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ościół ukazuje dziś światu
Corpus Domini - Boże
Ciało - i wzywa do
uwielbienia
go:
Venite
adoremus – Pójdźmy z
pokłonem!
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”. (...) W
uroczystość Bożego Ciała
powracamy do owego
„Czwartku”, który wszyscy
nazywamy „Wielkim” – do
dnia, w którym Odkupiciel po raz
ostatni obchodził Paschę z uczniami:
była to Ostatnia Wieczerza – dopełnienie
żydowskiej
wieczerzy paschalnej i początek liturgii eucharystycznej. Dlatego Kościół już przed
wiekami wybrał czwartek, by obchodzić uroczystość Bożego Ciała - święto adoracji,
kontemplacji i uwielbienia. Święto, podczas którego Lud Boży gromadzi się wokół
najcenniejszego daru pozostawionego nam w dziedzictwie przez Chrystusa, wokół
Sakramentu Jego obecności, i wielbi go, chwali w pieśniach, niesie go w procesjach
ulicami miast.
Jan Paweł II, 14 VI 2001 r. fragment homilii Chleb wędrującego ludu.
Grafika: medalion z witraża kicińskiego kościoła pw. św. Józefa ufundowany z kasy kościelnej w 1938 r.

Słowo Naszego Proboszcza

Słowo księdza proboszcza
Skończył się okres wielkanocny, a rozpoczął zwykły. Potrwa on
do soboty przed pierwszą niedzielą adwentu, w tym roku do 1 grudnia. Chociaż nazwa obecnego okresu liturgicznego mogłaby sugerować, iż w tym czasie nic wielkiego się nie dzieje, to jednak byłby to
błędny osąd. Już w pierwszą niedzielę czerwca przypada uroczystość
Najświętszej Trójcy. Po trzech dniach od tej niedzieli mamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało (7
czerwca). Po nim tzw. oktawa Bożego Ciała. W piątek po tejże oktawie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (15 czerwca). Na
końcu miesiąca będziemy świętować uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca). Widzimy zatem, że nieustannie także w okresie zwykłym towarzyszy nam obfitość uroczystości religijnych. Do tego dochodzą jeszcze nabożeństwa, np. majowe czy
czerwcowe. Ponadto obchodzimy święta lokalne, np. w wielu parafiach odpusty*.
Dlaczego „tego” wszystkiego jest tak wiele? Ponieważ stajemy przed tajemnicą Boga. Chcemy ją
zgłębiać, pragniemy ją poznać, w nią wnikać. Bóg odkrywa się przed człowiekiem nie raz na zawsze i
nie w sposób wyczerpujący, ale stopniowo i nieustannie. Uczestnicząc w tych wszystkich uroczystościach, świętach, nabożeństwach poznajemy Pana Boga, Matkę Najświętsza i odkrywamy prawdę o
Kościele. Wiara ma wymiar dynamiczny, jest albo żywa, albo jej nie ma. Błogosławiony Jan Paweł II
zachęcał: „Nie bójcie się tajemnicy Boga! Nie bójcie się Jego miłości”. Głód poznania Boga winien
towarzyszyć każdemu człowiekowi. Nie wolno nam poprzestać na minimalnej znajomości Stwórcy, a
tym bardziej tylko na poznaniu rozumowym. Wiara to nie tylko informacje na temat Boga i Kościoła,
ale to życiodajna więź z Panem Bogiem, a ta relacja opiera się na miłości. Mówił o tym Ojciec Święty
Jan Paweł II: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli
jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. Dążenie do poznania Boga, do wejścia z Nim w relację miłości pozwala człowiekowi być sobą, to znaczy
zachować swą tożsamość. Bowiem bez tej zażyłości osoba ludzka staje wobec pomniejszonej umiejętności miłowania.
Moi drodzy!
Żyjemy w czasie codziennej gonitwy. Towarzyszy nam poczucie zapracowania i braku czasu. U
niejednego z nas rodzi się pokusa, aby sprawy religijne zostawić „na później”, to znaczy jak minie
napór obowiązków, jak skończy się ogrom zajęć. Niektórzy nawet odkładają te kwestie na czas emerytury. Takiej postawie zawsze grozi utrata duchowej energii, osłabienie mocy ducha oraz większa podatność na życiowe frustracje. Wykorzystujmy chwilę obecną. Wzywa nas do tego nasz polski błogosławiony Papież: „Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest Twoje”. Mobilizujmy się wzajemnie do wzrostu w wierze, do poznawania Pana Boga, do uczestnictwa w liturgii Kościoła. Jakże ważne jest dziś świadectwo autentycznej wiary, która znajduje stosowny czas dla Boga. Ileż
to razy doświadczyliśmy w naszym życiu słuszności zasady „Bez Boga ani do proga”, ale także i mądrości św. Augustyna: „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu”.
Niech nasze dysponowanie czasem wyraźnie świadczy o prymacie Boga w codziennym życiu.
ks. Andrzej Magdziarz
*W tradycji wielu polskich parafii jest np. obchodzenie odpustu 16 lipca, kiedy wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel
(święto Matki Bożej Szkaplerznej), oprócz uroczystości odpustowej głównego świętego patrona parafii, np. św. Mikołaja (wspomnienie
6 grudnia).
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Święci apostołowie Piotr i Paweł
Uroczystość Świętych apostołów Piotra i Pawła obchodzimy jednego dnia – 29 czerwca. Kościół katolicki uczynił tak, aby podkreślić ich
wspólny wkład w założenie gminy chrześcijańskiej w Rzymie, męczeńską śmierć, którą ponieśli
w tym mieście jednego roku oraz to, że na tym
samym terenie znajdują ich relikwie i bazyliki.
Pierwsze imię św.
Piotra to Szymon.
Pan Jezus podczas
spotkania nadał mu
drugie imię, ukazując
w ten sposób jego
powołanie: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale
zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go
nie przemogą. I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 1819). Piotr był synem Jona z Betsaidy, bratem Andrzeja, miał żonę i prawdopodobnie córkę – św.
Petronelę. Pracował jako rybak, później został
apostołem i ze względu na swoje cechy przywódcze stanął na czele uczniów. Pan Jezus w sposób
szczególny właśnie jemu pozwalał uczestniczyć
w swojej tajemnicy: zabrał go na górę Tabor, w
jego obecności mówił o męce na krzyżu i cierpiał
w Ogrójcu, od niego zaczął mycie stóp Apostołom, pokazał mu się również po zmartwychwstaniu.
Wkrótce Piotr został uwięziony przez Heroda
Agrypę, jednak w sposób niewyjaśniony go
uwolniono. Działał w Jerozolimie, później w Koryncie, w różnych miastach Azji Mniejszej oraz
w Rzymie. Kiedy Herod umarł (44 r.) powrócił
do Jerozolimy na pięć lat. Po tzw. soborze jerozolimskim wybrał się do Antiochii, natomiast ok.
56 roku zamieszkał już na stałe w Rzymie. Piotr
Apostoł został pierwszym papieżem i pozostawił
po sobie dwa listy, które dyktował swojemu
uczniowi Sylwanowi. Za czasów panowania cesarza Nerona, w 67 r. poniósł męczeńską śmierć.
Nie chciał umierać jak jego Nauczyciel, dlatego
na prośbę przybito go do krzyża głową w dół.
Jego ciało pochowano w ogrodach cesarskich
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nazwanych ager vaticanus („pole watykańskie”).
W 324 r. cesarz Konstantyn Wielki w tym miejscu wybudował bazylikę, która przetrwała ok.
1150 lat. Budowa obecnej bazyliki w Watykanie
miała miejsce od 1506 do 1626 roku. Prace archeologiczne przyczyniły się do znalezienia relikwii Świętego.
Św.
Paweł
(Szaweł) urodził się
ok. 8 r. n.e., należał
do rodziny faryzeuszów i był człowiekiem wykształconym. Na początku miał wrogie
nastawienie
dla
wyznawców Chrystusa, których uważał za odstępców
od wiary mojżeszowej. Dlatego, między innymi,
asystował przy kamienowaniu św. Szczepana, ale
nie mógł sam dokonywać egzekucji, nie mając
ukończonych 30 lat. Kiedy natomiast uzyskał
pełnoletniość, udał się do arcykapłana w celu
uzyskania listów polecających do synagog w
Damaszku, „aby mógł uwięzić i przyprowadzić
do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników
tej drogi” (Dz 9, 2), czyli chrześcijan. Gdy dotarł
do bramy miasta, ukazał mu się Pan Jezus, który
oświecił umysł Pawła i swoją łaską nawrócił
mężczyznę. Od tej chwili Paweł stał się gorliwym
apostołem. Chrztu św. udzielił mu kapłan Ananiasz. Głoszenie Ewangelii rozpoczął w Damaszku, później udał się z Barnabą do Jerozolimy, aby
nawiązać kontakt z niektórymi z apostołów, także
z Piotrem. Św. Paweł stał się misjonarzem i apostołem wielu narodów, odbył trzy długie wyprawy misyjne, podczas których pisał listy.
Około 58 r. Pawła aresztowano w Jerozolimie
i przewieziono do Cezarei, gdzie przez dwa lata
przebywał w więzieniu. Jednak mając obywatelstwo rzymskie domagał się rozpatrzenia sprawy
przed cezarem. Został więc deportowany do
Rzymu, gdzie uwięziono go na kolejne trzy lata.
W tym czasie napisał listy: do Kolosan, do Efezjan, do Filemona. W 63 r. uniewinniono Pawła.
Po raz ostatni do rzymskiego więzienia trafił w
67 r., gdzie powstał Drugi list do Tymoteusza.
Prawdopodobnie jeszcze tego samego roku św.
Paweł został ścięty mieczem w Aguae Salvinae,
za bramą Ostyjską. Jego ciało najpierw złożono w
posiadłości św. Lucyny, a następnie ok. 284 r.
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przeniesiono do katakumb św. Sebastiana. Na
grobie Apostoła cesarz Konstantyn Wielki wybudował bazylikę św. Pawła za Murami. Święty
pozostawił 14 listów; do najbardziej znanych
należy fragment Pierwszego listu do Koryntian –
Hymn o miłości.
R.S.

