Nasz Patron
Pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Kwiecień 2012
Nr 29

W tym numerze szczególnie polecamy:
 Triduum Paschalne s. 2
 Gdy opcją fundamentalną jest liberalizm, który odrzuca Boga...s. 5
 Nagrobek ks. kanonika Zbigniewa Pawlaka s. 14
 Co nas boli.Patowa sytuacja w Klinach, Mielnie i Dębogórze. s. 15

W I E L K A N O C A.D. 2012

Spojrzenie wierzących skupia się na Sakramencie, w którym Chrystus pozostawił
całego siebie: Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo. Dlatego ten Sakrament był zawsze
uważany za „najświętszy”: Najświętszy Sakrament - żywa pamiątka odkupieńczej
Ofiary.
(Jan Paweł II, fragment homilii „Chleb wędrującego ludu”, 2001 r.

Słowo księdza proboszcza
W Liście okólnym Kongregacji Kultu Bożego z 16 stycznia 1988 r. O przygotowaniu i obchodzeniu
świąt paschalnych czytamy: „Największe misteria odkupienia ludzkiego Kościół obchodzi co roku od
wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej aż do Nieszporów Niedzieli
Zmartwychwstania. Ten czas słusznie się nazywa Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i
zmartwychwstałego, słusznie również nazywa się Triduum Paschalnym, ponieważ w nim 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, swoim
Oblubieńcem (38).”
Przed nami Triduum Paschalne. Rozpocznie się ono w Wielki Czwartek wieczorem i zakończy
Niedzielą Zmartwychwstania Chrystusa. Są to trzy najważniejsze dni dla chrześcijan, bo stajemy na
samym szczycie życia Kościoła. Gdy w Wielki Czwartek rozpoczynamy Mszę św. wieczerzy pańskiej,
jak zawsze czynimy znak krzyża, ale jej tym znakiem nie kończymy. Nie rozpoczyna ani nie kończy
on także Liturgii ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Również na początku Wigilii Paschalnej nie
wykonujemy znaku krzyża, lecz dopiero na jej zakończenie. W ten sposób Kościół uczy, że Triduum
Paschalne stanowi jedną całość. W tym czasie przeżywamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana
Jezusa – to jest jedno zbawcze wydarzenie.
W związku z tym pragnę przypomnieć, że Święta Wielkanocne rozpoczynają się już w Wielki
Czwartek wieczorem, a nie dopiero w Niedzielę Zmartwychwstania. Ona jest ost at nim dnie m
świąt . Jednakże w praktyce wielu zaczyna świętować dopiero w Niedzielę, czyli wówczas gdy święta
się kończą. Świętowanie rozpoczynamy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. I niech tak
będzie w naszym przeżywaniu Triduum Paschalnego. Na ile to możliwe z naszej strony, tak
zaplanujmy ten czas, abyśmy uczestniczyli w całej Liturgii Triduum, a nie tylko w jego ostatnim dniu,
czyli w Niedzielę Wielkanocną. Niech też wyrazem naszej pogłębionej świadomości znaczenia tychże
dni będzie odświętny strój. Nikt z nas nie idzie na wesele w zwykłym stroju, ale odświętnym. A
przecież Triduum Paschalne to coś znacznie ważniejszego niż wesele.
Drodzy Parafianie!
To prawda, że święta Narodzenia Pańskiego mają nieco inny charakter niż wielkanocne, że są
bardziej sentymentalne, „ciepłe”, że śpiew kolęd bardziej pociąga niż pieśni z Triduum. I to bardzo
dobrze, iż w polskiej pobożności Noc Narodzenia Pana jest tak pobożnie przeżywana. Jednakże,
zgodnie z biblijną zasadą, że to należało czynić, a tamtego nie opuszczać (Mt 23, 23), podejmijmy
wysiłek zmierzający ku właściwemu przeżywaniu Triduum Paschalnego. Ufam, że zaproszenie ze
strony Kościoła do uczestnictwa w Liturgii tych trzech dni zostanie przyjęte przez Was ze
zrozumieniem. Sam zaś udział pozwoli doświadczyć nam głębi sprawowanych tajemnic, ożywi wiarę i
poczucie przynależności do Kościoła, który jest naszym domem.
ks. Andrzej Magdziarz

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
To najważniejszy czas w całym roku liturgicznym.
Wielki Czwartek
W tym dniu przed południem we wszystkich kościołach katedralnych sprawowana jest Msza Krzyżma
Świętego. Poświęcony zostaje olej katechumenów,
olej chorych i Krzyżmo
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Święte (łac. chrisma – mieszanina oliwy z oliwek
i balsamu). Oleje te służą przez kolejny rok w
diecezji do chrztów, namaszczania chorych,
bierzmowania, święceń kapłańskich i konsekracji
kościołów oraz ołtarzy.
W Wielki Czwartek mszą wieczerzy pańskiej
rozpoczyna się Triduum Paschalne. Jest ona koncelebrowana przez wszystkich kapłanów parafii.
Towarzyszymy wtedy Jezusowi w Wieczerniku
podczas ustanowienia Eucharystii i sakramentu
Kwiecień 2012
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kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi
Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św.
Pawła do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii św.
Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwotnym
święcie Paschy: Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w
pośpiechu, a krew baranka, którego jedli, posłużyła do oznaczenia domów. Bóg odwrócił od nich
niszczycielskie plagi, gdy karał ziemię egipską
śmiercią pierworodnych. Odtąd, przez wszystkie
pokolenia Żydzi spożywali Paschę na pamiątkę
wyjścia z ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem
przymierza na Synaju. Podobnie było podczas
Ostatniej Wieczerzy.
Ale Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Mówi o
tym drugie czytanie. Święty Paweł przypomina
słowa Jezusa: „To jest Ciało Mo je za was
wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować
od śmierci pierworodnych w Egipcie, tak Jezus
nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi
uratować od śmierci wiecznej. Święty Paweł
przypomina także inne słowa Jezusa z Ostatniej
Wieczerzy: „Kielich t en jest nowym przymier zem we krwi mo je j”. Tak jak przymierze
synajskie, zgodnie ze starożytnym zwyczajem,
zostało zawarte przez pokropienie krwią ofiarnych zwierząt, tak krew zabitego Jezusa posłuży
jako krew Nowego i Wiecznego Przymierza.
Nowym Ludem Bożym – Kościołem – staną się
ci, którzy przez chrzest zanurzeni zostaną w
zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Chrześcijanie,
zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńc ie t o na
mo ją pamiąt kę”, sprawować mają pamiątkę
Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi. Przewodzić jej będą ci, którzy
przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie
Jezusa Chrystusa.
Ewangelia przypomina o
tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi.
Ten, którego nazywamy
Nauczycielem i Panem,
zrobił coś, co zwykle czynili służący. Na pamiątkę
tego wydarzenia w wielu
parafiach po homilii kapłan
umywa dwunastu parafianom nogi. Przypomina to
prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w
duchu służby bliźniemu.
Kwiecień 2012

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa
zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej
kaplicy, zwanej ciemnicą. Zwykle jest to boczna
nawa kościoła lub ołtarz boczny. Tam do późnych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem, wspominając Jego
samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum
jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka,
a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi pusty. W tym
dniu nie ma błogosławieństwa, gdyż jest to dopiero początek pamiątki wielkich dzieł zbawczych,
które się dokonały i wciąż są uobecniane.
Liturgia w pewien sposób trwa nadal. Pan Jezus po ostatniej wieczerzy wyszedł do Ogrójca,
aby się modlić. Wiele zakonów, a także niektórzy
świeccy, w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek odprawiają tzw. godzinę świętą. Jest to
kilkugodzinne czuwanie połączone z czytaniami
Pisma Świętego, modlitwami i adoracją w ciemnicy. Wchodzimy w czas Bożej męki.
Wielki Piątek
Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy,
odbywają się nabożeństwa drogi krzyżowej. Późnym popołudniem rozpoczynają się obrzędy Liturgii Męki Pańskiej.
Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa,
adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Wszystko
zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich
dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan upada na twarz. Wszyscy obecni w
Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa
wszelkie słowa są zbyteczne. W tej chwili cisza
mówi znacznie więcej.
Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z
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Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o
tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi.
Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że
Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam jako
człowiek został okrutnie doświadczony. Przez
Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia.
Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W
dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w
opiece cały świat.
Następnie rozpoczyna się adoracja Krzyża.
Przez ostatnie dwa tygodnie, do tego momentu,
wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte.
Teraz ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan
odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy
odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na
kolana, wielbiąc Zbawiciela. Przychodzi czas,
aby ucałować krzyż Jezusa. Robią to – w zależności od parafii – albo wszyscy wierni, albo tylko
wybrani. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z
najbardziej przejmujących pieśni – Ludu mój ludu. Ukazuje ona, co Bóg zrobił dla Izraelitów,
gdy wychodzili z ziemi egipskiej, i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi. Każdy
może dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy
doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a często odpłaca Mu grzechem.
Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta.
Nie ma przeistoczenia. Ciało Chrystusa, zostało
konsekrowane poprzedniego dnia. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem.
Monstrancja jest przykryta białym welonem na
pamiątkę całunu, którym spowito doczesne
szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu przyjdzie ponownie ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim
śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a Szatan, który na drzewie
zwyciężył, na drzewie również został pokonany
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.
Wielka Sobota
To kulminacyjny dzień
Triduum Paschalnego. Wydawało się, że wszystko się
skończyło – bo zazwyczaj
śmierć kończy wszystko. Ale
nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z
grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane
4

nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy
śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas
liturgii Wigilii Paschalnej
To, co w tym dniu najważniejsze, ma miejsce
późnym wieczorem. Liturgia Wielkiej Soboty nie
jest typową Mszą św., gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej
składa się z Liturgii Światła i
Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą
kapłani i służba liturgiczna. Tu
następuje poświęcenie ognia, a
potem celebrans kreśli na paschale znak krzyża, litery alfa i
omega oraz na polach między
ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Umieszcza też pięć
symbolicznych gwoździ w formie krzyża, bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek
i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i
wieczność. Jemu chwała i panowanie przez
wszystkie wieki wieków”.
Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do
nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą,
czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie
tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus jest
tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza
ciemności grzechu i śmierci, który na powrót
wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci,
skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” –
śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od paschału
świece. W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok
jest już przezwyciężony. A gdy kapłan po dojściu
do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa,
zapalają się wszystkie światła. Symbolikę światła
wyjaśnia śpiewane przez kapłana lub diakona
orędzie wielkanocne (Exultet): „Weselcie się już
zastępy aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a
oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że
wolna jesteś od mroku, co świat okrywał. (...) Tej
nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako
zwycięzca wyszedł z otchłani. (...) O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika,
wydałeś Swego Syna (...)”.
Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana.
Może się składać na nią aż osiem czytań (i tyleż
samo psalmów) oraz Ewangelia, które pokazują
Kwiecień 2012
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całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał
się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata, trzeciego dnia powstał z
martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w
owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest
możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Przed ostatnim
czytaniem zwanym epistołą śpiewamy uroczyste i
radosne Gloria – Chwała na wysokości Bogu, w
trakcie którego znów odzywają się wszystkie
dzwony. Po epistole następuje uroczysty śpiew
Alleluja – pierwszy raz od 40 dni. Po nim następuje Ewangelia ogłaszająca, że Jezus Zmartwychwstał i ukazał się swoim wybranym.
Kolejna część celebracji – Liturgia Chrzcielna
– zaczyna się od poświęcenia wody, a jeśli są
katechumeni, to następuje chrzest. W trakcie tego
obrzędu śpiewa się litanię do wszystkich świętych. Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. W przypadku
braku katechumenów w parafii najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za
tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i Szatana,
głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają
wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół,
obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chciałoby się, aby już na zawsze w sercach była ta sama gorliwość, co w tej właśnie chwili.
Oczyszczeni w sakramencie pojednania i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii
Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który
powstał z martwych i dał udział w swojej łasce
przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego
Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.
Przy konsekracji używa się Pierwszej Modlitwy
Eucharystycznej, czyli Kanonu Rzymskiego. Jest
to przepiękna i uświęcona tradycją modlitwa, w
której słowa warto się wsłuchać.
Po komunii lub przed pierwszą Mszą poranną
następuje procesja rezurekcyjna. Ksiądz z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, asysta i
wszyscy wierni wychodzą na ulice swojej parafii,
aby obwieścić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!
oprac. J.K.
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W tym numerze „Naszego Patrona” podejmujemy
temat budowy nowej kaplicy cmentarnej. W związku z
tym pragniemy najpierw krótko omówić chrześcijańską obrzędowość związaną z ostatnim pożegnaniem.

Katolickie obrzędy
i zwyczaje pogrzebowe
Śmierć człowieka ochrzczonego jest przejściem z życia doczesnego do wiecznego i nazywana jest w katechizmie „ostatnią paschą chrześcijanina”, ponieważ człowiek wierzący nie
umiera śmiercią własną, lecz – Jezusa Chrystusa.
Pogrzeb jest zatem swoistym „misterium śmierci
i życia, toteż towarzyszące mu obrzędy są przedłużeniem liturgii wielkanocnej”.*
Przypomnijmy dawne zwyczaje i obrzędy
związane ze śmiercią i pogrzebem, aby kultywować to, co pozostało ze swoistej ars moriendi, w
dużej mierze już uproszczonej i skomercjalizowanej.
Do umierającego wzywało się księdza z parafii
lub najbliższego kościoła. Kapłan jest szafarzem
sakramentów: spowiada, udziela Komunii Świętej
i namaszcza konającego świętymi olejami. W
pokoju gdzie przebywał chory, ustawiało się stół
nakryty białym obrusem, a na nim wodę święconą, krzyż, dwie świece i watę do wytarcia rąk z
olejów. W czasie spowiedzi chorego rodzina i
przyjaciele modlili się w jego intencji w sąsiednim pomieszczeniu. Umierającemu wkładano do
ręki gromnicę, aby jej światło „oświecało duszy
drogę do nieba”* oraz nadało chwili śmierci charakter zadumy i powagi.
Po śmierci rozpoczynały się obrzędy przygotowujące zmarłego do pogrzebu.
Myciem i ubieraniem ciała zajmowały się
zwyczajowo dzieci zmarłego: syn przygotowywał
do pogrzebu ojca, córka – matkę. Strój zależał od
stanu cywilnego osoby zmarłej. Niezamężne
dziewczyny ubierano w białe suknie, a chłopców
nieżonatych w ślubne garnitury. Pozostali zazwyczaj ubierani byli w czarny, odświętny strój. Do
trumny wkładało się różaniec, książeczkę do nabożeństwa i obrazek ze świętym patronem zmarłego oraz ulubione drobiazgi zmarłej osoby.
Tradycyjnym sposobem zawiadomienia o pogrzebie była tzw. klepsydra, czyli nekrolog wiszący przed domem zmarłego, przy kościele i w
centralnym miejscu wsi czy miasteczka.
5

Z życia Kościoła

Bardzo starym zwyczajem jest odwiedzanie
zmarłego. Niegdyś czuwano przy nim przez trzy
dni. Po zatrzymaniu zegara i zasłonięciu luster w
domu gromadzili się bliscy i znajomi zmarłego,
odziani w ciemne stroje, aby pożegnać go modlitwą i śpiewem żałobnych pieśni. Czuwanie to
prowadził zwyczajowo tzw. „śpiewak” –
najczęściej starsza kobieta, korzystająca z pieśni
zebranych w zeszycie specjalnie na taką okoliczność. Modlitwy i śpiewy były przeplatane chwilami ciszy i wspomnieniami. Obecnie czuwanie
przy zmarłym bywa skracane do kilkugodzinnego
wystawiania trumny z ciałem w dniu pogrzebu.
Ma to miejsce w kaplicy przedpogrzebowej na
cmentarzu lub w domu zmarłego (choć w tym
drugim przypadku dziś już bardzo sporadycznie).

Obecnie zmarły już najczęściej nie przebywa
w domu przez trzy dni po śmierci. Na większości
cmentarzy istnieją już duże kaplice, w których
celebrowane są Msze św. pogrzebowe i wcześniejsze czuwanie najbliższych przy trumnie.
Powstały specjalistyczne zakłady pogrzebowe,
które pomagają rodzinie w pracach poprzedzających pogrzeb. Dawne zwyczaje pogrzebowe ewoluują, upraszczają się, nawet stopniowo zanikają
albo też się zmieniają. Głównym kontynuatorem
tradycji jest starsze pokolenie ludzi. Postępujące
modyfikacje poszczególnych zwyczajów zyskują
coraz większą aprobatę społeczną. Nadal jednak
potrzebne jest zachowanie tych elementów naszej
tradycji, które przynoszą pomoc duchową, podkreślają szacunek dla zmarłego oraz zbliżają dwa
światy: doczesny i wieczny.
Marta Kurzawa

*Oprac. na podstawie: W. Okas „Obrzędy i zwyczaje pogrzebowe
towarzyszące ostatnim chwilom człowieka. Memento mori –
Pamiętaj o śmierci”, w: Niedziela 46/2000;
K. Gańko, E. Kwapień „Zwyczaje pogrzebowe”:
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/

Gdy opcją fundamentalną jest
liberalizm, który odrzuca Boga...
Józef Szermentowski „Chłopski pogrzeb” 1862r.

