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Stoją zdrowaśki w szeregu...
Wytężam umysł i wolę.
Za tych co zmarli i umrą,
Za tych co byli, są i odejdą –
Zdrowaś Maryjo, Maryjo!
Lecz palce bolą i cierpną,
Powieki drżą, opadają.
Za siebie, Ciebie i wszystkich –
Zdrowaś Maryjo, Maryjo!

Grafika: Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na Trakcie Poznańskim do Dąbrówki Kościelnej (na tzw. Maruszce).

Słowo Naszego Proboszcza

Słowo księdza proboszcza
W słowie wstępnym wprowadzającym parafian w październik chcę podjąć temat Nowej
Ewangelizacji. To hasło jest obecne w wielu wypowiedziach przedstawicieli Kościoła i dlatego
pragnę, abyśmy spotykając się z tym pojęciem właściwie je rozumieli.
Nowa Ewangelizacja jest to odnowiona w duchu Soboru Watykańskiego II i dostosowana do
dzisiejszych uwarunkowań społecznych i kulturowych działalność ewangelizacyjna
wszyst kich chr ześcijan, którzy czerpią ze źródeł Objawienia i dzięki pomocy Ducha Świętego
starają się z nowym zapałem i różnymi sposobami przekazywać Ewangelię Jezusa Chrystusa o
wielkiej miłości Boga do człowieka wszystkim ludziom. Posłanie jest skierowane zwłaszcza do
współbraci, którzy ulegli procesowi dechrystianizacji. Celem jest wzbudzenie i ukształtowanie w tych
osobach dojrzałej wiary chrześcijańskiej. Zatem w Nowej Ewangelizacji chodzi o dot arcie z
Ewangelią do t ych, kt órzy w Koście le byli, a t eraz ich nie ma. Jest to głoszenie wiary na
nowo tym, którzy są ochrzczeni, ale z Kościoła odeszli albo tak naprawdę nigdy nie byli ukształtowani
przez wiarę biblijną. Ich przynależność do Kościoła często była formalna, nie przekładała się na żadne
pogłębione życie wewnętrzne.
Pojęcie Nowej Ewangelizacji zawdzięczamy Ojcu św. Janowi Pawłowi II. W 1970 r. w Nowej
Hucie powiedział do zgromadzonych: „Rozpoczęła się Nowa Ewangelizacja, jak gdyby druga, a ta
sama co pierwsza”. A osiem lat później w Warszawie mówił: „Nie zapominajcie, że nasza Ojczyzna
wciąż potrzebuje Nowej Ewangelizacji. Podobnie jak cała chrześcijańska Europa”. Z kolei w
adhortacji Christifideles Laici (1988) napisał: „Wybiła godzina Nowej Ewangelizacji”. Będąc na Haiti
9 marca 1983 r. wzywał tamtejszych katolików do zaangażowania się w „Nową Ewangelizację – nową
w swym zapale, w swych metodach i środkach ekspresji”.
Potrzeba Nowej Ewangelizacji wypływa z faktu zjawiska głębokiej dechrystianizacji – zwłaszcza
na starym kontynencie, zobojętnienia religijnego, demoralizacji, materializmu, zaniku zmysłu
moralnego. Adresatami są przede wszystkim ludzie ochrzczeni, którzy ulegli wspomnianemu
procesowi, przestali być praktykującymi katolikami, nie uważają się już za członków Kościoła.
Skierowana jest ona również do wszystkich wspólnot kościelnych, które uległy poważnemu osłabieniu
duchowemu. Te i inne zjawiska spowodowały bądź przyczyniają się do trudności w wierze, a nawet
odchodzenia od Pana Boga. Toteż Kościół jako Matka troszczy się o wszystkie swoje dzieci, nie tylko
te, które się dobrze mają, ale również pragnie powrotu tych, które odeszły.
Nowa Ewangelizacja to nie nowa Ewangelia Chrystusowa, która jest przecież jedna i niezmienna.
Dalej – to nie jest również głoszenie Ewangelii zredukowanej poprzez wyeliminowanie treści zbyt
trudnych i niewygodnych. W po jęciu Nowej Ewangelizacji kr yje się no wy zapał i
ent uzjazm ewangelizacyjny, osobiste świadectwo głębokiej wiary w Boga i czynnej miłości
bliźniego, zaktywizowania obecności ludzi Kościoła w instytucjach i organizacjach społecznych celem
prezentowania w nich i realizowania wartości chrześcijańskich, pochodzących z inspiracji Ducha
Świętego, pomysłowość i twórczość ewangelizacyjna. Jest to również stosowanie języka
audiowizualnego i zrozumiałego dla współczesnego człowieka, umiejętne wykorzystanie środków
komunikacji społecznej (radio, telewizja, prasa, internet, billboardy). W Ewangelizacji powinni
uczestniczyć tak wszyscy ochrzczeni, jak i wszystkie instytucje kościelne. Szczególne zaproszenie
Kościół kieruje pod adresem katolików świeckich, którzy mają przestać się czuć elementem biernym
w Kościele i aktywnie uczestniczyć w szerzeniu wiary Chrystusowej w środowiskach, gdzie na co
dzień żyją i pracują.
Niech Duch Święty wzbudza w nas silny zapał i autentyczne pragnienie głoszenia przez cały
Kościół całej Ewangelii całemu światu. Zwłaszcza, że w Kościele Powszechnym 11 października
oficjalnie rozpoczynamy Rok Wiary – tematyce tej poświęcony jest następny artykuł.
ks. Andrzej Magdziarz
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Rok Wiary
Wiara jest podstawową zasadą, fundamentem,
zasadniczym kryterium odnowy, której pragnął
Sobór. Z niej wywodzą się normy moralne, styl
życia, wybór kierunku działania
w każdej sytuacji.
Jan Paweł II, przemówienie na Ogólnym Synodzie
Biskupów, 24 listopada 1985 r.