Źródła opracowania: ks. Rajmund Krakowski CM „Święty Piotr” i
„Święty Paweł Apostoł”, 2002; http://brewiarz.katolik.pl/ czytelnia/swieci/06-29.php3

Ojcostwo
Ojcostwo – fakt, że
ktoś jest ojcem dziecka
lub dzieci. Taką skromną
i ograniczoną do biologicznego charakteru ojcostwa definicję podaje
Słownik Języka Polskiego1. Każdy z nas zdaje
sobie sprawę i czuje, że to
nie wszystko. Na próżno
jednak szukać w internecie oraz źródłach książkowych definicji opisującej wszystkie aspekty bycia tatą. Zdaniem ks.
prof. dr hab. Bronisława Mierzwińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego2 ojcostwo jest specyficzną funkcją mężczyzny i
oznacza:
- zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie,
- poczęcie dziecka (dzieci),
- otoczenie tych dzieci i ich matki troskliwą
miłością,
- utrzymanie i wyżywienie członków rodziny,
- dzieło wychowania dzieci.
Obecnie trudno oprzeć się wrażeniu, że rola
ojca w rodzinie ogranicza się do zapewnienia
środków niezbędnych do jej funkcjonowania.
Ogromny wpływ na taką postawę ma sytuacja
gospodarcza w jakiej znajduje się świat oraz polityka rodzinna poszczególnych krajów. Wielu z
nas pracuje na więcej niż jednym etacie lub siedzi
do późna w pracy (np.: w obawie przed jej utratą), po pracy natomiast trzeba w domu naprawić
to i owo lub chociażby przystrzyc trawnik. Nie
pozostaje to niestety bez wpływu na pozostałe
aspekty ojcostwa, zwłaszcza na wychowanie.
Zadanie to już samo w sobie jest bardzo trudne, a
w kontekście ilości czasu, jaki możemy poświęcić naszym pociechom – wydaje się niewykonalne. Często zmuszeni jesteśmy do rezygnacji z
4

własnych planów, co dla mężczyzny nie jest łatwe, gdyż natura nie obdarzyła nas tak czułym jak
matki instynktem opiekuńczym. Nie zmienia to
jednak faktu, że od naszej postawy zależy bardzo
wiele. Dzieci są bacznymi obserwatorami i właśnie na podstawie tych obserwacji tworzą obraz
ojca (ale również matki), który wykorzystają w
dorosłym życiu – zakładając własne rodziny. Nie
poświęcając należytej uwagi naszym dzieciom,
główny ciężar wychowania zrzucamy na matki,
które w pewnych aspektach nie są do tego przygotowane. Można to wytłumaczyć ograniczeniem
poprzez instynkt macierzyński – czasem przesadnie opiekuńczy i zachowawczy. Tylko pod „czujnym” okiem taty dziecko dowie się co to jest
grawitacja – spadając z roweru, co to jest oparzenie – dotykając czegoś gorącego. Na podstawie
właśnie takich doświadczeń nasze pociechy już
jako dorosłe nie będą się obawiały wyzwań, a to,
między innymi, jest siłą napędową postępu. W
kontekście wychowania na podkreślenie zasługuje większa stanowczość i konsekwencja ojców
(stanowczość ta nieco słabnie w relacji z córkami). Istotną częścią wychowania jest przecież
ustalenie pewnych granic, których przekraczać
nie wolno. W ten sposób kształtujemy właściwe
postawy społeczne.
Byśmy jednak wszystkie te funkcje mogli pełnić, potrzebny jest czas. I właśnie jak najwięcej
czasu poświęconego dzieciom życzę wszystkim
ojcom z okazji nadchodzącego Dnia Ojca.
tabsik
Źródła: 1Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1988 r.;
ks. B. Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa.
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Warto przeczytać
Tym razem słów kilka nie o książce, a o
dwóch artykułach, które
znalazły się niedawno
w prasie katolickiej.
Pierwszy dotyczy finansów Kościoła – tematu ostatnio niemal
nie schodzącego z
pierwszych stron dzienników i ekranów telewizyjnych. Każdemu, kto
mimo wszystko czuje niedosyt informacji w owej
materii, polecam dodatek specjalny KościołPaństwo-Finanse jako aneks do kilku popularnych periodyków katolickich. Znajdziemy go
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m.in. w majowym wydaniu Niedzieli, Przewodnika Katolickiego czy Gościa Niedzielnego. Jego
pojawienie się jest logiczną kontynuacją tego
tematu poruszanego wielokrotnie na łamach poprzednich wydań. Tym razem grono redakcyjne
uczyniło to w kontekście nieco szerszym, a
nowicie ujęło problem w relacjach państwoKościół-społeczeństwo. Publikacja zapewne nie
rozwieje wszystkich wątpliwości, można ją jednak potraktować jako próbę choć częściowego
wyjaśnienia pewnych mitów oraz krzywdzących
Kościół stereotypów funkcjonujących w przestrzeni publicznej, a związanych z finansami.
Redakcja ma nadzieję, że „publikacja przyczyni
się do podniesienia merytorycznego poziomu
dyskusji, aby padające w nich opinie wychodziły
od prawdziwych przesłanek.”
Próbę oddolnego
wyjścia
naprzeciw
takim
potrzebom
podjęła grupa młodych i świetnie wykształconych
ludzi
gotowych do działania, tworząc projekt
Catholic Voices Polska. O tym wydarzeniu dowiadujemy się z artykułu pt. Świecka twarz Kościoła1. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie i akceptację metropolity
warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Spośród
300 kandydatów wyłoniono w drodze konkursu
grono kilkunastu świeckich osób, profesjonalnie
przygotowanych do udziału w debatach i komentarzach publicznych. Trzeba mieć nadzieję, że
będą to osoby „oswojone” z kamerą i potrafiące
przed nią występować, godnie propagując myśl
Kościoła Rzymskokatolickiego. Kontakt z koordynatorami projektu możliwy jest także na popularnych portalach internetowych (Facebook,
Tweeter). Oby spełniały się słowa bł. kard. J. H.
Newmana2: „Pragnę laikatu nie aroganckiego, pochopnego w mowie, rozgorączkowanego, lecz ludzi
którzy znają swoją religię, zagłębiają się w nią, którzy
wiedzą na czym stoją, wiedzą czego się trzymać, a
czego nie, którzy znają dobrze swe credo, którzy znają historię tak dobrze, iż mogą jej bronić.”
gzal
1

Tygodnik katolicki Niedziela, nr 20, 2012; 2John Henry Newman
(1801 – 1890) angielski kardynał, filozof, teolog, pisarz, konwertyta, w 2010 roku wyniesiony na ołtarze w czasie pielgrzymki
Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii. Niezwykła biografia tego
duchownego zasługuje na szczególne zainteresowanie.
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Spotkanie z relikwiami
Kult relikwii pozwala człowiekowi wierzącemu już teraz
przekroczyć próg świata widzialnego i niejako dotknąć
świata wiecznego.(...) Relikwie przypominają nam, że jedność ludzi wierzących nie kończy się wraz z ich śmiercią,
ale że jest ona umacniana przez wymianę dóbr duchowych,
dokonującą się przede wszystkim za pośrednictwem Eucharystii, podczas której jednoczymy się w najwyższym stopniu
z kultem Kościoła niebieskiego.1

W minionym miesiącu, w I rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II nasi parafianie mieli okazję
uczcić przewiezione do naszego kościoła relikwie
błogosławionego.
Warto przypomnieć, że przyjęty
jest trójstopniowy
podział relikwii. Te
pierwszego stopnia
– mające najwyższą
rangę – to partykuły2 ciała świętego
oraz
fragmenty
fot. G.Z.
Krzyża
Świętego. Relikwie JP II
Relikwiom pierwszego stopnia bywają przypisywane szczególne moce np. ozdrowieńcze lub cudotwórcze. Relikwie drugiego stopnia to fragmenty szat świętego lub innych przedmiotów, z
którymi miał styk święty w sposób ciągły. Z reguły są to rzeczy związane z kultem religijnym
np. fragmenty różańca, przedmioty odkryte przy
ekshumacji należące do świętego. Nasza parafia
otrzymała na własność przechowywany w relikwiarzu malutki fragment papieskiej sutanny.
Najważniejszą relikwią drugiego stopnia jest Całun Turyński. Relikwiami trzeciego stopnia są
inne przedmioty towarzyszące świętemu za życia,
niekoniecznie związane z funkcjami religijnymi.
Święty musiał ich przynajmniej raz dotknąć.
gzal

1

z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej w Hospicjum
Palium, marzec 2012; 2 fragmenty ciała.