Wyprowadzenie trumny z ciałem z domu odbywało się po modlitwie i pokropieniu tegoż ciała
święconą wodą przez księdza odzianego w czarną
kapę. W kondukcie żałobnym ustawiali się najpierw mężczyźni niosący krzyż i chorągiew żałobną, potem niosący wieńce, ksiądz z organistą i
kościelnym. Następnie na ramionach mężczyzn
niesiona była trumna ze zmarłym lub była przewożona żałobnie ustrojonym wozem bądź karawanem. Za nią dopiero podążała rodzina, przyjaciele i pozostali uczestnicy pogrzebu.
Po przybyciu do kościoła lub kaplicy przedpogrzebowej, trumnę ustawiano na katafalku i
sprawowano Mszę św. żałobną. Po jej zakończeniu trumnę z ciałem zmarłego odprowadzano na
cmentarz przy dźwięku dzwonów kościelnych,
gdzie po wspólnej prowadzonej przez kapłana i
organistę modlitwie i przemówieniu pożegnalnym, trumna spuszczona była do grobu. Rzucano
na nią kilka grudek ziemi ze słowami „Spoczywaj
w pokoju”. Po pogrzebie jego uczestnicy zapraszani byli na stypę.
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W teologii moralnej funkcjonuje pojęcie tzw.
„opcji fundamentalnej”. Rozumiemy ją jako
podstawowy wybór, kierunek, który tu i teraz
kształtuje ludzkie wybory. Stojący u podstaw
mojego życia „fundament” sprawia, że na
przykład jestem wierzący albo niewierzący.
Kocham bliźnich albo tylko tych, którzy mnie
miłują. Chcę się uczciwie dorabiać albo
kombinować. Od przyjętej opcji fundamentalnej
zależy wszystko: system wartości, postawy
religijne, sympatie polityczne, życiowe priorytety.
Po takim wstępie i krótkim wyjaśnieniu, nim
zajmę się opcją liberalną, pragnę zaznaczyć, że w
opcji fundamentalnej, która ma charakter
chrześcijański, człowiek opowiada się za Bogiem
osobowym. To On jest najważniejszy. W Nim
rozpoznaje miłość, źródło prawdy i norm
moralnych. Ten Bóg staje się punktem
odniesienia i najwyższym autorytetem. W
chrześcijańskiej opcji fundamentalnej Ewangelia
jest najwyższym prawem, a Bogu należy się
„posłuszeństwo wiary” (Rz 1, 5; 16; 26; 2 Kor 10,
5n). Sobór Watykański II powie wprost, że w
takim posłuszeństwie człowiek w sposób wolny
całkowicie powierza się Bogu, poddaje Mu swój
Kwiecień 2012
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umysł i wolę (KO 5). A na innym miejscu ten sam
Sobór naucza: „Duch Święty budzi w sercach
posłuszeństwo wobec wiary” (DM 15). Idąc dalej
zauważamy, że wiara religijna, czyli biblijna,
osadza
się
na
wierności
Ewangelii.
Przekazicielem czystej wiary jest Kościół (papież
i biskupi pozostający z nim w jedności), który
jest filarem i podporą prawd. Zatem w opcji
fundamentalnej
zbudowanej
na
wierze
chrześcijańskiej wszystko opiera się na Bożej
mądrości. Liberalizm w chrześcijaństwie jest
obecny, nawet w wymiarze przekraczającym
nasze wyobrażenia. Przede wszystkim prowadzi
do wolności od grzechów, a więc pozwala
osiągnąć pełną wolność. Św. Paweł powie
wprost: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus
(Ga 5, 1), a nieco dalej: Wy bracia, powołani
zostaliście do wolności (Ga 5, 13). Dlatego tam
gdzie jest obecne chrześcijaństwo rozwija się
demokracja. Systemy totalitarne najszybciej
padają w krajach chrześcijańskich.
I teraz przechodzimy do innej opcji
fundamentalnej, do liberalizmu – w rozumieniu
liberalizmu oświeceniowego, odrzucającego
Boga i wieszczącego prymat rozumu. W nim
wolność to, praktycznie rzecz biorąc, wyjście
poza wszelkie ograniczenia, oderwanie od
obiektywnego porządku. W konsekwencji taka
koncepcja liberalizmu prowadzi do swobody
obyczajowej (więc pojęcie to jest bliskie
libertynizmowi). Jan Paweł II w encyklice
Centesimus Annus zauważa, że taka koncepcja
liberalizmu posiada bardzo szkodliwe skutki. Ona
ludzką „wolność odrywa od posłuszeństwa
prawdzie, a zatem również od obowiązku
poszanowania praw innych ludzi. Treścią
wolności staje się wówczas miłość samego siebie
posunięta aż do wzgardzenia Bogiem i bliźnim,
miłość, która prowadzi do bezgranicznej
afirmacji własnej korzyści i nie daje się
ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości”
(17). Zatem jeśli fundamentem życia staje się tak
rozumiana opcja liberalna, wówczas w życiu
społecznym pojawia się totalitaryzm. Dlaczego?
Bo świat ewangelicznych wartości został
zakwestionowany. Punktem odniesienia stają się
ludzkie korzyści a nie Ewangelia. Błogosławiony
Jan Paweł II pisał na ten temat: „Historia uczy, że
demokracja bez wartości łatwo się przemienia w
jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Veritas
splendor 101). W liberalizmie hasłem bardzo
nośnym staje się wolność. Próbuje się ją uczynić
Kwiecień 2012

wartością nadrzędną, większą niż jest sam Bóg.
Co prawda oficjalnie walki z nim się nie
rozpoczyna. Jest się nawet gotowym składać
deklaracje wiary w Niego, ale już o Kościele
mówi się w innych tonach.
W zeszłym roku w Polsce podczas głosowania
w sejmie zarządzono dyscyplinę partyjną w
głosowaniu, gdy w grę wchodziła kwestia obrony
życia. Na szczęście posłowie, którzy głosowali
zgodnie ze swoim sumieniem, nie ponieśli kar
finansowych, choć były one zapowiadane. Ale
doszło do niepokojącego precedensu. I można
zapytać: gdzie tutaj wolność decyzji? Ci, którzy
są piewcami liberalizmu stają się pierwszymi,
którzy walczą z wolnością.
Każdy system totalitarny wcześniej czy
później usuwał katechezę ze szkół. Czyniono to
pod płaszczykiem troski o wolność sumienia, aby
nie
narzucać
czyichś
poglądów,
nie
uprzywilejowywać
jakiejś
religii.
W
ostateczności, by odrzucić system wartości
głoszony przez chrześcijaństwo. Są głosy takie:
Jeżeli
myślimy
o
państwie
świeckim,
obywatelskim, to jest już właściwy moment na
dyskusję o wycofaniu religii ze szkół. To jest
nierówne traktowanie obywateli. To może
wpływać na przyszłość młodych ludzi.* W
domyśle – „dla tego systemu wartości nie ma
miejsca w polskiej szkole”. A dla jakiego systemu
wartości jest? W rozporządzeniu Ministerstwa
Edukacji Narodowej, które ma wejść w życie 1
września 2012 r. w ramowym planie nauczania
nie ma zarówno lekcji religii, jak i lekcji etyki.
Zajęcia te wpisano w szkolny plan nauczania.
Wolność w wykonaniu liberalizmu to
podcinanie systemu wartości zbudowanego na
Ewangelii, która ukształtowała Polskę, Europę i
demokrację. Próbuje się przekonywać, że są
jakieś wartości uniwersalne, i że one wystarczą.
Pytam się – o jakie „wartości uniwersalne”
chodzi? Nie ma takich wartości, które w całym
universum (świecie) byłyby tak samo ważne, tak
samo
interpretowane
i
tak
samo
zhierarchizowane. Godność i prawa człowieka,
wolność, demokracja, stosunek do innych ludzi są
bardzo odmiennie interpretowane w różnych
religiach. Gdy zagubi się ewangeliczny świat
wartości wówczas poprawność polityczna
wyznacza co można mówić, a czego nie powinno
się powiedzieć.
Według niektórych liberałów, w Polsce jest
bardzo
mało
otwartych,
światłych
i
7

Z życia Kościoła

tolerancyjnych księży i biskupów. Większość
duchowieństwa rzekomo nie rozumie życia, nie
posiada umiejętności kontaktu z ludźmi i
oczywiście jest nietolerancyjna. Natomiast
„oświeceni” nie mają siły przebicia. Już za
czasów socjalizmu głoszono, że prymas
Wyszyński nie rozumie polskiej racji stanu, że nie
potrafi zaakceptować dokonujących się zmian
politycznych i społecznych, i że nie nadąża za
tymi zmianami. Wtedy też w Episkopacie były –
wedle stanowiska jedynej słusznej ówczesnej
opcji politycznej – dwie grupy biskupów:
reakcjoniści i postępowi. Jakże wielu wtedy w
taką propagandę wierzyło.
W naszej parafii
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
miesięcy, po Mszach świętych, zbieraliśmy
podpisy pod petycjami, w których stawaliśmy w
obronie prawa do życia (przeciw aborcji) oraz
przeciw in vitro (zapładnianie poza organizmem
matki). Petycje podpisała niestety tylko 1/3 osób
obecnych na Eucharystiach. Pozostałe osoby nie
poparły w sposób wyraźny fundamentalnego
przesłania Ewangelii. To nauczanie jest stałe już
zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie.
Wynika z wierności prawdzie objawionej przez
Boga na kartach Pisma Świętego. Natomiast w
opcji fundamentalnej o charakterze liberalnym
sprawę poszanowania życia od chwili poczęcia aż
do naturalnej śmierci pozostawia się woli i
osądowi sumienia jednostki. To tak, jakbyśmy –
ludzie śmiertelni, słabi i ograniczeni – chcieli
rościć sobie prawo do życia i śmierci, odbierając
je Bogu.
Do czego w konsekwencji może to doprowadzić?
Najpierw do utraty poczucia ładu moralnego,
spokoju sumienia i oczywiście do oddalania się
od Ewangelii, wierny systemowi odrzucanych
wartości wcześniej czy później może także zostać
odrzucony. Bywa niestety, że obecność na
Mszach św. nie zawsze oznacza, iż uczestnik
podziela wartości, które głosi Ewangelia. Jest to
droga do utraty poczucia swojej chrześcijańskiej
tożsamości.
Trzeba,
abyśmy
zachowując
posłuszeństwo wierze przekazywanej w Kościele
i przez Kościół uczynili Ewangelię opcją
fundamentalną naszego życia.
ks. Andrzej Magdziarz