Często słyszymy: „Wierzę, że się powiedzie.
Wierzę w sukces. Wierzę, że będzie dobrze”.
Takich banalnych wypowiedzi można by z łatwością przytoczyć więcej. Znamy też powiedzenia:
wiara czyni cuda albo wiara góry przenosi. Jednak dopiero te dwie ostatnie sentencje niosą w
sobie znacznie głębszą treść i prowokują do postawienia pytania: kto jest źródłem owej wszechpotężnej wiary, ku jakiej osobie powinny kierować się nasze zmysły, nasza wiara, także nasze
działania? Na znalezienie odpowiedzi na te i podobne pytania dany jest przez Kościół katolicki,
nam chrześcijanom, nadchodzący czas – Rok
Wiary1.
Rok Wiary rozpocznie się 11 października
2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego
II, a skończy 24 listopada 2013 roku w
Uroczystość
Jezusa
Chrystusa,
Króla
Wszechświata.
W
dzień
rozpoczęcia
Roku mija także 20 lat
od
opublikowania
przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu
Kościoła Katolickiego.
Już w liście apostolskim z października ubiegłego roku papież Benedykt XVI wyraził nadzieję, że ogłoszenie Roku Wiary stanie się zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do
Chrystusa oraz zaangażowania misyjnego na
rzecz nowej ewangelizacji, zaś głównym motywem inspirującym nas do głoszenia Dobrej Nowiny jest bezpośrednie polecenie Pana Jezusa
skierowane do i poprzez apostołów: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15).
Przesłanie wydaje się z jednej strony oczywiste, z drugiej – wymagające od nas samozaparcia,
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a nawet podjęcia niemałego intelektualnego wysiłku. Jego idea sprowadza się do sięgnięcia po
być może zapomniane Pismo Święte, czy też po
studium podstawowych treści wiary, jakim jest
Katechizm i ponownym odkryciu jakże oczywistej prawdy wypływającej z obu, a wyrażonej
słowami Apostolskiego Składu Wiary: Wierzę w
Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego...
Daje się zauważyć jakąś przedziwną analogię
pomiędzy maryjnym zawierzeniem Bogu – fiat2,
którego owoc rozlał się łaską po wszystkich narodach świata, a naszym – credo3, które wypowiedziane i przyjęte powinno w konsekwencji
dotknąć wszystkich wierzących, ale, co może
ważniejsze, także wątpiących.
Przyjmując wiarę możemy, jak uczy Katechizm Kościoła katolickiego, już tu na ziemi „w
sposób uprzedzający doznawać radości i światła
wizji uszczęśliwiającej, będącej celem naszej
ziemskiej wędrówki” (KKK 163). Aby deklaracja
naszej wiary nie była jednak martwa muszą iść za
nią czyny. W liście św. Jakuba czytamy bowiem:
„Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał
uczynków?” (Jk 2,14).
Dlatego też, jako świeccy, uczestnicząc w życiu i działaniach naszej
parafii, wspólnot, stowarzyszeń,
ruchów,
powinniśmy wsłuchiwać się uważnie we
wskazania, które ustami papieża, biskupów,
księży będą nam przekazywane ku pomocy.
Kościół pragnie, by wszyscy chrześcijanie rozpoczęli swego rodzaju misję wobec braci i sióstr,
wśród których żyją i pracują, ze świadomością,
że „przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać
je wszystkim”.4
gzal
1