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła została włączona:

13 maja

Antonina Cyna
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Obraz Matki Boskiej Gostyńskiej
W naszym kicińskim
kościele, w ołtarzu
głównym możemy podziwiać kopię Cudownego Obrazu Matki
Boskiej Świętogórskiej
z Gostynia. Pochodzi
on z 1678 roku. Na obrazie Matka Najświętsza trzyma Dzieciątko
Jezus na lewym ramieniu, a w prawej dłoni
trzyma kwiat białej róObraz kiciński namalowany
ży. Mały Pan Jezus,
podług oryginału ze Świętej
Góry pod Gostyniem, 1678, pełen majestatu, w leautor nieznany.
fot G.Z. wej ręce trzyma księgę
– symbol nauczycielskiego posłania, prawą dłoń opiera na kuli z
krzyżem – symbolu władzy i panowania nad
światem. Ponad głową Matki Najświętszej aniołowie podtrzymują koronę. W tle widać pejzaż
gostyński z tamtejszymi świątyniami.
Konieczne jest małe wyjaśnienie dlaczego właśnie ten obraz wisi w naszym kościele. Są dwa
możliwe do zaakceptowania powody. Pierwszy to
taki, że obraz mógł wisieć w poprzedniej świątyni
– pw. Wszystkich Świętych. Powstała ona w
1752 r., a obraz jest starszy niż kościół (podobnie
obraz Matki Boskiej Śnieżnej – pochodzi z ok.
1650 r.). Na kopii kicińskiej „za postacią Marii
widać panoramę Gostynia, zaś po drugiej stronie
widok kościołka w Kicinie. Towarzyszy im mało
czytelna inskrypcja z informacją o fundacji kicińskiego obrazu, której dokonać miała niejaka Marianna Śródecka (?) w roku 1678.”1
Drugie wytłumaczenie jest takie, że skoro fundatorem świątyni w 1752 r. jest dawny proboszcz, biskup Józef Kierski, który przez pewien
czas rezydował w Gostyniu, to wydaje się prawdopodobne, że pozostawał on pod wpływem łask
płynących za pośrednictwem wizerunku Matki
Boskiej z Gostynia. Budowniczy kicińskiego kościoła zapragnął oddać cześć Matce Najświętszej
w ten właśnie sposób, że nakazał zawieszenie
kopii obrazu.
Oryginał znajduje się w bazylice gostyńskiej, a
został namalowany przez nieznanego malarza w
roku 1542. W czerwcu 1928 r. miał miejsce IX
Zjazd Ligi Katolickiej w Gostyniu. Najważniej6

szym punktem zjazdu była koronacja obrazu.
Obrzędu dokonał prymas kardynał August Hlond
w asyście wielu dostojników kościelnych. Umieścił on nad głowami Dzieciątka Jezus i Matki
Bożej złote, lśniące drogimi kamieniami korony.
Następnie odśpiewano uroczyste Te Deum.
Obraz otaczany jest
szczególnym kultem.
Świadczy
o
tym
ogrom wpisów w Złotej Księdze Świętej
Góry z prośbami i
podziękowaniami za
otrzymane łaski. Od
niepamiętnych
lat
wierni składali przed
nim wota dziękczynne. Do grona cudownie
uzdrowionych
przez
Świętogórską Cudowny obraz Bożej RodziMadonnę należał m.in. cielki z Gostynia, 1540, autor
główny twórca i funda- nieznany.
tor świątyni Adam Florian Konarzewski, którego
matka wymodliła tu jego poczęcie, a potem
uzdrowienie z paraliżu. W 1726 r. biskup poznański Jan Tarło uznał obraz za cudowny.
W dniu 19 grudnia 2011 r. ks. arcybiskup metropolita poznański ogłosił dekret z okazji 500.
rocznicy wydania z polecenia ks. biskupa Jana
Lubrańskiego edyktu potwierdzającego autentyczność cudów na Świętej Górze za wstawiennictwem Matki Bożej – Świętogórskiej Róży Duchownej. Ks. arcybiskup Stanisław Gądecki ustanowił w dniach od 25 grudnia 2011 r. do 25
grudnia 2012 Rok Jubileuszowy na Świętej Górze
w Gostyniu.
Z okazji rocznicy 500-lecia dekretu zatwierdzającego cuda na Świętej Górze k. Gostynia
papież Benedykt XVI ofiarował dla sanktuarium
Świętogórskiej Róży Duchownej złotą różę. To
jedno z największych wyróżnień papieskich.
W czerwcu będzie miała miejsce ministrancka
pielgrzymka do Gostynia, aby w ten sposób doświadczyć Roku Jubileuszowego i wypraszać
potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej
z Dzieciątkiem w Cudownym Obrazie Świętogórskim.
oprac J.K.
1

J. Kowalski Na szlaku drewnianych kościołów drewnianych
wokół Puszczy Zielonki, Dębogóra, 2011.

Czerwiec 2012

Z życia parafii

Pieśń ku czci Matki Bożej Świętogórskiej
Prospekt wesoły na najwyższym razie
Na Świętej Górze w gostyńskim obrazie,
Jaśniej przyświeca niż jutrzenka ranna
Najświętsza Panna.
Piękna jak księżyc na głowie królewskiej
Z książęcych mitrów w koronie niebieskiej
Gwiazdami zewsząd jest przyozdobiona
I uwieńczona.
Pośpieszających do siebie przyjmuje,
Łask żywym źródłem zasila, ratuje,
Z Olimpu gwiazd i trzema rzekami
Świeć, płyń cudami.
Śpieszmy się prędzej do Gostyńskiej Pani
Nędzni grzesznicy z żalem i troskami,
Droga zbawienia Filipa świętego,
Prowadź każdego

Pierwsza Komunia Święta
w naszej parafii

2x fot. G.Z.

W niedzielę 20 maja w naszej parafii miała
miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Do sakramentu przystąpiło dwadzieścioro
pięcioro dzieci, które w jednakowych białych
albach z przejęciem przyjęły Pana Jezusa do
swoich serduszek.
Zarówno dzieci jak i ich rodzice od dwóch lat
przygotowywali się do tego sakramentu. Raz w
miesiącu odbywały się katechezy – oddzielnie dla
rodziców i oddzielnie dla dzieci. Podczas
katechez ksiądz proboszcz pomagał pogłębić
rozumienie wiary i samej Pierwszej Komunii
Świętej.
Ostatnie miesiące były bardziej intensywne w
nowe przeżycia. Podczas jednej z Mszy św.
odbyło się poświęcenie różańców, książeczek do
nabożeństw oraz medalików, a w niedzielę
poprzedzająca Pierwszą Komunię odnowienie
Czerwiec 2012

przyrzeczeń sakramentu chrztu świętego. Dzieci
ze świecami w ręku wyznawały wiarę w Boga
oraz wyrzekały się wszelkiego zła. Złożyły także
przyrzeczenie całkowitej abstynencji do 18 roku
życia od alkoholu i nikotyny.
W sobotę przed główną uroczystością dzieci
przystąpiły do sakramentu spowiedzi świętej.
20 maja o godz. 10.00 uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej rozpoczęło błogosławieństwo
rodziców na placu kościelnym, a następnie dzieci
śpiewając „Chcę przestąpić Jego próg” w procesji
weszły do kościoła.
Pani Agnieszka Paluszkiewicz oraz pan
Waldemar Grobelny, jako przedstawiciele
rodziców i chrzestnych, na początku Mszy św.
prosili ks. proboszcza o udzielenie dzieciom
Pierwszej Komunii Świętej. W procesji z darami
rodzice przekazali bochenki chleba do
poświęcenia oraz dar ołtarza – piękny ornat w
kolorze czerwonym.
I nastąpiła tak oczekiwana chwila – dzieci
przyjęły Jezusa do swych serduszek. Moment
przyjęcia Sakramentu był tak wzruszający i
piękny.
Podczas całej Eucharystii zarówno dzieci jak i
ich najbliżsi czynnie uczestniczyli w śpiewie,
modlitwach i czytaniach. Po błogosławieństwie i
rozdaniu chleba dzieci wraz z księdzem
proboszczem i paniami katechetkami ustawiły się
do
wspólnego
pamiątkowego
zdjęcia
wykonanego w kościele. Następnie dzieci już z
rodzicami i chrzestnymi zostały sfotografowane
na schodach przed kościołem. Z radością i
poczuciem szczęścia w gronie najbliższej rodziny
dzieci wróciły do domów.
Magda Woś

Biedrzycka Karolina, Biskup Julia, Franc Aleksandra, Grobelna
Aleksandra, Herman Weronika, Kotliński Szymon, Kowalski
Andrzej, Lewandowicz Dominika, Łucki Bartosz, Mrugalska
Aniela, Nowaczyk Dominik, Nowaczyk Oskar, Paluszkiewicz
Adam, Piotrowska Oksana, Połczyński Eryk, Sieradzki Nikodem,
Smektalska Laura, Stec Patryk, Strugarek Norbert, Szymkowiak
Hubert, Widerska Roksana, Wojtuś Aleksandra, Woś Maksymilian, Ziomek Michał, Żurowski Piotr
(nazwiska dzieci alfabetycznie) .
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Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych
do sanktuarium w Rokitnie*
Czas Pierwszej
Komunii Świętej
jest wydarzeniem,
które z pewnością
zapisało się głęboko w sercu i pamięci każdego z nas.
Poprzez
chrzest
staliśmy się dziećmi
Bożymi,
a
Pierwsza Komunia
Święta pozwoliła
nam pełniej uczestObraz MB Cierpliwie Słuchającej
niczyć w Eucharyz Rokitna
stii i odtąd nieustannie pomaga wzrastać duchem we wspólnocie Kościoła. 23 maja br. pod przewodnictwem
ks. Andrzeja Magdziarza oraz katechetek p. Krystyny Michałowicz i p. Krystyny Cuprych,
uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im.
A. Cieszkowskiego w Kicinie, chcąc wspólnie
podziękować za dar Komunii Świętej, udali się
do szczególnego miejsca, jakim jest sanktuarium
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.
Dzieci wzięły tam udział we Mszy św., którą celebrował ks. kan. Józef Tomiak (proboszcz oraz
kustosz parafii pw. Matki Bożej Rokitniańskiej).
Następnie zwiedziły kościół i muzeum, odpoczywały w pięknych ogrodach otaczających sanktuarium. Dla dzieci i ich najbliższych była to
wspaniała okazja do modlitwy i bliższego poznania tego wyjątkowego miejsca.
Małgorzata Dolska