Promień światła
Kwiecień przywołuje w pamięci rocznice
ważnych wydarzeń. To w tym miesiącu obchodzimy drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej,
drugą rocznicę śmierci ks. kan. Zbigniewa Pawlaka, siódmą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II.
Owe szczególne wydarzenia, choć nie dające się
bezpośrednio ze sobą porównać, wzbudziły w
sercach wielu ogromny żal i smutek a nawet rozpacz czy przygnębienie. Z pozoru od siebie odległe, tak wtedy jak i teraz nasuwają refleksje. Jedna z nich uświadamia nam przede wszystkim nieuchronność śmierci. Być może jednak to nie cierpienia fizycznego lękamy się najbardziej, ale
śmierci niespodziewanej. Śmierci, która może nas
– nieprzygotowanych na spotkanie z Panem –
zaskoczyć. Najlepiej oddają nasze obawy słowa
suplikacji: Od nagłej i niespodziewanej śmierci
zachowaj nas, Panie. Nam, wierzącym, dane są
nadzieja i ufność w miłosierdzie Boże, albowiem
życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się
nie kończ*1. Po naszej stronie pozostaje modlitwa
za tych co odeszli, a pocieszenie i pomoc osieroconym. Piękną myśl zawarł abp Józef Michalik w
swoim kazaniu wygłoszonym 17 kwietnia 2010 r.
na placu Piłsudskiego w Warszawie: Jeśli przez
cierpienie, przez ofiarę, następuje konieczne
oczyszczenie przed wejściem do nowego życia i
radości wiecznej, to może cierpienie i ból bliskich, żałoba i łzy i ludzkie współczucie nieprzeliczonych tysięcy ludzi solidaryzujących się w tych
dniach ze zmarłymi oraz z ich rodzinami, mają
głębszy sens.
To w okresie wielkanocnym nabiera mocy
obietnica Chrystusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto wierzy we mnie, choćby i
umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we
mnie, nie umrze na wieki”. Za kardynałem Angelo Sodano możemy powtórzyć: Te słowa rzucają
promień światła na nasze cierpienie, gdy opłakujemy odejście z tego świata bliskich nam osób. W
świetle wiary wiemy, że nie straciliśmy ich na
zawsze. Wiemy, że ujrzymy je pewnego dnia, i że
to spotkanie trwać będzie wiecznie.
*

gzal

Prefacja o zmarłych, Mszał Rzymski.

*

Władysław Frasyniuk w audycji telewizyjnej „Fakty po
Faktach” wyemitowanej przez TVN 24 w dniu 18 marca.
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Warsztaty muzyki liturgicznej
Warsztaty muzyki liturgicznej miały miejsce
w sobotę 17 marca w Katedralnej Szkole Chóralnej. Prowadziła je m.in. pani Karolina, opiekunka
kicińskiego chóru Arsis, a uczestniczyła w nich
także (co widać na zdjęciach) kicińska schola
młodzieżowa. Był wykład o muzyce liturgicznej,

fot. H.D.

później krótki kurs dyrygentury, emisji głosu,
trochę śpiewania. Najbardziej interesujące, przynajmniej z mojego punktu widzenia, było omówienie techniki emisji głosu – pani pokazała nam
w jaki sposób prawidłowo oddychać i jak powinniśmy otwierać usta przy śpiewaniu. Zbyt łatwe
to co prawda nie jest, ale zostaliśmy zapewnieni,
że jeżeli tylko będziemy ćwiczyć, po ok. 2-3 miesiącach powinno wejść nam to w nawyk. Prowadzący poświęcali dużo czasu na zachwalanie
piękna chorału gregoriańskiego i zapraszali
wszystkich na poświęcone tego typu śpiewom
warsztaty, które odbędą się w Łodzi na początku
lipca. Dodam jeszcze, że dziewczyny ze scholi
wyszły z warsztatów z nastawieniem bardzo pozytywnym, zgodnie twierdzą, że „było super”.
Hanna Dobierska

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
10 marca
Julia Kubiak
24 marca
Patryk Mateusz Skibiński

Sakramentalny związek małżeński zawarli
24 marca

Kwiecień 2012

Agnieszka Karasiewicz
z Koziegłów i Przemysław
Wojciech Skibiński z Koziegłów

Adoracja eucharystyczna.
Adoracja krzyża.
Temat adoracji jest bardzo obszerny, a możliwość jego dogłębnej analizy przekracza ramy
niniejszego artykułu. Jak złożona to sprawa, pokazuje choćby pobieżna lektura materiałów zawartych w literaturze i internecie, gromadzących
wiedzę ściśle encyklopedyczną, ale przede
wszystkim słowo żywe zawarte w naukach m.in.
Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Niemniej spróbujmy w dużym skrócie odpowiedzieć czym jest adoracja.
Pojęcie ogólne adoracji ( łac. adoratio) oznacza oddawanie czci, uwielbienie wypływające z
uznania czyjejś wyższości i całkowitej od niego
zależności. W religii zalicza się ją do istotnych
elementów kultu religijnego.
Jak podaje Encyklopedia Katolicka, przedmiotem adoracji w Nowym Testamencie jest Bóg
oraz uwielbiony Chrystus. W Glorii wypowiadamy: „Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem,
tylko Tyś Najwyższy”. W Liście do Filipian czytamy, że adoracja Chrystusa wynika z woli Boga,
który dlatego Go wywyższył, aby na Jego imię
„zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 2, 6-11). Dlatego
czcimy Jezusa Chrystusa, wielbiąc Jego naturę w
Najświętszym Sakramencie. Obrazy i przedmioty
odnoszące się do Boga pełnią tylko funkcję pomocniczą. Dodajmy, że Nowy Testament nie
wspomina, by adoracja przysługiwała wprost
Maryi, aniołom czy świętym. Owszem, otaczani
są oni osobną czcią. Śpiewamy w znanej pieśni:
„Cześć Maryi, cześć i chwała...”.
Przejrzystą i prostą definicję adoracji eucharystycznej znajdujemy w nauczaniu Benedykta
XVI: Jest ona oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji w Kościele. Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co
się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej1. Z Pisma św. wiemy, że Pan Jezus spędzał
całe noce na żarliwej modlitwie. Chrześcijanie,
naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają
swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i
podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa2.
Często nie uświadamiamy sobie faktu, że
zwykłą formą adoracji jest już przyklęknięcie
przed ołtarzem z Najświętszym Sakramentem w
9
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tabernakulum i przed Komunią Świętą, a także
uklęknięcie na Podniesienie oraz klęczenie podczas indywidualnej modlitwy. Uroczystą adoracją
jest godzinne bądź kilkugodzinne wystawienie
Chleba eucharystycznego w monstrancji, nabożeństwo czterdziestogodzinne i tzw. adoracja
wieczysta, czyli stałe wystawienie Hostii w niektórych kościołach i kaplicach oraz jej bezustanne adorowanie. Taka kaplica wieczystej adoracji
znajduje się np. w poznańskiej Farze. W naszym
kościele wierni również
mają możliwość okresowego uczestniczenia w
adoracji
Najświętszego
Sakramentu bądź to całodniowej, rzadziej – całodobowej.
Osobnym terminem jest
adoracja krzyża. Jest to
obrzęd wchodzący w skład
liturgii wielkopiątkowej,
obejmujący
uroczyste
wniesienie, odsłonięcie i uczczenie krzyża3. Obrzęd ten wywodzi się z Jerozolimy gdzie od IV w.
pielgrzymi uroczyście czcili w kościele Grobu
Pańskiego w Wielki Piątek odnalezione relikwie
krzyża świętego. W obecności biskupa i diakonów, wierni podchodzili do wystawionych relikwii i dotykali je czołem i oczyma, a następnie
całowali. W XI w. powstał zwyczaj (przyjęty w
Rzymie) stawiania na ołtarzu, obok krzyża zasłoniętego welonem, dwóch świec, a później zwyczaj trójstopniowego odsłaniania krzyża przy
równoczesnym śpiewie. Stąd obecny ryt adoracji
krzyża jest przede wszystkim połączeniem rytu
jerozolimskiego i rzymskiego. Kapłan, w towarzystwie ministrantów z zapalonymi świecami,
niesie w procesji krzyż trzykrotnie się zatrzymując (w wejściu, w środku kościoła i u progu prezbiterium) podnosi go i śpiewa Oto drzewo krzyża, wszyscy odpowiadają Pójdźmy z pokłonem i
za każdym razem na krótko przyklękają. Następnie krzyż zostaje złożony u wejścia do prezbiterium i następuje jego adoracja przez przyklęknięcie lub inny odpowiedni znak wg zwyczaju lokalnego (np. ucałowanie krzyża). Po zakończonej
adoracji krzyż ustawiany jest na ołtarzu.
oprac. gzal

