z watą cukrową i popcornem. Panie i pa-
nowie ochoczo zabrali się za rozstawianie namio-
tów, ustawianie stołów i ławek. W jednym z pa-
wilonów swoje miejsce znalazły przedmioty 
przeznaczone na loterię fantową. W drugim na-
tomiast przygotowano „coś dla ciała”: kawę, her-
batę i wspaniałe domowe wypieki. Rozwieszono 
olbrzymi plakat (dzieło jednego z mieszkańców 
Kicina) – zdjęcie czerwonych maków jako 
wspomnienie piękna natury na terenach obecnie 
zajętych przez inwestycję firmy Bros. Jeszcze na 
parę chwil przed rozpoczęciem festynu miesz-
kańcy przywozili przedmioty, które miały wziąć 
udział w licytacji na rzecz dzieci najbardziej po-
trzebujących w naszej parafii. W krótkim czasie 
były gotowe stanowiska gier i konkurencji spor-
towych, m.in.: ringo, podbijanie piłki siatkowej, 
skok przez ławkę, rzut woreczkami do kosza, rzut 
obręczami do celu i pole do mini hokeja. Do dys-
pozycji dzieci była również dmuchana zjeżdżal-
nia, karuzela, trampolina oraz tzw. euro-bungee.  

Tuż przed godziną piętnastą, kiedy niebo nad 
wzgórzem kościelnym tonęło w promieniach sło-
necznych, organizatorzy byli gotowi na przyjęcie 
gości. Niebawem oficjalnie przywitano miesz-
kańców gminy i zapoznano z programem impre-
zy. Uczennice Szkoły Podstawowej w Kicinie 
swoim występem – śpiewem i tańcem wprowa-
dziły uczestników w radosny klimat spotkania. 
Wielu chętnych skorzystało z przejażdżki kon-
nym zaprzęgiem, a najmłodsi, zachwyceni jazdą 
wierzchem, mogli z góry spoglądać na swych 
rodzicieli. Podziwiano zręczność pań i… jednego 
pana w kręceniu kołem „hula-hop” czy zjadanie, 
a właściwie pochłanianie banana (oczywiście na 
czas). Ubaw był niesamowity! 

W międzyczasie, co 20-25 minut przeprowa-
dzano licytacje, a zainteresowani mogli szczegó-
łowo zapoznać się z wystawionymi na ławie 
przedmiotami. A było, co oglądać i licytować. 
Obrazy naszego zabytkowego kościoła, stara, 
piękna porcelana, książki-unikaty jak np. opra-

wiony rocznik Przewodnika Katolickiego z 1961 
roku, tomiki wierszy Jacka Kowalskiego i naszej 
parafianki Lidii Karbowskiej z autografami auto-
rów, wyroby rękodzieł artystycznych, stara ma-
szyna do pisania, rower i wiele, wiele innych 
drogocenności. Pod „młotek” poszedł również 
worek pyrów, kopa wiejskich jaj, garnek smalcu, 
domowe konfitury i nalewka, gumofilce a nawet 
żywa, gdacząca kura! 

Wszystkie przygotowane atrakcje cieszyły się 
wśród uczestników dużym zainteresowaniem. 
Rodzice przyprowadzali swoje kilkuletnie pocie-
chy, pokazywali, na czym polegają konkurencje a 
czasami sami próbowali swoich sił. Atmosfera 
sportowej rywalizacji i pogoda ducha towarzy-
szyły zgromadzonym przez cały czas trwania 
festynu. Po zakończeniu wszystkich konkurencji 
rozdano nagrody dla zwycięzców. 

Punktem kulminacyjnym imprezy był trady-
cyjny już rzut „drągiem kicińskim”. Ze względu 
na ciężar drąga dyscyplina była przeznaczona 
wyłącznie dla osób dorosłych. Zabawa zakończy-
ła się przed wieczorną Mszą św. Tegorocznym 
zwycięzcą został pan Krzysztof Andrzejczak. 
Była analogiczna, prestiżowa konkurencja dla 
pań – w konkurencji „rzut piłką lekarską” zwy-
ciężczynią okazała się pani Anna Błażejewska. 
Gratulujemy!  