*Nazwa Rokitno pochodzi od gatunku wierzby „rokita”. Jest to
nazwa bardzo stara, pochodząca z XII lub XIII wieku. Miejscowość jest malowniczo położona wśród falistych pagórków morenowych. W Rokitnie znajduje się piękny kościół wzniesiony w
latach 1746-1756, muzeum oraz ogród. W budowie jest również
Droga Krzyżowa rozciągająca się wśród okolicznych pól i łąk.
Sanktuarium to również piękny park z iglakami, dojrzewającymi
wiśniami i stawem. To przygotowane specjalnie dla pielgrzymów
miejsca modlitewne: Kaplica Matki Bożej Fatimskiej, Ostra Brama, Golgota. To również drewniany domek – pustelnia Pięciu
Braci Męczenników Międzyrzeckich.
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„Dorosłe wcześniaki” – czyli
wczesna Komunia Święta
Wczesna Komunia Święta budzi wiele zdziwienia i niezrozumienia wśród ludzi, a także
obaw i lęków wśród nas – rodziców, przed opiniami na temat tzw. „wyróżniania się” i „przyspieszania” sakramentu.
Jeśli jednak weźmiemy do serca słowa sługi
Bożego ks. Aleksandra Woźnego, że: „mało naprawdę potrzeba, żeby dzieci niewinne, które na
pewno nie popełniły jeszcze grzechu śmiertelnego, mogły spożywać Chleb Pański”, to zdamy
sobie sprawę, że to my, dorośli za bardzo analizujemy i komplikujemy sprawy tak proste i oczywiste dla naszych dzieci. Jakże często nam dorosłym zależy na tym, aby nasze pociechy szybko
się rozwijały. Dzieci w wieku przedszkolnym
uczą się języków obcych, jeżdżą konno, grają na
instrumentach. Zapisujemy je na wszelkie możliwe dodatkowe zajęcia: piłki nożnej, tańca, śpiewu, tenisa, karate... Na to wszystko chcemy i potrafimy jakoś znaleźć czas. Cieszymy się, że potrafią posługiwać się komputerem i telefonem
komórkowym sprawniej niż my sami. A dlaczego
nie chcemy dać im jak najwcześniej tego, co jest
dla nich najważniejsze i co im może tak naprawdę pomóc? Jak możemy być obojętni, kiedy sześciolatek wyrywa się ukradkiem (gdy mama nie
widzi) do konfesjonału i (na stojąco, bo na klęcząco nie sięga) „spowiada” grzechy całej swojej
rodziny: że mama nakrzyczała, że tata dał karę, a
starszy brat się czepia i nie pożycza gier i zabawek, no i przy okazji… że sam jest niegrzeczny?
Jak wytłumaczyć ciekawość małego dziecka,
które czeka na nieuwagę rodzica, aby przyjąć
Pana Jezusa w Komunii św. od księdza w innej
parafii, który jest nieświadomy, że ten wyrośnięty
chłopak nie przystąpił jeszcze do Pierwszej Komunii św.? A na pytanie dlaczego to zrobiłeś,
usłyszeć: „Bo nie pozwalasz, a ja chciałem tak
jak ty zobaczyć jak smakuje Pan Jezus w opłatku
i księdzu powiedzieć o swoich plamkach na serduszku”. Dziecięca prostota, szczerość i ufność
potrafi rozbroić niejednego dorosłego. Martwimy
się, kiedy nasze pociechy przyjmują złe wzorce
od nas dorosłych czy starszego rodzeństwa, ale
jeśli podpatrują te dobre i wcielają je w życie, to
dlaczego staramy się je ograniczać? Dobre świadectwo nas dorosłych jest najlepszym drogoCzerwiec 2012
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wskazem dobrego życia dla naszych pociech. Tak
jak owoce na drzewie, niektóre dojrzewają wcześniej i są gotowe do zbioru przed innymi. Nie
odmawiajmy im tego, czego sami pragną, tylko
dlatego, że jeszcze rzekomo nie przyszedł na nie
czas. Często niestety jest tak, że wtedy kiedy
przychodzi właśnie (w rozumieniu dorosłych) ten
moment, naszym dzieciom brakuje już zapału,
gorliwości i tej dziecinnej potrzeby „zasmakowania” Jezusa. Wiara małego dziecka jest nieskalana
i czysta, a będąc wrażliwym na dobro, skłonne
jest z wielką otwartością i miłością przyjąć do
swojego serca Jezusa. Nie przeszkadzajmy im.
Uczyńmy wszystko co w naszej mocy, aby rozwijali się w miłości do Boga, a tym samym do drugiego człowieka.
Warunkiem przystąpienia do wczesnej Komunii św. jest odróżnianie chleba powszedniego od
Chleba Eucharystycznego i rozróżnianie dobra od
zła. Dzieci dokładnie poznają dziesięć przykazań
Bożych i ich odniesienie do rzeczywistości. Nie
jest konieczna umiejętność czytania i pisania, ani
znajomość wszystkich modlitw. Katecheza wczesnokomunijna nie jest prowadzona przez książki,
lecz przez świadectwo i żywy kontakt z rodzicami i katechetką. Nieważne, że dzieci w tym wieku są niecierpliwe w czasie Mszy św. i w skupieniu jej nie przeżywają. Mają do tego prawo. Na
wszystko przyjdzie czas.

Alicja Daszkiewicz, Wojciech Klimecki, Marta Konopczyńska,
Mateusz Koralewski, Zofia Rajek, Oliwia Smuszkiewicz, Maria
Zbąszyniak
fot. B.T.

27 maja – w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, siedmioro „wcześniaków” przystąpiło
do wczesnej Komunii św. Pięć dziewczynek i
dwóch chłopców, troje dzieci z naszej parafii i
czworo z sąsiednich. Od połowy września do
połowy maja w każdy piątek spotykali się wraz z
panią katechetką na pogadankach katechetyczCzerwiec 2012

nych w domu parafialnym. Była modlitwa, piosenki, zabawy, zadania domowe, ale przede
wszystkim rozmowy o sprawach Bożych. A
wszystko to odbywało się w radosnej atmosferze.
Dzieci same przypominały o spotkaniach i niecierpliwie na nie czekały.
Takiemu małemu człowiekowi nie możemy
narzucić wiary lub ją wymusić, ponieważ jest ona
darem Bożym otrzymanym na chrzcie świętym.
Jedyne co możemy zrobić jako rodzice, to nieustannie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
naszych pociech, wspierać, pielęgnować, pomagać i rozwijać. W naszym przypadku mieliśmy
dużo szczęścia, gdyż osobą prowadzącą katechezy była p. Joasia Tyborowska, doświadczona katechetka, która wspaniale przygotowała już wiele
dzieci zarówno pierwszo- jak i wczesnokomunijnych. Sama będąc matką, potrafiła w
naturalny sposób przelać Bożą miłość na przygotowywane dzieci. Obecność rodziców jak i często
dziadków sprawiała, że dzieci czuły się bezpieczne i wiedziały, że są dla nas najważniejsze. Poświęcaliśmy im czas, a to dla nich bardzo istotne.
Dla nas dorosłych uczestniczących w spotkaniach, katechezy były wielką szkołą umiejętności
przekazywania ważnej i trudnej ewangelicznej
wiedzy w sposób dla nich zrozumiały i przystępny. W domu powtarzaliśmy i przypominaliśmy,
ewentualnie podpowiadaliśmy to, co uleciało z
ich maleńkich główek. Sami utwierdziliśmy się w
przekonaniu, że podłożem, na którym wyrasta
prawdziwa wiara i miłość, jest nie tyle tzw. pojmowanie rozumem, ile czyste, wrażliwe i otwarte
serce. A ono właśnie, im szybciej jest chronione
łaską sakramentu, w którym przychodzi żywy,
prawdziwy Chrystus, tym lepiej. Pan Jezus zagościł w sercach naszych dzieci, dla których chcemy jak najlepiej. Módlmy się więc, aby tak pozostało!
Trudno o tym pisać, trudno o tym mówić.
Najważniejsze przemyślenia są zachowane w
sercu każdej matki i każdego ojca. Wystarczy,
abyśmy rozumieli słowa Pana Jezusa: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie
im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk
10,14-15).

Jesteśmy pełni wdzięczności Bogu i ludziom,
szczególnie pani katechetce i ks. proboszczowi,
którzy umożliwili i pomogli naszym dzieciom,
jak i nam samym, przygotować się do tego waż9
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nego wydarzenia. Mamy równocześnie cichą nadzieję i prośbę do księdza, a przede wszystkim do
pani katechetki, aby nasze „wcześniaki” miały
jeszcze możliwość tzw. pogadanek pokomunijnych, które pomogą im dalej podążać za Chrystusem.
H.K.

Uroczystość 90-lecia Szkoły
Podstawowej w Kicinie
Na skraju puszczy Zielonki,
co w Wielkopolsce wyrasta.
jest szkoła stara, wesoła,
gdzie młody uczeń dorasta.
To podstawówka w Kicinie,
najlepsza szkoła na świecie
na fundamencie tej szkoły
daleko w życiu zajdziecie.1

Dnia 18 maja 2012 r. odbyła się uroczystość z
okazji 90. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie.
Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice przygotowywali się do święta przez wiele tygodni.
Gromadzili informacje, pamiątki, prace plastyczne, rękodzieło, ćwiczyli występy artystyczne.
Wśród społeczności uczniowskiej ogłoszono z tej
okazji konkurs na kartkę i pieczątkę okolicznościową. Warto też wspomnieć o konkursie na
słowa hymnu, do którego muzykę skomponował
tata jednego z uczniów klasy trzeciej – Adam
Szyszka.
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe
kubki i puzzle z logo szkoły. Dzięki tym działaniom obchody jubileuszu zyskały ogromną wartość edukacyjną i wychowawczą. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat historii szkoły i swojej małej ojczyzny. Wzrosło zapewne ich poczucie dumy i więzi ze środowiskiem, w którym żyją.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się w południe
Mszą świętą w kościele świętego Józefa, odprawionej w intencji całej społeczności szkolnej
przez proboszcza parafii, ks. Andrzeja Magdziarza. Po Mszy św. wszyscy udali się do szkoły na
uroczystą galę .
Na jubileusz przybyli przedstawiciele władz
samorządowych i oświatowych m.in. wójt gminy
Czerwonak Mariusz Poznański, dyrektor SAPO2
Jerzy Roch Kowalski, przewodnicząca gminnej
10

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Banaszak, ksiądz Andrzej Magdziarz, przedstawiciele
Policji, Nadleśnictwa Łopuchówko oraz Parków
Krajobrazowych, nauczyciele, pracownicy, starsze i młodsze pokolenie absolwentów, inni zaproszeni goście oraz rodzice i przede wszystkim
uczniowie szkoły.
Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu
państwowego. Następnie dyrektor Dariusz Freudenreich powitał zaproszonych gości i uczestników jubileuszu, wygłosił słowo wstępne nawiązując do historii placówki, określił jej obecny

fot. H.K.