1

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii,
źródle i szczycie życia i misji Kościoła, 2007. 2Jan Paweł II, List z
okazji 750-lecia święta Bożego Ciała, 28 maj 1996. 3 Mszał rzymski, 1968.
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Ulica księdza Ludwika Haasego
Jak zapewne niektórzy mieszkańcy Kicina zauważyli, na mapie miejscowości przybyła nowa
ulica, a właściwie nieutwardzona jeszcze droga
umożliwiająca m.in. dojazd do prywatnej posesji.
Jest ona usytuowana w pobliżu cmentarza i łączy
ulice Swarzędzką i Kościelną. Nosi nazwę ks.
Ludwika Haasego, proboszcza kicińskiego od 1
II 1904 do 5 II 1940 r.
W uchwale Rady Gminy Czerwonak ze stycznia 20111 roku można przeczytać, iż w związku z
rozpoczęciem ruchu budowlanego w tym rejonie
zaistniała potrzeba nadania nazwy dla ulicy po-

fot. G.Z.

wstałej na podstawie obowiązujących miejscowych planów. Z propozycją nadania takiej nazwy
wystąpił proboszcz parafii w Kicinie, chcąc podkreślić zasługi księdza Haasego dla rozwoju tej
wsi oraz regionu. Uzyskano od współwłaścicieli
działek stanowiących drogę zgodę na nadanie
nazwy. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Niestety, ze względu na prowadzone prace kanalizacyjne jest chwilowo nieprzejezdna.
1

red.

Protokół Nr IV/2011 sesji Rady Gminy Czerwonak z dnia 20
stycznia 2011 r.
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Drugi wielkopostny dzień
skupienia ministrantów dekanatu
czerwonackiego

Msza św. w kościele w Czerwonaku

Dziesiątego marca bieżącego roku odbył się
już drugi wielkopostny dzień skupienia ministrantów dekanatu czerwonackiego. Tym razem
w Czerwonaku spotkała się służba liturgiczna z
sześciu parafii (z siedmiu tworzących nasz dekanat). Z księdzem Łukaszem przyjechały chłopaki
z parafii pw. św. Brata Alberta, z ks. Jarkiem ministranci z parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej.
Byli także koledzy z Bolechowa i Wierzenicy.
Gospodarze, czyli parafia z Czerwonaka, mieli
swojego wikarego ks. Jakuba. Naszą parafię reprezentowało dziesięciu chłopaków: Jasiu, Franek, Albert z bratem Gabrysiem, dwóch Wojtków, Michał, Dominik, ja – Marcin oraz kandydat na ministranta – Stasiu. Towarzyszył nam
nasz ks. proboszcz.
Wszystko rozpoczęło się od wystawienia Najświętszego Sakramentu, po czym nastąpiła godzinna adoracja połączona ze spowiedzią świętą.
Był to czas, w którym w pełnym skupieniu mogliśmy pojednać się z Panem Bogiem. Następnie
po krótkiej przerwie przyszła kolej na najważniejszą część dnia, mianowicie Eucharystię. Podczas Mszy św. funkcje wykonywali także ministranci z naszej parafii, z czego bardzo się cieszymy. Uświetnieniem liturgii słowa była przemawiająca do naszych serc i rozumu homilia o
synu marnotrawnym, wygłoszona przez naszego
ks. proboszcza.
Po Mszy św. przyszedł czas na zdjęcia, które
wykonał pan Grzegorz – redakcyjny fotograf.
Bardzo dziękujemy, że znalazł dla nas czas. Później przeszliśmy do salki parafialnej, w której
czekał na nas pyszny poczęstunek. I tak, umocKwiecień 2012

nieni na duchu i ciele, powróciliśmy do naszej
parafii.
Wyjazd ten był dla mnie kolejną możliwością,
aby razem z kolegami i najbliższymi „sąsiadami”
– ministrantami dać świadectwo naszej wiary i

fot. G.Z.

wspólnie z Jezusem przeżyć ten czas. Jestem pewien, że za rok również pojadę na dni skupienia.
Chyba, że „sąsiedzi” przyjadą do nas, a wtedy to
my będziemy gospodarzami.

Marcin

Co dalej z kaplicą cmentarną?
Trudno uwierzyć, że kaplica na naszym kicińskim cmentarzu ma już 33 lata. Czy ktoś z czytelników uwierzy, że starania o jej budowę rozpoczęły się już 70 lat temu?
Dokumenty z parafialnego archiwum ukazują
jakże ciekawą historię. Prace przygotowawcze
pod budowę kaplicy na terenie dzisiejszego
cmentarza rozpoczęto już pod koniec lat 40. XX
wieku i kontynuowano do początku lat 50. Gdy
teren był przygotowany, ks. Spachacz rozpoczął
jednostronną korespondencję z urzędami państwowymi. Co roku Kuria prosiła o zdanie relacji
z przebiegu prac, a śp. ksiądz proboszcz Spachacz
wytrwale pisał kolejne prośby do urzędów.
Gdzieś od lat sześćdziesiątych rozpoczynał je
wszystkie tak samo: „W rocznicę poprzedniego
pisma w sprawie….”. Urzędy państwowe nie
wyrażając zgody na budowę kaplicy cmentarnej
uzasadniały to brakiem zapotrzebowania na taki
budynek.
Wreszcie nadszedł przełomowy rok 1978. Zanim jeszcze wybrano Polaka na papieża, parafia
Kicin otrzymała pismo z Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolniczych, mieszczącego
się przy Al. Stalingradzkiej 301, na mocy którego
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„Katolicka Gmina Kościelna otrzymuje zgodę na
budowę kostnicy wg projektu p. Charkiewicza”.
Ten rok oraz następny to okres wytężonej pracy. Pobudowano kaplicę o powierzchni 56 m2 (w
tym kostnica ok. 37 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze ok.13 m2). Ciekawostka dla budowlańców – wg projektu stropodach ocieplono mieszanką trocin i wapna o grubości od 5 do 15 cm, a
sam dach kryto „odpadami papowymi”2. Fundamenty zostały posadowione na głębokości 90 cm.
Jak wyglądał przebieg prac – trudno dziś do-

Dzisiejsza kaplica cmentarna

fot. G.Z.

ciec, ale kronika parafialna odnotowuje, że w
roku 1998 przeprowadzono remont kaplicy.
Można więc wnioskować, że z jej stanem technicznym już wówczas były problemy. Ponieważ
nie jestem z wykształcenia budowlańcem, przy
zbieraniu materiałów do artykułu poprosiłem o
dodatkowe informacje pana Adama Sobańskiego,
który przedstawił mi aktualne usterki. Bryła budynku może się obecnie podobać lub nie, ale gdy
przyjrzymy się bliżej, widać wyraźne pęknięcia
zarówno na ścianie południowej jak i północnej;
cała ściana północna jest zawilgocona do wysokości 30 cm, fundamenty przy zejściu do pomieszczenia gospodarczego pęknięte. To wszystko widać gołym okiem.
Jako wspólnota mieszkańców i zarazem parafian stajemy więc przed pytaniem: co dalej?
Zmieniają się czasy i uległy zmianie również
zwyczaje dotyczące pochówku zmarłych. Zawsze
jednak to na najbliższych spoczywa obowiązek
godnego pożegnania członka swojej rodziny.
Również dokumenty ostatniego Synodu Archidiecezji Poznańskiej czy służb sanitarnych narzucają nowe uregulowania. Chodzi m.in. o konieczność posiadania chłodni, jeżeli zmarły ma być
przetrzymywany przed pogrzebem w pomieszczeniu takim jak kaplica cmentarna (SAP t. II, nr
979 § 3).
12

Biorąc pod uwagę te dwa, jakże ważne aspekty
– zły stan techniczny budynku oraz przepisy
obowiązujące na cmentarzach w Archidiecezji
Poznańskiej, należy stwierdzić, że nasza kaplica
przestała spełniać określone wymogi i powinna
być zmodernizowana. Konsultacje, które przeprowadzono w tej sprawie z profesjonalistami z
dziedziny budownictwa, wskazują jednoznacznie,
że w takim przypadku prościej i taniej jest budować coś od podstaw niż modernizować tak stary
obiekt. Ponadto pozostaje jeszcze jeden argument: potrzeba przeniesienia cmentarnego śmietnika w inne miejsce.
Powstał więc projekt budynku, który jest do
wglądu u ks. proboszcza. Nowa kaplica z założenia będzie nieco większa (ok. 90 m2) oraz spełni
standardy stawiane dziś takim budowlom. Jak
każda inwestycja w naszej parafii, również i ta
była kilkakrotnie omawiana w trakcie zebrań Parafialnej Rady Ekonomicznej. Od zrozumienia i
ofiarności parafian zależy tylko kiedy nowy
obiekt powstanie.
Mam nadzieję, że ta krótka charakterystyka
przybliża problem budowy kaplicy cmentarnej,
szczególnie osobom od niedawna zamieszkałym
w naszej parafii, które jeszcze nie mają bliskich
na naszym cmentarzu. Przychylne nastawienie
wszystkich parafian pomoże nam w realizacji
czekającego nas zadania.
1

Robert Miciniak,
członek Parafialnej Rady Ekonomicznej

dzisiejsza Al. Niepodległości; 2 cytat z faktury.