Serdeczne podziękowania kierujemy do mi-
łych gości za tak liczną obecność i stworzenie 
wspaniałej atmosfery zabawy. Dziękujemy także 
wszystkim osobom, które ofiarowały przedmioty 
do licytacji oraz wszystkim aktywnie uczestni-
czącym w aukcji. Sponsorami nagród podczas 
festynu byli: sołectwo Kicin, Urząd Gminy 
Czerwonak oraz firma Lorenz i Meliopoz.  

Dziś pozostają miłe wspomnienia i nadzieja na 
szybkie powtórzenie tego wydarzenia. Do zoba-
czenia więc na następnym festynie! 

Hanna Domagała, Stowarzyszenie „Len” 

Licytacja obrazu                                                                fot. B.T.  
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Co nas boli. 
Bros - idziemy do prokuratury i do sądu. 

 
Nasze starania, trwające od ponad roku, by nie 

doszło do budowy zakładu chemicznego na gra-
nicy Kicina i Janikowa przynoszą wymierne re-
zultaty w postępowaniu środowiskowym doty-
czącym hali w wersji magazynowo-produkcyjnej. 
Przypomnijmy, że firma Bros złożyła w tej spra-
wie wniosek 4 stycznia 2012 roku i do czerwca 
2013 roku nie została jeszcze wydana decyzja 
środowiskowa – mija zatem półtora roku. W 
przypadku wniosku o halę w wersji magazynowej 
– od momentu złożenia wniosku (czyli 5 lipca 
2012 r.) do momentu wydania przez Burmistrza 
Swarzędza decyzji środowiskowej (czyli 4 listo-
pada 2012 r.) minęły tylko 4 miesiące. Jak widać 
nasz protest i prowadzone społecznie działania 
mają sens, w szczególności, gdy zaczynamy dzia-
łać w odpowiednim momencie!!! Intensywne 
prace niwelacyjne na „brosowisku” są efektem 
tego, że decyzje dotyczące hali magazynowej nie 
zostały w odpowiednim momencie oprotestowane 
i stały się prawomocne. 

Pomimo koparek widocznych na polu miesz-
kańcy nie poddają się i działają dalej. Jaki jest 
obecny stan naszych działań: u Wojewody Wiel-
kopolskiego toczy się postępowanie w sprawie 
pozwolenia na budowę hali magazynowej, u Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest 
wniosek o unieważnienie opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącej hali 
magazynowej, 
urząd skarbowy i 
policja sprawdzają 
kwestię braku 
sprawozdań finan-
sowych Brosa, pro-
kuratura prowadzi 
postępowania przy-
gotowawcze doty-
czące poświadcze-
nia nieprawdy 
przez Burmistrza 
Swarzędza i próby 
zdobycia przez Bro-
sa decyzji środowi-
skowej na podstawie nieprawdziwych informacji. 
RDOŚ i policja sprawdzają, czy w trakcie działań 
ziemnych nie doszło do szkody na środowisku. U 
Starosty Poznańskiego rozstrzyga się kwestia 

organizacji ruchu na ulicy Swarzędzkiej. Wnioski 
o sprawdzenie, czy wszystko odbyło się zgodnie 
z literą prawa są jeszcze w CBA, Komisji Nadzo-
ru Finansowego, czy Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa. Jakby to powiedział klasyk: „Oj dzieje się, 
dzieje!”. A my będziemy protestować do końca 
świata i jeden dzień dłużej, bo nadal na przekór 
urzędnikom uważamy, że tego typu zakład nie 
powinien być zlokalizowany w otulinie Puszczy 
Zielonka, na terenach o charakterze rolniczo-
mieszkalnym, kilometr od Szkoły Podstawowej w 
Kicinie i naszego pięknego zabytkowego kościo-
ła!!! 