charakter, dorobek i kierunki przyszłego rozwoju.
Ten wyjątkowy dzień stał się też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy szkołę
tworzyli, tworzą, wspierają i stanowią o jej przyszłości. Pan dyrektor podziękował władzom gminy Czerwonak, nauczycielom, uczniom, rodzicom, sponsorom i przyjaciołom szkoły.
Warto tu wspomnieć o słowach wdzięczności,
wyrażonych podczas uroczystej gali przez wójta
Mariusza Poznańskiego, skierowanych do pana
dyrektora podczas wręczania dyplomu i listu gratulacyjnego. Należy też podkreślić, że jubileusz
stał się dobrą okazją do objęcia Szkoły Podstawowej w Kicinie patronatem Policji. W ten sposób stała się ona pierwszą w Polsce szkołą będącą
pod taką opieką.
Po uroczystych przemówieniach nastąpiła
część artystyczna zatytułowana „Z życia szkoły –
wspomnień czar”. Starsi i młodsi uczniowie szkoły zaprezentowali się w recytacji, tańcu i śpiewie. Wątkiem przewodnim imprezy była postać
Augusta Cieszkowskiego, patrona szkoły, w którą
rewelacyjnie wcielił się uczeń klasy VI – Marcin
Klimecki. „Przybysz z przeszłości” serdecznie
powitał szkolną dziatwę, prosząc ją o zaprezentowanie umiejętności nabytych w trakcie nauki
Czerwiec 2012
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szkolnej. Grupa uczennic uczęszczających na
zajęcia dodatkowe zachwyciła gości pięknym
baletem. Ich taniec wprowadził niezwykle baśniową i wzruszającą atmosferę. Następnie wystąpili szkolni milusińscy, czyli uczniowie klas
zerowych. Prezentując piosenki w języku angielskim, wymachiwali rytmicznie kolorowymi szarfami i pląsali w rytm muzyki. Chwilę później
pierwszaki popisały się tańcem, a uczniowie klas
drugich i trzecich grą na flażoletach. Starsi
uczniowie musieli przebrnąć przez lawinę pytań
dotyczących historii i dnia dzisiejszego szkoły.
Poradzili sobie doskonale. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Nie zabrakło też
tortów, ufundowanych przez Radę Rodziców dla
nauczycieli i gości. Rodzice bowiem zawsze
chętnie współpracują ze szkołą, biorą udział w
wydarzeniach i uroczystościach.

chówki oraz pieczonych przy ognisku kiełbasek.
W sali rytmiki uczniowie klas drugich zapraszali
do wysłuchania koncertów flażoletowych3 i obejrzenia scenek teatralnych. Urządzono również
pokaz karate. Dla upamiętnienia tego ważnego
dnia każdy uczeń otrzymał długopis z okazjonalnym grawerem.
Należy w tym miejscu podkreślić, że zorganizowanie obchodów jubileuszu 90-lecia szkoły nie
byłoby możliwe bez życzliwości, pomocy i ofiarności wielu prywatnych osób, firm, instytucji,
przyjaciół i sympatyków szkoły. Dziękujemy im
serdecznie! A i na co dzień tej życzliwości doznajemy sporo. Przyjazne otoczenie, duża liczba zajęć dodatkowych, dobry system organizacji i zarządzania szkołą powodują, że nasze dzieci czują
się w niej bezpiecznie.
Małgorzata Dolska

Szkoła nasza – miła, mała,
Naszych rodziców wychowała.
Teraz nas uczy o przeszłości
O bitwach, wojnach i Dniu Niepodległości.
O krajach, górach i morzach
O lecie, zimie, słońcu i polarnych zorzach.
My ją za to bardzo kochamy
I chlubę przynieść jej zamierzamy.
Bo ona tęskni w lecie za nami,
za naszymi maluśkimi głupstwami.
Uczy nas, jak być dobrymi ludźmi.
Więc jej za to podziękujmy!!!
Szkoła dawniej i dziś – obrazy pędzla J.Nowaka

fot. H.K.

Następnie biorący udział w imprezie obejrzeli
wystawę prezentującą stary i współczesny wizerunek szkoły. Mogli porównać wieloletni dorobek
wielopokoleniowej społeczności szkolnej.
Po oficjalnej uroczystości nadszedł czas
wspólnej zabawy na boisku szkolnym. Uczniowie
brali udział w licznych konkursach i grach zręcznościowych, zorganizowanych przez nauczycieli,
rodziców, Nadleśnictwo, Parki Krajobrazowe,
Policję i Ochotniczą Straż Pożarną. Konkurencje
okazały się bardzo zróżnicowane i wymagały od
uczestników wytrwałości oraz determinacji. Dla
dzieci przygotowano m. in. pisanie gęsim piórem,
układanie puzzli, składanie origami. Udział w
konkurencjach nagradzano. W kawiarence, dzięki
wsparciu i pomocy rodziców, można było zjeść
pyszne ciasta, powspominać dawne czasy przy
filiżance kawy. Nie zabrakło też tradycyjnej groCzerwiec 2012
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Z hymnu szkolnego. 2Samorządowa Administracja Placówek
Oświatowych; 3flażolet – metalowy instrument z grupy piszczałek, podstawowy instrument w muzyce celtyckiej. Zwany był też
flecikiem polskim z racji jego ogromnej popularności w Polsce w
XVIII i XIX w.; obecnie na nowo bardzo popularny w edukacji
wczesnoszkolnej.
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Pielgrzymka do Niemiec

fot. S.N.

Niedziela 15 kwietnia 2012 r. Dzień to szczególny – Niedziela Miłosierdzia Bożego, a my
wyruszamy na pielgrzymkę. Tej wiosny szlak
pielgrzymkowy powiódł nas przez tereny Czech
do Niemiec. Pielgrzymkę przygotowywała pani
Krysia Mandziak od jesieni ubiegłego roku, ale
ciągle było mało chętnych i dopiero na początku
marca uzbierało się tyle osób, aby wynająć mały
28-osobowy autokar. Program był bardzo bogaty,
ale też pielgrzymka trwała 10 dni.
Dla mnie była to czwarta pielgrzymka parafialna. Muszę przyznać, że każda była inna i
przed każdą miałam pewne oczekiwania. Na pielgrzymki jadę, żeby zobaczyć piękne katedry, kościoły, zabytki, podziwiać krajobrazy, poznać
życie ludzi – po prostu chłonąć otaczające piękno. Następnym ważnym elementem pielgrzymki
jest dla mnie czas spędzony we wspólnocie pielgrzymów. Pokonując duże odległości, sporo
chwil spędza się w autokarze i wtedy jest sposobność do wspólnych modlitw i śpiewów. Tak było
i tym razem. Był z nami ksiądz proboszcz Andrzej Magdziarz, który dbał o to, by w drodze
towarzyszyła nam modlitwa, a także ubogacał
czas pielgrzymowania ciekawymi pogadankami i
naukami, wtajemniczając nas w naszą wiarę, wyjaśniając wiele problemów i współczesnych zagadnień Kościoła. Jednak to, czego najbardziej
oczekuję uczestnicząc w pielgrzymce, to są te
szczególne chwile, które zbliżają mnie do Pana
Boga, w których moja duchowość rozkwita, bo to
czego najbardziej pragnę, to umocnienia w wierze.
Pierwszym miejscem, w którym zatrzymaliśmy się na nocleg na terenie Czech, były Franciszkańskie Łaźnie, urokliwa miejscowość
uzdrowiskowa, ze swoim specyficznym mikro12

klimatem. Chętnie odwiedziłabym to uzdrowisko
ze względu na jego krystalicznie czyste powietrze.
Objazd Niemiec rozpoczęliśmy od Bawarii,
najbardziej katolickiego landu, czego nie dało się
nie zauważyć. Z okien autokaru widzieliśmy wiele przydrożnych figurek i krzyży. Częstym widokiem były rzeźby i malowidła przedstawiające
Pana Jezusa, Matkę Bożą i świętych na frontowych ścianach budynków. Zwiedzając Bawarię
byliśmy w Bayreuth, mieście związanym z Wagnerem, gdzie zwiedzaliśmy piękną operę; w
Würzburgu, gdzie w jednej ze świątyń trafiliśmy
do Kaplicy Całodziennej Adoracji Najświętszego
Sakramentu, w której odnalazłam poszukiwaną
chwilę skupienia (ale w programie było wiele
innych kościołów do odwiedzenia, więc chwila ta
była krótka). Byliśmy też w Ratyzbonie, mieście,
z którym związany jest Ojciec Święty Benedykt
XVI. To właśnie tam, 22 kwietnia, uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy św. w katedrze z udziałem znanego chóru chłopięcego tzw. „białych
głosów”1. Śpiew chłopców był przepiękny.

fot S.N.