Radośnie śpiewajcie Bogu*...
„Napełniajcie się Duchem, przemawiając do
siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając
Pana w waszych sercach” (Ef 5, 18-19).

fot.G.Z.

Wiemy z Biblii, że muzyka bardzo często towarzyszyła człowiekowi w rozmaitych sytuacjach, wyrażając także jego relacje z Bogiem.
Kwiecień 2012
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Harmonia dźwięków była i jest miła dla zmysłów
i budująca dla duszy.
Eucharystia jest szczególnym i uprzywilejowanym czasem spotkania z Chrystusem. Gdy
gromadzimy się na jej celebrowaniu, sam Pan jest
obecny pośród nas. Potrzeba Jego uwielbienia
rodzi się w naszych sercach i wypełnia nasze myśli. Jedną z form wysławiania Boga jest śpiew.
Jest on wyrazem naszej radości i odpowiedzią
naszego serca na miłość, która obecna jest w Eucharystii. Muzyka ma moc, aby ludzi wzywać.
Ma moc, aby ludzie odwracali swój wzrok od
grzechu i aby otwierali serca na przemianę. Od
początków chrześcijaństwa powtarzane jest powiedzenie: „Kto śpiewa, ten podwójnie się modli”. Niech słowa te zachęcą nas do gorliwości w
wyrażaniu radości naszego serca z obecności Pana.
Dzięki inicjatywie grupy ludzi i ofiarności parafian zakupione zostały do naszego kościoła
śpiewniki mszalne Exsultate Deo. Jest to najnowsze – dziesiąte wydanie tego śpiewnika.
Uwzględnia on aktualnie obowiązujące wskazania dokumentów Stolicy
Apostolskiej na temat liturgii. Wszyscy, dla których
ważna jest troska o piękno
liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części
stałych Mszy św., psalmów,
pieśni na poszczególne
okresy roku liturgicznego
oraz hymny i pieśni okolicznościowe. Na ścianie po
lewej stronie prezbiterium
wywieszone są numery
pieśni (nie stron!), które
zostały zaplanowane na
daną Mszę św. (ze skrótafot. G.Z. mi: W – pieśń na wejście;
O – pieśń na ofiarowanie; K
– pieśń na Komunię św.; U – pieśń na uwielbienie; Wj – pieśń na wyjście).
Korzystajmy z tego źródła, aby z głębi serca
śpiewać i grać Panu!
*Ps 81,1

Kwiecień 2012

H.K.

Szkolne rekolekcje wielkopostne

Bardzo mi się podobały te rekolekcje. W ogóle
się nie nudziliśmy. Były siostry, które prowadziły
rekolekcje w zeszłym roku, więc od razu wiedziałam, że będzie fajnie. Ja byłam w grupie klas 4-6
i pierwszego dnia w domu parafialnym mieliśmy
ciekawe spotkanie: pokaz filmów ze scenami z
Ewangelii. Potem podzieliliśmy się na grupy i z
kolorowej soli robiliśmy prace-ilustracje do obejrzanych historii. Drugiego dnia rekolekcji przyszły takie panie, które mówiły o cudownych zdarzeniach ze swojego życia. Pierwsza powiedziała
historię jak cudem uratowano jej siostrzeńca, ma-

2x fot. H.K.

łego chłopczyka – wpadł do sadzawki i prawie
umarł. Był w śpiączce kilka dni w szpitalu, ale
przeżył i jest zdrowy. Wszyscy mówili, że to było
działanie Boże. A druga pani opowiedziała swoją
historię: kiedy była mała, to poczuła działanie
Anioła Stróża, który uratował ją od śmierci na
torach. Byliśmy wszyscy bardzo przejęci tymi
świadectwami.
Trzeciego dnia była Msza św., a przed nią
spowiedź dla chętnych. Ja nie poszłam, bo już
byłam w I piątek. Jeden chłopak powiedział, że
13
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on nie ma żadnych grzechów, bo nic nie ukradł i
jest grzeczny. Nie wiem czy miał rację, ale to nie
moja sprawa.
Chyba wszystkie dzieci skorzystały z czasu
rekolekcji i na pewno coś zapamiętały, nawet te
małe. Co jakiś czas warto, żebyśmy się chwilę
zastanowili nad ważnymi rzeczami. Niektórym
kolegom to na pewno trzeba to przypominać, bo
się czasem zachowują strasznie niegrzecznie.
11-letnia uczennica Szkoły Podstawowej w Kicinie
(spisała mama)

Nagrobek księdza kanonika
Zbigniewa Pawlaka
W pierwszy dzień wiosny został ukończony
nagrobek dla śp. ks. kanonika Zbigniewa Pawlaka. Rankiem, przy pomocy dźwigu osadzono granitowa płytę – ważącą 435 kg!
Do 23 marca br. udało się zebrać 6500 zł. Parafianie wpłacali pieniądze na konto parafii, przekazywali bezpośrednio autorom przedsięwzięcia,
wrzucali do puszki w kruchcie lub do koszyczków po niedzielnych Mszach św. Dla nas – parafian – ważne jest, aby od początku do końca była
to nasza własna inicjatywa. Dlatego licząc na
dalszą ofiarność nas wszystkich, żywię nadzieję,
że w najbliższych dniach uda nam się zgromadzić
całą kwotę. Koszt przedsięwzięcia to 7500 zł, o
czym pisaliśmy w poprzednim numerze Naszego
Patrona.
W niedzielę 15 kwietnia przypada druga rocznica śmierci naszego wieloletniego Proboszcza.
W intencji śp. ks. kanonika Zbigniewa o godz.
8.00 będzie sprawowana w naszym kościele Eucharystia. Po jej zakończeniu udamy się na cmentarz, by tam poświęcić nagrobek.

Nagrobek tuż po zmontowaniu
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fot. H.K.

Wszystkich parafian i gości, którzy znali i kochali ks. Kanonika, serdecznie zapraszamy na
wspólną modlitwę w jego intencji.
H.K.

*Numer konta parafialnego: 97 1050 1520 1000 0090 6260 6455,
w tytule przelewu „nagrobek”.

Przekaż 1% podatku dla Kicina
Celem Stowarzyszenia Len, które funkcjonuje w naszej społeczności od 2008 r., jest
działalność publiczna na
rzecz zrównoważonego
rozwoju Kicina i okolic.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na
pracy społecznej ogółu członków. Honorowymi
członkami są Jacek Kowalski oraz Benigna i Janusz Jaskulscy, był nim także wieloletni proboszcz kicińskiej parafii śp. ks. Zbigniew Pawlak.
Dzięki temu Stowarzyszeniu organizowane były
w ubiegłych latach m.in. letnie i zimowe półkolonie dla dzieci, zajęcia sportowe, spływy kajakowe, koncerty i wycieczki. Stowarzyszenie współpracowało z Gminą Czerwonak nad Planem Odnowy Wsi Kicin. Obecnie wystąpiło ono do
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz o uznanie za
stronę w sprawie inwestycji przedsiębiorstwa
Bros, która będzie realizowana pomiędzy Kicinem a Janikowem. Ponadto Len wydaje „Wieści
Kicińskie” i „Zeszyty Kicińskie”.
Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców i wzmocnienia poczucia
współodpowiedzialności za naszą małą ojczyznę.
Jak będzie wyglądała działalność Lnu i jakie
obierzemy sobie cele – zależy od nas samych.
Dlatego wszystkich chętnych, którzy pragną zrobić coś dla naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do współpracy.
Stowarzyszenie Len w wyniku swojego zaangażowania w sprawy publiczne i społeczne uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Daje nam to możliwość korzystania z wielu
przywilejów, jakie przewidziane są ustawą dla
tego typu organizacji, oraz podnosi naszą wiarygodność w kontaktach z innymi partnerami.
Kwiecień 2012
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Mamy dziś apel do parafian: rozliczając się z
fiskusem, możecie zadecydować o przeznaczeniu
1% płaconego przez siebie podatku na rzecz Stowarzyszenia. Wspieracie w ten sposób działania
dla rozwoju Kicina i jego okolic.
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego
rozwoju Kicina i Okolic – „LEN”
KRS: 0000299918
skarbnik Stowarzyszenia Honorata Klimecka
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na
stronie www.kicinlen.pl.