Nie składamy zatem broni, a ponieważ łatwiej 
będzie nam uzyskać unieważnienie decyzji śro-
dowiskowej i pozwolenia na budowę hali maga-
zynowej, gdy sprawę poprowadzi zawodowy peł-
nomocnik/prawnik, Stowarzyszenie LEN nawią-
zało współpracę z jedną z kancelarii prawnych, 
która wykonała już pierwsze zadanie i obecnie 
przygotowuje się do kolejnego. Wiąże się to jed-
nak z koniecznością zebrania środków finanso-
wych potrzebnych do pokrycia kosztów wynaję-
tej kancelarii. Ponieważ Stowarzyszenie LEN nie 
może wydać wszystkich zgromadzonych pienię-
dzy na wynagrodzenie kancelarii (LEN organizu-
je przecież wiele innych działań o charakterze 
lokalnym jak festyny, półkolonie, dofinansowanie 
nagród na koniec roku szkolnego, itp.) zwracamy 
się do Państwa z prośbą o tzw. „samoopodatko-
wanie”, czyli dokonanie darowizny, której celem 
byłoby finansowanie działań mających na celu 
zastopowanie inwestycji firmy Bros. Zgodnie ze 

starą maksymą 
„ziarnko do ziarn-
ka” liczymy na 
każdą kwotę, al-
bowiem wpłaty 
dokonywane cy-
klicznie przez kil-
kadziesiąt osób 
pozwolą na stabil-
ne finansowanie 
działań prawnych. 
Jeżeli macie Pań-
stwo znajomych, 
którzy popierają 
protest mieszkań-

ców, przekażcie im naszą prośbę – może też ze-
chcą nas wesprzeć. 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie LEN jest 
organizacją pożytku publicznego o numerze KRS 

Przebudowa drogi Kicin – Janikowo                                                     fot. G.Z. 
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0000299918. Dane do dokonywania darowizny 
to: Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Kicina i Okolic - „LEN”, ul. Nowe 
Osiedle 52, 62-004 Kicin 

Numer konta: 51 9068 1013 0000 0000 0125 
9101 

Tytuł wpłaty: Darowizna - BROS 

Liczymy na Was – parafian, sąsiadów, znajo-
mych i „znajomych królika”:-). 

Przekazujcie nasz apel dalej. Pozdrawiamy. 
Aktualności zawsze znajdziecie na: 
www.kicinonline.pl lub facebook: PuszczaZie-
lonkaNIEdlaBrosa 

zespół kicinonline, pirogov
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOREPORTAZ  Z  FESTYNU  
Z  OKAZJI  DNIA  DZIECKA 

 
 

Zbiórka  nakrętek  cd. 
 
Serdeczenie dziękujemy wszystkim osobom, 
które przyłączyły się do akcji zbierania 
nakrętek w celu zakupienia wózka dla 27-
letniej Karoliny z porażeniem mózgowym, 
naszej parafianki. Osoby, które chciałyby się 
jeszcze włączyć w zbiórkę prosimy o 
przynoszenie plastikowych nakrętek i 
wrzucanie ich do kartonu umieszczonego pod 
stolikiem w kruchcie kościoła do 31 sierpnia br. 
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KICIN   9.06.2013 

FOT. G.Z. & B.T. 
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LIPIEC/SIERPIEŃ 2013 
W lipcu i sierpniu Msze św. w niedziele będą spra-
wowane o 8.00, 11.00 i 19.00, od poniedziałku do 
piątku o 19.00 z wyjątkiem wtorków – o 8.00, w 
soboty o 18.00. 
 
03.07. (środa) święto św. Tomasza Apostoła  
04.07. pierwszy czwartek miesiąca  
 po Mszy św. kwadrans modlitwy przed  
 Najśw. Sakramentem w intencji 
 uświęcenia kapłanów   
05.07. pierwszy piątek miesiąca 
 16.00-17.00 – spowiedź ze szczególnym 
 udziałem dzieci 
 17.00 – Eucharystia ze szczególnym   

udziałem dzieci 
 19.00 – Eucharystia  
07.07. (niedziela) 67 rocznica uroczystego  

ofiarowania się naszej parafii  
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny 

 zebranie członków Wspólnoty  Żywego  
Różańca po Mszy św. o 8.00 
21.00 – apel jasnogórski przy grocie Matki 
Bożej  

11.07. (czwartek) święto św. Benedykta, patrona 
 Europy  
 adoracja Najśw. Sakramentu  
 od 17.00 do 19.00 
13.07. (sobota) 21.00 – różaniec fatimski 
17.07. (środa) 20.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego  
21.07. (niedziela) św. Krzysztofa 
 po Mszach św. błogosławieństwo kierowców  

i pojazdów mechanicznych 
23.07. (wtorek) święto św. Brygidy, patronki Europy 
24.07. (środa) 19.00 – Eucharystia ze szczególnym 

udziałem osób, które podjęły duchową  
adopcję dziecka poczętego zagrożonego  
zagładą 