Ogłoszony został przez papieża Benedykta XVI w liście apostolskim w formie „motu proprio” Porta fidei (Drzwi wiary) wydanym 11 października 2011 r.; 2 z łac. modlitwy Ojcze nasz: Fiat
voluntas tua – Niech się stanie wola Twoja. 3 łac. credo – wierzę,
z modlitwy Wierzę w Boga, najwcześniejsze wyznanie wiary
Kościoła rzymskiego; 4 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 1.
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Św. Faustyna – orędowniczka
Bożego Miłosierdzia

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie
Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie;
niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce
i duszę moją do bliźnich (Dz. 163).
5 października obchodzimy 74 rocznicę
śmierci św. Faustyny.
Tego też dnia przypada wspomnienie liturgiczne świętej.
Urodziła się we wsi
Głogowiec 25 sierpnia
1905 r., w wielodzietnej rodzinie Marianny
i Stanisława Kowalskich. Na chrzcie
świętym
otrzymała
imię
Helena.
Ze
względu na biedę w
rodzinie ukończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej. Aby zarobić na utrzymanie, już w wieku
16 lat udała się na służbę najpierw do Aleksandrowa, a następnie do Łodzi. Bardzo wcześnie,
bo już w wieku kilkunastu lat, poczuła powołanie
do życia konsekrowanego. Rodzice byli temu
przeciwni. Kiedy w 1924 r. miała widzenie umęczonego Jezusa, wyjechała do Warszawy bez ich
wiedzy i zgody. Po wielu poszukiwaniach oraz
okresie, w którym pracowała jako służąca, aby
zarobić na swoja wyprawkę, 1 sierpnia 1925 r.
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Po ukończeniu dwuletniego nowicjatu, 30 kwietnia 1928 r., złożyła śluby czasowe,
które ponawiała przez kolejne pięć lat. 1 czerwca
1933 r. złożyła w Krakowie śluby wieczyste. W
klasztorze przeżyła trzynaście lat, pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki w wielu
domach zgromadzenia, m. in. w Wilnie, Krakowie i Płocku. W Wilnie zachorowała na gruźlicę,
która przyniosła jej wiele cierpień, doprowadzając ostatecznie do śmierci w dniu 5 października
1938 r. Umarła w Krakowie; pochowano ją na
cmentarzu zakonnym w Łagiewnikach.
Siostra Faustyna Kowalska jest znaną orędowniczką Bożego Miłosierdzia. Za jej przyczyną
powstał cudowny obraz Jezusa Miłosiernego z
podpisem Jezu Ufam Tobie, namalowany w Wil4