Kościoły na terenie Niemiec są bardzo zadbane. Czystość, świeże kwiaty w wazonach, zadbana zieleń na zewnątrz, uporządkowane groby na
cmentarzach przykościelnych; to po prostu widać.
Uczestnicząc we Mszach św. w Niemczech i na
terenie Czech zwróciłam też uwagę, że w kościołach znajdują się śpiewniki, z których wierni
chętnie korzystają, a w śpiew włączają się wszyscy. Zainteresowało mnie to, gdyż od niedawna w
naszym kościele też mamy śpiewniki i dobrze by
było, abyśmy za przykładem naszych sąsiadów
robili z nich dobry użytek.
Następnie terenem naszego pielgrzymowania
była Nadrenia. Podziwiając z okien autokaru
przepiękną dolinę Renu zmierzaliśmy do Kolonii,
a następnie do Aachen, czyli Akwizgranu. W obu
miastach zwiedziliśmy okazałe katedry. Droga
Czerwiec 2012
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powrotna prowadziła przez Czechy, gdzie na
ostatnią noc zatrzymaliśmy się w Domu Pielgrzyma w Pribram. Jest tam sanktuarium, do którego przybywa wielu pielgrzymów.
Nasza pielgrzymka miała też smutne chwile.
Dotarły do nas wiadomości z parafii o śmierci
dwóch osób, pana Marka Błażejewskiego i pana
Henryka Gajewskiego. Pamiętaliśmy o nich w
naszych modlitwach powierzając ich dusze Panu
Bogu.
Z naszej wyprawy szczęśliwie i bezpiecznie
wróciliśmy 24 kwietnia wieczorem, a zasługa to
pana Pawła, naszego kierowcy, człowieka profesjonalnego i rzetelnego.
Doświadczenia z każdej pielgrzymki są inne,
ale każda przynosi owoce. O trudach zapomnimy,
a to, co dobre, pozostanie w naszych wspomnieniach. Ktoś powiedział do mnie: „Spoglądaj z
wdzięcznością na to, że byłaś”.
Maria Hanna Bobak

1

Najczęściej głos ten posiadają chłopcy przed mutacją – w języku
włoskim dyszkant to „biały głos” (voce bianca).

Msza święta w Klinach

Zwyczajem już wieloletnim jest sprawowanie
przez proboszcza naszej parafii Mszy św. w sobotę oktawy Bożego Ciała, na terenie dawnego
cmentarza w Klinach. Jak opowiada pani Irena
Nowak z Klin, Eucharystię w tym miejscu po raz
pierwszy sprawował śp. ks. kan. Zbigniew Pawlak w roku 1993.W Klinach Msza św. odbyła się
już w 1992 r., ale nie na cmentarzu – nie był on
jeszcze wtedy uprzątnięty. Miała miejsce w sadzie państwa Nowaków, który znajdował się kilkanaście metrów od granicy cmentarza. W 1993
r. mieszkańcy ogromnym nakładem pracy uprzątnęli dzikie śmietnisko, które powstało „samorzutnie” (pisaliśmy o losach kapliczki i cmentarza w
Naszym Patronie we wrześniu 2011 r.). Pani IreCzerwiec 2012

Zdjęcia z archiwum rodziny Nowaków (x2)

na wspomina z żalem, że mieszkańcy nasypali
żwiru, by teren wyglądał porządnie, a w noc poprzedzającą Mszę św. lunął okropny deszcz i
wszystko spłynęło. Na tej pierwszej Mszy świętej
na terenie starego cmentarza byli obecni wójt
Mariusz Poznański oraz przewodnicząca Rady
Gminy Czerwonak śp. Krystyna Rybka. Była to
bardzo uroczysta Eucharystia. Potem oczywiście
było skromniej. Oprócz jednego razu, kiedy to
ksiądz kanonik Pawlak nie zdecydował się na
odprawienie Mszy św. w Klinach z powodu
ogromnej wichury, uroczystość miała miejsce w
każdą sobotę po Bożym Ciele.
Wydarzeniem tym co rok żyją mieszkańcy malutkich Klin – przygotowują się duchowo, zawsze
dbają o odpowiednią oprawę uroczystości, no i
oczywiście przygotowują miejsce sprzątając i
ozdabiając je kwiatami. Od zeszłego roku na modlących się spogląda Jezus z pięknej nowej kapliczki wybudowanej przez pana Stanisława Nowaka. Na pewno bardzo cieszy, że w klińskiej
Mszy świętej uczestniczy też sporo nowych
mieszkańców Klin. Miłym zwyczajem jest zapraszanie kapłana po Eucharystii do prywatnego
domu na kolację, i to zarówno przez rodowitych
klinian, jak i przez rodziny niedawno zamieszkałe.
W tak uroczym miejscu mieszkańcy pełni są
radości, że mogą razem ze swymi sąsiadami modlić się o potrzebne łaski. Również w tym roku,
dokładnie 9 czerwca, zapraszają wszystkich
chętnych do uczestnictwa w Eucharystii na dawniejszym cmentarzu, przy kapliczce pośród pól i
lasów.
pirogov
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„Dziękuję Bogu, że pokierował
moim życiem.”
Wspomnienie o Alojzym Wawrzyniaku
Fragmenty wywiadu przeprowadzonego przez Zofię
Skawińską
Dnia 13 kwietnia, w piątek przed Niedzielą
Miłosierdzia Bożego, do Domu Ojca odszedł
długoletni mieszkaniec Kicina, pan Alojzy Wawrzyniak. Na cmentarz w dniu 17 kwietnia odprowadziła go liczna rodzina i tłumy mieszkańców.
Te rzesze ludzi zgromadzonych w kościele i na
cmentarzu świadczyły, że zmarły cieszył się szacunkiem znajomych i przyjaciół.

Alojzy Wawrzyniak z małżonką Zofią

fot. z arch. rodziny

Rodzina śp. Alojzego zamieszkała w Kicinie
w 1919 r. Rodzice – Zofia (matka pana Alojzego
była imienniczką jego żony) i Feliks Wawrzyniakowie – zakupili gospodarstwo rolne opuszczone
przez Niemców. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości, na ziemie Wielkopolski przybywali Polacy z różnych terenów
rozczłonkowanej Rzeczypospolitej. Wawrzyniakowie przyjechali z okolic Kościana do małej
wioski na obrzeżach Puszczy Zielonki, gdzie
skromne chaty przysiadły jakby wszczepione w
ziemię, wsłuchując się w echa przeszłości. (…)
Bliskość dużego miasta – Poznania i niewielki
dział ziemi spowodowały, że państwo Wawrzyniakowie przeszli na gospodarkę rolniczoogrodniczą, a konkretnie uprawę warzyw. Dostarczali do miasta świeże warzywa oraz mleko i
jego przetwory.
Alojzy urodził się w 1923 r. W roku szkolnym
1930/1931 rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Kicinie. Kiedy przed dziesięcioma laty
przeprowadzałam z nim wywiad, wspominał
okres szkolny bardzo miło, serdecznie wypowiadał się o swoich nauczycielach, których potrafił
wymienić z imienia i nazwiska. Podobnie szkol14

nych kolegów. Świadczy to o niesłychanej wręcz
pamięci.
Alojzy wyniósł z domu rodzinnego głęboka
wiarę, wielkie umiłowanie Słowa Bożego. Codzienne obcowanie z przyrodą i wyczuwana na
każdym kroku obecność potęgi i mądrości Boga
tę wiarę pogłębiały. W rozmowie ze mną mówił:
„Bóg kieruje wszystkimi przejawami życia, dziękuję Bogu, że pokierował moim życiem tak, że
odczuwam szczęście i radość”. (…) W takie wiano wyposażyli swoje dzieci Zofia i Feliks
Wawrzyniakowie: z Bogiem w sercu, z modlitwą
na ustach szli w życie.
W 1937 r. Alojzy otrzymał świadectwo ukończenia szkoły powszechnej i mógł poświęcić się
pracy na roli, pomagając rodzicom i starszemu
rodzeństwu. Gospodarstwo Wawrzyniaków rozkwitało, było jednym z najzasobniejszych we wsi.
Nadszedł rok 1939. Napięta sytuacja w Europie wróżyła nieuchronną wojnę. I w rodzinie
Wawrzyniaków zasiała niepokój. Na dożynkach
20 sierpnia 1939 r. młodzież śpiewała: „oj,
krwawe będzie żniwo gdy się odważy wróg / zaczepić swoją stopą o polskiej ziemi próg”. Cztery
dni później wielu uczestników dożynek otrzymało wezwanie mobilizacyjne. I „krwawe żniwo”
nie ominęło rodziny Wawrzyniaków. Niemcy,
wysiedlając polskie rodziny, przejmowali gospodarstwa. 16-letni Alojzy został parobkiem u
Niemca Harmusa, który przejął gospodarstwo
państwa Pospiesznych (wcześniej wysiedlonych).
Wywózka nie ominęła rodziny Wawrzyniaków. 8
grudnia 1940 r. wyjechali w nieznane rodzice
Alojzego oraz jego dwaj bracia: Edward i Franciszek. Stanisław, trzeci brat, był pracownikiem
stajni na woli w Poznaniu. Alojzy pozostał „u
Niemca” w Kicinie. (…) Oprócz pracy na roli
przejął po aresztowanym Alojzym Luboszczyku
„funkcję” mleczarza, wożąc mleko do Poznania.
Na ul. Głównej w Poznaniu poznał sklepikarza
Mateję, zatrudnił się u niego, dowożąc towary do
sklepu z okolicznych wiosek, ze stacji kolejowej
(dzisiaj Poznań-Wschód).
Kilkuletnia rozłąka z rodziną zakończyła się w
1944 r., kiedy z wysiedlenia wrócili rodzice i
zamieszkali na ul. Głównej w Poznaniu. Jeszcze
trwały działania wojenne wokół Poznania, w Kicinie nadal stacjonowali Niemcy. Dopiero w
styczniu 1945 r. Wawrzyniakowie powrócili do
domu. Zastali gospodarstwo obrabowane, zniszczone, bez inwentarza. Ale byli szczęśliwi, że
kilkuletnia gehenna dobiegła końca.
Czerwiec 2012
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W tym miejscu należy wspomnieć o „ciekawym” epizodzie z życia Alojzego. Otóż na tzw.
Lisiej Górze ukryły się garstki Niemców, których
tropili Rosjanie. Wciągnęli Alojzego do akcji,
chcieli, aby wskazywał im drogę dojścia do kryjówki Niemców. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Alojzemu, narażonemu na ostrzał, udało
się wymknąć z
pułapki. Niemcy zostali zastrzeleni, Rosjanie opuścili
wieś.
Bracia Alojzego rozpoczęli „nauki” w
pobliskim Poznaniu, następnie poszli na
Rodzina państwa Wawrzyniaków
państwowe
posady. Alojzy został gospodarzem. O tym, jak
trudne były to czasy, wspomina syn Jerzy (na
podstawie opowieści ojca): „By zaorać pole, zaprzęgnięto do pługa konia i krowę”, jak na obrazach Chełmońskiego czy Wyczółkowskiego. O
powojennych latach tak opowiada wdowa po panu Alojzym – Zofia Wawrzyniak oraz Jerzy, który przejął schedę po rodzicach:
Zofia Wawrzyniak: (…) Lata 50 były nieprzychylne wsi. Rolnicy obłożeni przymusowymi dostawami ledwo wiązali koniec z końcem. Doświadczyliśmy szykan, odwiedzali nas różni „aktywiści” namawiając, by zapisać się do kołchozu
(spółdzielni produkcyjnej). Twardo odmawialiśmy. Mąż był aresztowany w latach 1946-47,
więc nie po drodze mu było z nową władzą. Terror, kłamstwa, półprawdy i wszechobecna propaganda były nam obce. Prześladowani byliśmy
również dlatego, że byliśmy rodziną o głęboko
zakorzenionym katolicyzmie. Zresztą nie było
czasu, aby udzielać się społecznie. Pan Bóg obdarzył nas dziećmi: Marią, Jerzym, Aliną, Januszem, Pawłem. Pracy było w bród. Zajęliśmy się
uprawa warzyw, jak przed wojną.
Jerzy Wawrzyniak: Tato był wymagający. Nauczył nas szacunku do pracy, miłości bliźniego,
patriotyzmu.
Z.W.: Tak, jesteśmy rodziną głęboko wierzącą,
wychowaliśmy dzieci w wierze katolickiej. Mąż
nie opuścił ani jednej Mszy św. w niedzielę. U
schyłku życia zdrowie nie pozwoliło mu bywać w
kościele, ale słuchał Mszy św. w radiu.
Czerwiec 2012