Co nas boli.
Patowa sytuacja w Klinach, Mielnie
i Dębogórze.
Po dyskusjach redakcyjnych i interwencjach
mieszkańców, postanowiliśmy poświęcać w „Naszym Patronie” nieco miejsca na sprawy, którymi
żyją mieszkańcy. Niestety, życie na co dzień w
naszej parafii nie zawsze jest łatwe, a duchowym
przeżyciom często przeszkadzają sprawy przyziemne, ważne i trudne.
W pierwszej kolejności poruszamy problem z
własnością dróg wewnętrznych w sołectwie Kliny
i wynikający z niego brak perspektyw na budowę
infrastruktury – wodociągu, hydrantów, kanalizacji, gazu, oświetlenia oraz utrzymania dróg.
Pod koniec lutego, z powodu zwykłej o tej porze aury, czyli deszczy, roztopów i w konsekwencji błota, wielu mieszkańców gminy miało poważne kłopoty z wyjazdem z posesji. O problemach mieszkańców ulicy Jonschera mogliśmy
nawet przeczytać w Głosie Wielkopolskim.
Współczuję im, ale i zazdroszczę. Zostali objęci
programem kanalizacji, a ulica ta jest drogą publiczną, więc mają do kogo się odwołać i od kogo
egzekwować należne im prawa.
Natomiast bardzo wiele rodzin w sołectwie
Kliny takich praw nie ma. W latach 2004- 2008
ludzie zamieszkali przy nieutrzymywanych drogach prywatnych, choć dokładnie 10 lat temu
(Kliny, Dębogóra – 2002 r., Mielno – 1999 r.)
gmina uchwaliła prawo lokalne, na mocy którego
i wodociąg, i kanalizacja, i drogi miały stać się
publiczne. Zresztą pierwsze dwa zadania tak czy
siak należą do kompetencji gminy.
Problem stanowi właściciel dróg – firmawidmo, z którą nie ma żadnego kontaktu. Drogi
zostały ponadto obciążone hipotekami ze wzglęKwiecień 2012

du na długi wobec urzędu skarbowego poprzedniego właściciela.
Dziś, lekko licząc około 200 mieszkańców sołectwa (tzw. nowe Kliny, osiedle w Mielnie przy
ul. Akacjowej oraz część Dębogóry), nie ma na
co dzień wody spełniającej normy sanitarne.
Cierpią na tym przede wszystkim dzieci. Dzieje
się tak, ponieważ prywatna firma dostarczająca
wodę nie udostępnia wymaganych zezwoleń (nie
wiemy zatem, czy w ogóle takowe posiada!), nie
zleca badań, ustala stawki za m3 wody nie mające
prawnego uzasadnienia, a rury zostały wadliwie
dobrane przez inwestora oszczędzającego na jakości. Powstał paradoks, ponieważ gmina, przekazawszy jedno z tzw. zadań własnych podmiotowi zewnętrznemu, nie jest w stanie go skontrolować. Mieszkańcy Klin płacą za taką wodę, bo
alternatywą jest jej odcięcie przez dostawcę – co
zresztą w Mielnie miało już miejsce.

Zatopiona śmieciarka – Kliny

fot. R.K.

Ponadto mieszkańcy wspomnianych osiedli
nie mają prawa do odśnieżania i utrzymywania
dróg z pieniędzy publicznych, choć płacą podatki
w gminie Czerwonak. By móc wyjechać na drogę
publiczną, na własny koszt umocnili – na ile mogli – drogi wewnętrzne. Wielu i tak zostawia samochody na poboczu i brnie kilkaset metrów
przez błoto na piechotę do domu. Pod koniec lutego w Klinach zakopały się po kolei radiowóz
straży gminnej, duża ciężarówka i dwie śmieciarki. Na szczęście do nikogo z mieszkańców w
międzyczasie nie trzeba było wzywać pogotowia,
bo mogłoby się to skończyć tragicznie.
Osiedla położone przy samej Puszczy Zielonce
nie zostały objęte programem kanalizacji, pomimo że mieszkańcy korzystają z przydomowych
oczyszczalni ekologicznych przez nikogo nie
kontrolowanych i zbudowanych na ciężkim, nieprzepuszczalnym gruncie gliniastym. Wspomniane tereny nie są też wyposażone w hydranty w
dającej poczucie bezpieczeństwa odległości od
domostw.
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Sytuacja wydaje się bardzo poważna.
Wobec właściciela dróg toczy się postępowanie komornicze i dopóki się ono nie zakończy, nie
ma większych szans na wyjście z impasu, np.
poprzez wywłaszczenie ze względu na cel publiczny. Dofinansowanie budowy kanalizacji z
pieniędzy unijnych jest w przypadku wspomnianych mieszkańców sprawą już przegraną. Na budowę kanalizacji z własnych środków właściwie
mało kogo stać. Walczą jednak wciąż z nadzieją o
podłączenie do wodociągu gminnego oraz o budowę hydrantów. Mimo zapewnień i wielu deklaracji ze strony Urzędu Gminy nie wierzą w dobrą
wolę urzędników, którzy przez wieloletnie zaniechania i niedopatrzenia doprowadzili do takiej
sytuacji. Dla wójta głosy zaledwie kilkudziesięciu
uprawnionych do głosowania nie liczą się zapew-

ne, jeśli kilka razy pytał publicznie mieszkańców
po co się wybudowali na tych terenach. Sama to
słyszałam, interweniując na grudniowej sesji Rady Gminy lub podczas spotkania wójta z mieszkańcami w styczniu br.
Czemu wybudowaliśmy domy na tych osiedlach? Odpowiedź jest prosta: dlatego że sama
Gmina uchwaliła prawo lokalne – plan zagospodarowania przestrzennego, dokładnie określający
jak będą wyglądać osiedla i ich infrastruktura.
Odpowiedzialnością za brak owej infrastruktury
lub jej wadliwy stan obarcza się teraz mieszkańców i podatników.
pirogov

Źródła: korespondencja mieszkańców z urzędem Gminy Czerwonak, zawiadomienia komornicze, protokoły z sesji Rady Gminy,
nagrania audio z zebrania wiejskiego sołectwa Kliny i zebrania
władz gminy z mieszkańcami, wyroki sądowe w sprawie.

PODATKI KSIĘDZA
I. Na rzecz Państwa
Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują mnie te same podatki
co każdego innego obywatela.
1. Jako ksiądz płacę do Urzędu Skarbowego podatek ryczałtowy, którego
stawka jest określona przez Ministerstwo Finansów i jest każdego roku aktualizowana. Wielkość tego podatku zależy od ilości mieszkańców parafii, której
jestem proboszczem. Zaznaczam, że płacę także za niewierzących, niepraktykujących, za nie będących członkami Kościoła Katolickiego a nawet za jego
nieprzyjaciół.
2. Ubezpieczenie ZUS-owskie (emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne).
Znaczna część tego ubezpieczenia jest finansowana z Funduszu Kościelnego, który utworzono w tym
celu w 1950 r. z dóbr zabranych Kościołowi przez władze komunistyczne. De facto ten Fundusz nie
działał w latach 1950-1989. Pozostawał tylko na papierze. Ustawa z 20 marca 1950 r. o przejęciu dóbr
martwej ręki mówiła o częściowym przejęciu ziemi i budynków będących w posiadaniu Kościoła. W
rzeczywistości pozabierano np. wszystką ziemię i prawie wszystkie budynki poza sakralne. Do dziś
władze jeszcze nie wyceniły wartości zabranych dóbr. Funkcjonująca Komisja Majątkowa i pozostałe
Komisje Regulacyjne miały i nadal mają za zadanie doprowadzić do zwrotu nieprawnie zabranych
części majątków kościelnych. Bowiem Państwo Polskie zabrało więcej niż wspomniana ustawa dopuszczała.
Zaznaczam, że z Funduszu Kościelnego nie pobiera się pieniędzy na ubezpieczenie dla księży katechizujących w szkole czy wykładowców zatrudnionych na uczelniach. Czyli z FK opłaca się część należności wyłącznie osobom duchownym które nie mają umowy o pracę, pracują tylko w duszpasterstwie.
Środki z tego Funduszu na cel ubezpieczenia ZUS kapłanów są w efekcie zapisem księgowym, to znaczy nikt tych pieniędzy nie dostaje ani do ręki ani na konto bankowe, tylko są od razu zapisywane na
koncie ZUS.
II. Na rzecz Archidiecezji
1. Braterska Opieka Kapłańska (dla księży emerytów i chorych kapłanów) wraz z wpłatą na ubezpieczenie NNW wynosi (w zależności od wielkości parafii) w moim przypadku 435 zł. na rok
2. Fundusz Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej (dla kapłanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) – 1200 zł. na rok.
ks.Andrzej Magdziarz
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Tydzień Biblijny
W niedzielę 22 kwietnia br. o godz. 17.00 po raz drugi w naszej
parafii zainaugurujemy Tydzień Biblijny. Podczas jego trwania odczytywane będą: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana Apostoła oraz Apokalipsa św. Jana. W dni powszednie (z wyjątkiem wtorku) czytanie Pisma
Świętego będzie miało miejsce po Mszy św., we wtorek o 18.40.
– niedziela (22.04.) – Ewangelia wg św. Jana (rozdziały 1-6),
– poniedziałek (23.04.) – Ewangelia wg św. Jana (rozdziały 7-13),
– wtorek (24.04.) – Ewangelia wg św. Jana (rozdziały 14-21),
– środa (25.04.) – Listy św. Jana Apostoła ( I List – rozdziały 1-5, II List, III List),
– czwartek (26.04.) – Apokalipsa św. Jana (rozdziały 1-11),
– piątek (27.04.) – Apokalipsa św. Jana (rozdziały 12-22).
Osoby, które chciałby podjąć czytanie danego rozdziału Biblii prosimy o kontakt na adres
e-mail: witoldtyborowski@op.pl lub zgłoszenie się do zakrystii.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego czytania słowa Bożego w naszym kościele.