25.07. (czwartek) święto św. Jakuba Apostoła 
01.08. pierwszy czwartek miesiąca  
 po Mszy św. kwadrans modlitwy przed   

Najśw. Sakramentem w intencji 
 uświęcenia kapłanów   
 sierpień – miesiącem abstynencji 
 69 rocznica wybuchu Powstania  

Warszawskiego 
 20.15 – zebranie redakcji Naszego Patrona 
02.08. pierwszy piątek miesiąca 
 od 8.30 – odwiedziny chorych 
 z posługą sakramentalną 
 16.00-17.00 – spowiedź ze szczególnym 
 udziałem dzieci 
 17.00 – Eucharystia ze szczególnym  

udziałem dzieci 

 19.00 – Eucharystia  
04.08. (niedziela) wspomnienie św. Jana  
 M. Vianneya – patrona proboszczów 
 zebranie członków Wspólnoty  Żywego  

Różańca po Mszy św. o 8.00  
06.08. (wtorek) święto Przemienienia  Pańskiego 
08.08. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu  
 od 17.00 do 19.00 
09.08. (piątek) święto św. Teresy Benedykty  

od Krzyża, patronki Europy 
10.08. (sobota) święto św. Wawrzyńca 
11.08. (niedziela) po Mszach św. czynna  

biblioteka parafialna 
13.08. (wtorek) 21.00 – różaniec fatimski 
14.08. (środa) 15.00-18.00 – czynna biblioteka 
 parafialna 
 18.00 – I nieszpory z uroczystości 
 Wniebowzięcia NMP 
15.08. (czwartek) uroczystość Wniebowzięcia 
 NMP 
 rocznica Cudu nad Wisłą 
 Msze św.: 8.00, 11.00 i 19.00 
 podczas Mszy św. błogosławienie ziół 
 i kwiatów  
 9.00 – rozpoczęcie rowerowej pielgrzymki 
 na uroczystości małego odpustu  
 w Dąbrówce Kościelnej 
24.08. (sobota) święto św. Bartłomieja Apostoła 
25.08. (niedziela) 16.00 – Msza św. dziękczynna 
 za tegoroczne plony (dożynki) 
 70 rocznica likwidacji w Kicinie  

hitlerowskiego obozu pracy dla Żydów 
26.08. (poniedziałek) uroczystość NMP  

Częstochowskiej 
 21.00 – apel jasnogórski przy grocie Matki 
 Bożej 
28.08. (środa) 19.00 – Eucharystia ze szczególnym 

udziałem osób, które podjęły duchową adop-
cję dziecka poczętego zagrożonego zagładą 

 
ks. Andrzej Magdziarz 
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Czy potrafisz nazwać wszystkie przedstawione poniżej paramenty liturgiczne?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązania zadania z numeru czerwcowego oraz wakacyjnego i osoby, które wyloso-
wały nagrody podamy w następnym numerze Naszego Patrona. 

Rozwiązanie zadania, wyłącznie na kupo-
nach, przynosimy do 25 sierpnia 2013 r. i 
wrzucamy je do skrzynki redakcyjnej znajdu-
jącej się w kruchcie kościoła.   Losowanie   
nagrody   odbędzie   się 25 sierpnia 2013 r. 
po Mszy św. o godz. 11.00. Warunkiem 
otrzymania nagrody jest osobista obecność 
podczas losowania. 

   Ile razy w odgadniętych wyrazach występuje litera A? 
 

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

_  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _ 

  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _    _  _  _  _   

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Zagadki Naszego Patrona 



Obiektywnie  
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1. Nabożeństwo majowe w Klinach (fot. M.R.) 
2. Prace przy budowie ołtarza  (fot. H.K.) 
3-4. Procesja Bożego Ciała w Kicinie (fot. G.Z.) 
5-6. Chwila odpoczynku podczas budowy ołtarza oraz procesja w uroczystość NSJ (fot. H.K. i G.Z.) 
7. Msza św. oraz nabożeństwo w Klinach (fot. G.Z.)  8. Akcja „ Jeden z Nas” – zbiórka podpisów (fot. G.Z.) 
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