J.W.: Tato wszczepił w nas te wartości, które
mieszczą się w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Udzielał się w radzie parafialnej, zbierał składkę
w kościele, często gościliśmy kapłanów.
Z. W.: Budowaliśmy szczęście rodzinne na miłości, prawdzie i szacunku.
J.W.: Dla dzieci, a teraz wnuków, był wzorem
do naśladowania. Nie pamiętam, by kiedykolwiek powiedział brzydkie
słowo,
rzucił
przekleństwo. W
naszym
domu
zawsze była, i
po dziś dzień
jest, prasa katolicka.
fot. z arch. rodziny
Z. W.: Dzieci
i wnuki bardzo go kochały. Kochały i szanowały
synowe. Zawsze podkreślał, że mamy dobre synowe, a synową Elżbietę, żonę Jurka, kochał jak
córkę. Ona wniosła do naszego domu pracowitość, serdeczność, dobre słowo. Synowa Grażyna,
z wykształcenia pielęgniarka, była bardzo opiekuńcza w ostatnich tygodniach i dniach życia
swego teścia.
Państwo Zofia i Alojzy Wawrzyniakowie dochowali się 13 wnuków i 5 prawnuków. Stworzyli dom gościnny, w jego progach gość był serdecznie witany i mile widziany. Tę gościnność
przekazali następcom: Elżbiecie i Jurkowi, Edycie i Arkadiuszowi. Pani Zosia, wdowa, z dumą
opowiada o swoim mężu. Gdy spotyka znajomych, a nawet obcych jej ludzi, słyszy od nich:
„Miała pani dobrego męża, a dzieci dobrego ojca
i dziadka”. I cóż trzeba więcej? Są ludzi mniej
lub bardziej znani, są tacy, wobec których nie
przechodzi się obojętnie. Im zawierzyć można
swoje troski i zmartwienia, z nimi chce się dzielić
szczęście w chwilach radości. Bo człowiek instynktownie szuka dobroci. Można ją było znaleźć u państwa Zofii i Alojzego Wawrzyniaków.
Credo ich małżeństwa wyraża się w stwierdzeniu:
Czynić dobrze. (…)
Dziękuję pani Zofii Wawrzyniak, panu Franciszkowi Wawrzyniakowi i panu Jerzemu Wawrzyniakowi za poświęcony mi czas i udzielenie
wywiadów.
Zofia Skawińska
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Prace remontowe i budowlane
w naszej parafii: stan i perspektywy
Wiosna to okres porządków w każdym gospodarstwie. Nie inaczej jest w naszej parafii. Po
zakończeniu okresu zimowego rozpoczęły się
różnorodne prace remontowe i budowlane.

fot H.K.

Jednym z najważniejszych wyzwań w naszej
parafii jest zapobieżenie osuwaniu się ściany południowej kościoła. W zeszłym roku wykonano
skanowanie budynku (była o tym mowa w Naszym Patronie, w numerach wrześniowym z 2011
r. i lutowym z 2012 r.). Teraz najistotniejszą
sprawą jest montaż elementów łączących, które
zatrzymają osuwanie się ściany. Planowane prace
rozpoczęte zostaną w pierwszym możliwym terminie.
W miesiącach letnich planuje się zakonserwowanie dachu i ścian kościoła odpowiednimi
preparatami. Na stojącej obok kościoła dzwonnicy zostanie wymieniony gont, a przy kościele w
okresie jesiennym zamontuje się oświetloną gablotę. Wokół kościoła, na tzw. drodze procesyjnej
położona zostanie kostka granitowa o wymiarach
7x9 cm. Materiał już zakupiono i przywieziono,
wkrótce rozpocznie się jego układanie. Przywieźliśmy jedną naczepę, tzw. „wannę” kostki granitowej. Niestety, to nie wystarczy na całą ścieżkę,
zatem będziemy musieli zakupić jeszcze jedną.
Dalsze plany obejmują, jeśli środki finansowe na
to pozwolą, wykonanie schodów z kostki lub płyt
kamiennych. Rozważana jest także budowa podjazdu (kładki) dla wózków inwalidzkich. Po zakończeniu prac przy kościele poddamy rewitalizacji zieleń.
W pozostałych budynkach naszej parafii również trwają lub są planowane prace remontowe i
budowlane. W sali domu parafialnego odnowiono
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krzesła, a stoły zostaną odnowione w późniejszym terminie. Latem planuje się naprawę i konserwację rynien. W budynku gospodarczym malowane są kolejne pomieszczenia. Znajdą w nich
swe miejsce materiały wykorzystywane przy Misterium Męki Pańskiej, a także sprzęt niezbędny
do utrzymania w czystości otoczenia kościoła.
Przed budynkiem wykonamy odprowadzenie
wody zbierającej się z opadów oraz utwardzenie
powierzchni na szerokości 2 m. Na budynku probostwa w dalszej części roku zabezpieczymy
ścianę szczytową budynku i wykonamy fugowanie ściany wschodniej. Przebiegający przez podwórko kabel telefoniczny poprowadzony na słupach został w ostatnich dniach umiejscowiony w
przygotowanym specjalnie wykopie. Zdemontowano też słupy.
Na terenie parku parafialnego, pomiędzy ul.
Swarzędzką a plebanią, wyrównano teren, naprawiono opłotowanie, wywieziono składowany tam
już od dwóch lat kamień brukowy oraz usunięto

fot. P.P.

chore drzewa. Dowieziono także ziemię i posiano
trawę. W trakcie prac porządkowych, korzystając
z okazji założono odpowiednie rury łączące probostwo z wykonywaną właśnie kanalizacją sanitarną.
W 2012 roku planuje się także rozpoczęcie
budowy kaplicy cmentarnej, jednak posiadany już
projekt budowlany musi zostać dostosowany do
najnowszych przepisów Ministra Zdrowia z 2011
roku. Mamy nadzieję, że latem uda się rozpocząć
prace budowlane.
Jak widać, w naszej parafii w ostatnim czasie
podejmujemy wiele prac, dzięki którym teren
wokół kościoła i probostwa staje się coraz piękniejszy. To od nas, wszystkich parafian, od naszych modlitw i ofiarności zależy czy uda się
wszystkie zamierzone inwestycje zrealizować.
Zbigniew Celka
członek Parafialnej Rady Ekonomicznej
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Co nas boli.
Meszki ważniejsze od ludzi?
O Brosie ciąg dalszy.
W poprzednim numerze Naszego Patrona zamieściliśmy artykuł dotyczący planowanej fabryki chemikaliów Bros. Niniejszy artykuł w telegraficznym skrócie streszcza ostatnie informacje, po
więcej prosimy koniecznie zajrzeć na stronę
www.kicinonline.pl, gdzie znaleźć można merytoryczne wiadomości, dokumenty i zdjęcia.
Kicińskie stowarzyszenie Len za swój główny
cel obrało zablokowanie tej inwestycji, która może zagrozić zdrowiu mieszkańców Kicina, Janikowa i okolic. Muszę przyznać, że ilość działań
podjętych przez członków stowarzyszenia i
mieszkańców jest absolutnie imponująca. Co
ważne, ślęczenie po nocach i analizowanie punkt
po punkcie dokumentów prawnych, decyzji, opinii i ekspertyz przynosi
wymierne skutki, o czym
poniżej. Wszelkie działania są możliwe dzięki
pracy całkowicie społecznej i nieodpłatnej
grupy zaangażowanych
osób. Niedawno, podczas
uroczystości
90-lecia
Szkoły Podstawowej w
Kicinie, rodzice uczniów
dostali aktualne ulotki,
wydrukowane za darmo przez sponsora. Na opłacenie kancelarii prawnej stowarzyszenie dostało
środki finansowe od prywatnej osoby. Powstały
banery przeciwko inwestycji, które możemy zobaczyć w kilku miejscach. Studenci przygotowali
animację flash*, prezentującą umiejscowienie
magazynów w kicińskim krajobrazie. Zachęceni
do działań czują się mieszkańcy nie tylko Kicina,
którzy zasypują pismami odpowiednie urzędy.
Nie wiemy na pewno jak potoczą się sprawy,
wiemy za to na pewno – nie wo lno nie robić
nic.
Poniżej przedstawiam krótkie streszczenie
ostatnio podjętych działań i poczynionych ustaleń: Len zwrócił się o pomoc do pani senator Jadwigi Rotnickiej oraz pani poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – obie panie są mieszkankami naszej gminy. Od dyrektora Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
udało się uzyskać opinię, iż „lokalizacja przedsięwzięcia firmy Bros (…) stanowi zagrożenie
Czerwiec 2012