HARMONOGRAMY ADORACJI PANA JEZUSA

Krąg Biblijny

I. Z WIELKIEGO CZWARTKU NA WIELKI PIĄTEK – 05/06.04.2012
WIELKI CZWARTEK, 05.04.
21.00-22.00
Kliny: Cicha, Na Skraju Puszczy, Trakt, Urocza
22.00-23.00
Kliny: Poznańska
23.00-24.00
Kicin: Nowe Osiedle, Spokojna
WIELKI PIĄTEK, 06.04.
00.00-01.00
Kicin: Fabryczna, Okrężna, Zakątek
01.00-02.00
Kicin: Poznańska – numery parzyste
02.00-03.00
Kicin: Kościelna, Swarzędzka
03.00-04.00
Kicin: Daglezjowa, Berberysowa, Widok, Sosnowa, Pod Lasem,
Poznańska – numery nieparzyste
04.00-05.00
Kicin: Cyprysowa, Lawendowa, Prosta, Strumykowa, Szkolna, Wichrowa
05.00-06.00
Kicin: Jonschera, Zacisze, Chabrowa, Makowa, Wrzosowa
06.00-07.00
Kicin: Łanowa, Rolna, Żniwna, Zbożowa
07.00
JUTRZNIA
08.00-09.00
Kicin: Działkowa, Rzemieślnicza, Sucha
09.00-10.00
Janikowo: Cicha, Ogrodnicza, Podgórna, Turystyczna
10.00-11.00
Janikowo: Asfaltowa, Mała, Spadzista
11.00-12.00
Janikowo: Leśna, Swarzędzka
12.00-13.00
Kicin: Wodna, Wiejska, Gwarna
II. WIELKA SOBOTA, 07.04.
07.00
JUTRZNIA
08.00-09.00
Parafialny Zespół Caritas
09.00-10.00
Akcja Katolicka
10.00-11.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża I
11.00-12.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża II
12.00-13.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża III
13.00-14.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża IV
14.00-15.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża V
15.00-16.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża VI
16.00-16.30
Dzieci
16.30-17.00
Młodzież
17.00-18.00
Parafialne Rady – Duszpasterska i Ekonomiczna

Kwiecień 2012
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Info

Archikatedralna Rada Społeczna odwołując się do dawnej praktyki rezerwacji/wykupu miejsc w ławach
kościelnych zaleca w najbliższym czasie przywrócić ten zwyczaj szczególnie w mniejszych parafiach.
Stąd i u nas – idąc za wskazaniami Rady – proponuje się, aby od 1 kwietnia do końca miesiąca parafianie
zajmowali w trakcie nabożeństw jedno stałe, obrane przez siebie miejsce w ławach nawy głównej. W
maju, na podstawie zebranych zgłoszeń wygrawerowane tabliczki imienne zostaną umocowane na oparciach ławek. Inicjatywa wydaje się szczególnie cenna w kontekście zbliżających się Mistrzostw Euro.
Mimo zwiększonej liczby wiernych zagwarantuje to naszym parafianom miejsca siedzące.

Fotoreportaż z przygotowań do Misterium Męki Pańskiej
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Zapowiedzi duszpasterskie

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – KWIECIEŃ 2012
01.04. Niedziela Palmowa
zebranie członków Wspólnoty Żywego
Różańca po Mszy św. o godz. 8.00;
15.00 – Misterium Męki i Śmierci
Chrystusa
02.04. Wielki Poniedziałek
7 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II
19.00 – spotkanie osób czynnie
zaangażowanych w Liturgię Triduum
Paschalnego
20.15 - wyjście do podnóża Dziewiczej
Góry. Tam będzie miało miejsce
poświęcenie krzyża papieskiego,
upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II.
03.04. Wielki Wtorek
9.00-10.00 i 19.00-20.00 – spowiedź św.
05.04. Wielki Czwartek
17.00 – odwiedziny chorych przez
Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św.
ROZPOCZĘCIE TRIDUUM PASCHALNEGO
19.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY
PAŃSKIEJ. Po Eucharystii całonocna
adoracja Pana Jezusa (s.17)
06.04. WIELKI PIĄTEK
7.00 – Jutrznia
14.00 – Droga Krzyżowa ulicami Kicina
19.00 – Liturgia ku czci Męki Pańskiej
07.04. WIELKA SOBOTA
7.00 – Jutrznia
Adoracja Pana Jezusa (s.17)
Święcenie potraw na stół wielkanocny:
10.00 – Kicin (przy kościele)
11.00 – Kliny (przy krzyżu na
dawniejszym cmentarzu)
12.00 – Janikowo (przy krzyżu)
13.00 – Kicin (przy kościele)
14.00 – Kicin (przy kościele)
21.00 – WIGILIA PASCHALNA
08.04. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Msze św.: 7.00, 10.00, 12.00, 18.00
KONIEC TRIDUUM PASCHALNEGO
09.04. Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. według porządku niedzielnego.
10.04. Wtorek Wielkanocny
8.00 – Msza św. w intencji ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem
19.00 – katecheza dla rodziców dzieci
z klas II
11.04. Środa Wielkanocna
17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas VI
18.00 – Eucharystia ze szczególnym
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12.04.

13.04.

15.04.

16.04.
22.04.

23.04.

24.04.

25.04.

29.04.

udziałem rodziców dzieci z klas III-VI.
Po Mszy św. katecheza dla rodziców.
19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego (dom
parafialny)
19.30 – katecheza dla młodzieży z klas II
gimnazjum
20.00 – zebranie Redakcji
„Naszego Patrona”
Czwartek Wielkanocny
18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem rodziców kandydatów do
bierzmowania. Po Mszy św. katecheza
dla rodziców.
Piątek Wielkanocny
17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas III
19.00 – zebranie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej
Niedziela Miłosierdzia Bożego
II rocznica śmierci ks. kan. Zbigniewa
Pawlaka;
8.00 – Msza św. w intencji
śp. ks. kan.
Zbigniewa Pawlaka. Po
Mszy św. poświęcenie nagrobka (cmentarz);
wyjazd autokarowej pielgrzymki
do Niemiec (10.15 – z Janikowa,
10.30 – z pętli autobusowej w Kicinie)
(poniedziałek) 85 rocznica urodzin
Benedykta XVI
Niedziela Biblijna, początek
IV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
17.00 – nabożeństwo biblijne
W tygodniu po Mszach św. czytanie
Pisma św. (s.17)
(poniedziałek) Uroczystość
św. Wojciecha, Głównego Patrona
Polski
17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas V
(wtorek) powrót parafialnej, autokarowej
pielgrzymki do Niemiec
20.00 – zebranie Parafialnej Rady
Ekonomicznej
(środa) Święto św. Marka Ewangelisty
17.00 – katecheza dla młodzieży z klas
I gimnazjum
19.30 – zebranie rodziców dzieci
przygotowujących się do wczesnej
Komunii Św.
(niedziela) Światowy Dzień Modlitw o
Powołania, początek Tygodnia Modlitw
o Powołania
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1. Spotkanie ministrantów w Czerwonaku

(fot. G.Z.)

2. Nauka Pasyjna w czasie Gorzkich Żali (fot. G.Z.)
3. Ks. Karol Biniaś gościem odpustu parafialnego. (fot. G.Z.)
4. Montaż nagrobka ks. Kanonika Z.Pawlaka (fot. H.K.)

8

5. Naprawa krzyża przed zbliżającym się Misterium (fot. B.T.)

7. Chórek parafialny (fot. H.K.)

6. Wywiad dla Przewodnika Katolickiego (fot. G.Z.)

8. Schola parafialna (fot. G.Z.)
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