dla środowiska w kontekście utraty walorów krajobrazowych i kulturowych tych terenów, a
zniszczone przez lokalizację budynków magazynowych i produkcyjnych naturalne ukształtowanie terenu jest bezpowrotne”. Z nieformalnej póki
co opinii jednego z profesorów chemii (nazwisko
do wiadomości redakcji) wynika, że „surowce i
półprodukty, które stosować będzie firma Bros, to
związki chemiczne, które stanowią zagrożenie dla
środowiska przyrodniczego i człowieka, w rejonie przyrodniczo szczególnie ważnym. Lokalizacja tej inwestycji jest nie do zaakceptowania.”
Bros używa w produkcji np. „bromadiolanu –
silnego środka na karaluchy i prusaki, który kumuluje się w organizmach żywych, silnie i niebezpiecznie działa na dzieci (…), związków pylistych niebezpiecznych dla dróg oddechowych u
ludzi i zwierząt w tym: siarczanu potasu pylistego, proszku aluminiowego i mocznika granulowanego o silnym zapachu (…)”. Len stara
się także uzyskać inne
opinie ekspertów z
dziedziny
biologii,
ochrony przyrody i
zdrowia.
Stowarzyszenie złożyło wniosek do Wojewody Województwa Wielkopolskiego o wszczęcie z
urzędu postępowania
w sprawie unieważnienia decyzji starosty poznańskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę hali magazynowej, albowiem, zgodnie z wiedzą stowarzyszenia Len, starosta wydając je oparł się na nieistniejącym dokumencie, zatem decyzja została
wydana z naruszeniem prawa.
Przeprowadzono wywiad z zastępcą wójta
gminy Czerwonak Tomaszem Stellmaszykiem na
temat aktualnych działań gminy (dostępny w najnowszym numerze „Wieści Kicińskich”). Rada
Gminy przedstawiła już swoje negatywne stanowisko w specjalnej uchwale w sprawie lokalizacji
inwestycji oraz wezwała samorząd swarzędzki do
zmiany tej lokalizacji. Gmina otrzymała też zamówioną ekspertyzę prawną, która wykazała nieścisłości w procedurze uchwalania planu zagospodarowania miejscowego przez gminę Swarzędz na styku terenów obu gmin. Trzeba zresztą
powiedzieć, że to, na co mogą liczyć przeciwnicy
lokalizacji inwestycji Brosa u kicińskich płotów,
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to głównie uchybienia prawne i nieścisłości proceduralne ze strony gminy Swarzędz. Na tym
opierają się działania protestacyjne i obrona środowiska otuliny Puszczy Zielonki przed „ciężką”
chemią. Należy przypomnieć, iż tereny planowanej inwestycji zostały ustalone w planie ochrony
Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka jako
obszary chronionego krajobrazu i rejon korytarzy
ekologicznych. Planowana inwestycja na pewno
jest sprzeczna z takimi ustaleniami – niestety podobnie jak działania gminy Swarzędz, która zablokowała formalnie postanowienia tego planu.
W domu parafialnym 24 maja odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Lnu z rolnikami i Radą Sołecką Kicina; niestety, nie było
nikogo z Janikowa. W trakcie spotkania przedstawiciele stowarzyszenia przedstawili zgromadzonym aktualną sytuację oraz prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej, w której znajdują
się właściciele nieruchomości (również pól
uprawnych). Zadawano pytania i odbyła się krótka dyskusja. Wyniknęło z niej, że Rada sołectwa
Kicin nie podejmuje żadnych działań w tej sprawie i nie jest w stanie zapewnić środków finansowych dla wsparcia działań bieżących. Stowarzyszenie liczy jednak na wsparcie rolników w
akcji protestacyjnej.
oprac. pirogov

Źródła: materiały Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Kicina i Okolic „Len” oraz strony kicinonline.pl; *
Przeglądając strony internetowe napotykamy animacje tworzone
w technologii flash nadającej ruch określonym obszarom grafiki
ekranowej.

20 rocznica święceń kapłańskich
28 maja 1992 r. z rąk
księdza
arcybiskupa
Jerzego Stroby święcenia kapłańskie otrzymał
nasz ksiądz proboszcz
Andrzej
Magdziarz.
Mieliśmy ten zaszczyt,
że 20. rocznica tej najważniejszej w życiu
naszego kapłana chwili miała miejsce podczas
posługi kapłańskiej w kicińskiej parafii w piękny
majowy poniedziałek, pośród nas – zgromadzonych w kościele parafian. Z tej okazji przyłączamy się dziś do serdecznych życzeń.
Księże Proboszczu! Niech wspiera Cię Maryja –
matka wszystkich kapłanów, św. Józef i Twój
patron – św. Andrzej. Życzymy Ci, aby Twoja
praca jednoczyła wszystkich w jedną Chrystusową owczarnię. Życzymy również wiele pogody
ducha i radości każdego dnia, aby uśmiech gościł
często na Twojej twarzy. Szczęść Boże !
Redakcja Naszego Patrona

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – CZERWIEC 2012
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do
soboty codziennie po Mszy św., a w niedziele
o godz. 17.00 (z wyjątkiem 10.06. – po
Mszy św. o 12.00).
01.06. pierwszy piątek miesiąca
od 9.00 – odwiedziny chorych
z posługą sakramentalną
15.30-17.00 – spowiedź ze szczególnym
udziałem dzieci
17.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
dzieci
18.00 – Eucharystia
19.30 – spowiedź ze szczególnym udziałem
młodzieży
20.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem młodzieży
Dzień Dziecka
02.06. pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające
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Niepokalanemu Sercu NMP:
8.30 – spowiedź
9.00 – różaniec
9.30 – Eucharystia
03.06. (niedziela) uroczystość Najświętszej Trójcy
35 rocznica nawiedzenia Parafii przez obraz
Matki Bożej Częstochowskiej,
po Mszach św. zwiedzanie w domu
parafialnym wystawy z uroczystości
sprzed 35 lat
zebranie członków Wspólnoty Żywego
Różańca po Mszy św. o 8.00
17.00 – nabożeństwo czerwcowe
06.06. (środa) 16.30 – spotkanie dla kandydatów
na ministrantów
17.00 – I Nieszpory z uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
07.06. (czwartek) uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),
Msze św.: 8.00, 10.00 (na kicińskim

Czerwiec 2012
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08.06.
09.06.

10.06.

11.06.

13.06.
14.06.

15.06.

stadionie), po Mszy św. o 10.00 wyruszy
procesja eucharystyczna do czterech
ołtarzy. Zakończenie procesji w kościele.
(piątek) 20.00 – indywidualne spotkania
kandydatów do bierzmowania z klas III
gim. i I ponadgim z duszpasterzem
(sobota) 10.00 – wyjazd autokarowej
pielgrzymki członków Wspólnoty Żywego
Różańca do Tulec
18.00 – Msza św. w Klinach na cmentarzu
(niedziela) po Mszach św. czynna biblioteka
parafialna
15.00-20.00 – Festyn Rodzinny (na wzgórzu
kościelnym)
(poniedziałek) 17.00 – katecheza
parafialna dla dzieci klas VI
20.15 – zebranie redakcji „Naszego Patrona”
12.06. (wtorek) 15.00-18.00 – czynna biblioteka parafialna
16.30 – zebranie Akcji Katolickiej
19.30 – katecheza dla młodzieży z klas II
gimnazjum
19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego (dom
parafialny)
(środa) 21.00 – Różaniec fatimski
(czwartek) 19.00 – Msza św. w Janikowie.
Po niej procesja eucharystyczna do czterech
ołtarzy. Zakończenie tzw. oktawy Bożego
Ciała.
(piątek) uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa
19.00 – Msza św. Po niej procesja do
figury Najśw. Serca Pana Jezusa

16.05.

17.06.
20.06.
21.06.
23.06.
24.06.
25.06.
26.06.
27.06.

28.06.
29.06.
30.06.

20.30 – zebranie Parafialnej Rady
Ekonomicznej
(sobota) 7.30 – wyjazd autokarowej
pielgrzymki ministrantów do Gostynia
na Archidiecezjalną Pielgrzymkę Służby
Liturgicznej
(niedziela) 17.00 – nabożeństwo czerwcowe
(środa) 18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem rodziców dzieci z klas I.
Po Mszy św. katecheza dla rodziców.
(czwartek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas IV
(sobota) Dzień Ojca
18.00 – Msza św. ze szczególnym
udziałem Ojców
(niedziela) uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
17.00 – nabożeństwo czerwcowe
(poniedziałek) święto NMP Gostyńskiej
(wtorek) 20.00 – zebranie Parafialnej
Zespołu Liturgicznego
(środa) 18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem osób, które podjęły Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą
(czwartek) 17.00 – I Nieszpory
z uroczystości Świętych Apostołów
Piotra i Pawła
(piątek) uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła
zakończenie roku szkolnego
(sobota) zakończenie nabożeństw czerwcowych.

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy Dzieci z rodzicami na Festyn Rodzinny połączony z
Pchlim Targiem, który odbędzie się 10.06.2012 r. w godz. 15:00-20:00
na wzgórzu kościelnym.

I Komunia Św. 20.05.2012 r.

( fot. T.N. i G.Z.)
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1Różaniec Fatimski (fot. G.Z.)
2. Nowi ministranci (fot. H.K.)
3-5. 90-lecie Szkoły Podstawowej w Kicinie (fot. H.K.)
6. Relikwie Jana Pawła II (fot.G.Z.)
7. Modlitwa o urodzaje (fot. H.K.)
8. Prace porządkowe wokół probostwa (fot. H.K.)
9. 20-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza. (fot. G.Z.)
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Rozwiązanie majowego zadania: litera
A wystąpiła w tekście 12 razy.
Nagrodę wylosowała:
Aleksandra Franc z Czerwonaka.
GRATULUJEMY !!!
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