nie w 1934 r. przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Z jej inicjatywy powstało Zgromadzenie
Sióstr Jezusa Miłosiernego, którego organizatorem był bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik
świętej. Dzięki św. Faustynie popularną modlitwą
stała się koronka do Miłosierdzia Bożego, której
treść podyktował jej Jezus podczas widzenia. Jest
autorką Dzienniczka, w którym opisuje swe przeżycia duchowe oraz głosi orędzie miłosierdzia
Jezusa Chrystusa.
Mimo, że pierwsze
informacje na temat
św. Faustyny były
zbierane już od lat 40.
XX wieku na polecenie kardynała Augusta
Hlonda (prymasa Polski w latach 1926–
1948), to beatyfikacji
Heleny
Kowalskiej
dokonał dopiero Jan
Paweł II 18 kwietnia
1993 r. Uroczystości
kanonizacyjne odbyły
się w Rzymie i Krakowie 30 kwietnia 2000 r.
Tego też dnia ustanowiona została Niedziela Miłosierdzia Bożego, która zawsze przypada w II
niedzielę wielkanocną.
Oprac. na podstawie www.jezuufamtobie.pl
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Z ksiąg metrykalnych
Sakramentalny związek małżeński zawarli
22 września

Monika Alicja Elsner
z Koziegłów
i Maciej Żak z Koziegłów

Do wspólnoty Kościoła została włączona
2 września

Maja Barbara Modelska

Do wieczności odeszli
29 sierpnia
19 września

śp. Zenon Owczarczak (l.74)
z Kicina
śp. Ludwika Gajewa (l.94)
z Czerwonaka
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Szlakiem sanktuariów maryjnych
archidiecezji poznańskiej cz.2
W wakacyjnym numerze Naszego Patrona
napisano na temat świątyń o kulcie maryjnym w
Górce Duchownej, Osiecznej i Tulcach. Poniżej
znajdują się wybrane informacje o pozostałych
sanktuariach maryjnych koronowanych archidiecezji poznańskiej, które są położone poza granicami Poznania.
Borek Wielkopolski
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i
św. Filipa Neri w Borku Wlkp. pochodzi z
połowy XVII w. Znajduje się tam cudowny
obraz Matki Bożej
Boreckiej, który wcześniej należał do parafii
w Zdzieżu. Jednak po
pożarze miejscowości i kościoła dwa miasta połączono w jedno – Borek Wielkopolski.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia należy do
najstarszych i najbardziej zacnych cudownych
wizerunków Matki Bożej w Polsce. Oficjalnie
został uznany za cudowny w 1619 roku.
Uroczystości odpustowe w Borku Wlkp. mają miejsce w dniach od 29 czerwca do 3 lipca.
Gostyń
W Gostyniu na wzniesieniu znajduje się sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Początki kultu maryjnego na Świętej Górze
sięgają II poł. XV w. Po
zbadaniu przez komisję
duchowną tego miejsca
zatwierdzono nadprzyrodzony charakter wydarzeń
za sprawą wizerunku Matki Bożej oraz zezwolono na kult publiczny i budowę większej kaplicy,
co nastąpiło w 1512 roku.
Budowę obecnej świątyni rozpoczęto 1675
roku, jednak na skutek śmierci fundatorów oraz
panującej zarazy ukończono dopiero w 1731 roku. Sanktuarium jest utrzymane w stylu baroku
włoskiego (wykonane według projektu słynnego
weneckiego architekta o nazwisku Baldassare
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Longhena) stanowi kopię kościoła Santa Maria
Della Salute w Wenecji.
17 grudnia 1970 roku papież Paweł VI kościołowi na Świętej Górze nadał godność Bazyliki Mniejszej. Natomiast 24 czerwca br. Ojciec
Święty Benedykt XVI z okazji jubileuszu 500
rocznicy uznania cudowności miejsca podarował
Złotą Różę papieską, którą umieszczono przy
cudownym obrazie Matki Bożej.
Szamotuły
Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia i św.
Stanisława Biskupa i
Męczennika powstało w
Szamotułach po roku
1424. Wybudowano je
dzięki fundacji braci
Szamotulskich w stylu
gotyckim w miejscu
drewnianego kościoła.
Na przełomie XV i XVI wieku kościołowi przypisano wiele funkcji i przywilejów, a w 1524 roku nadano godność Kolegiaty. W 1666 roku do
świątyni przeniesiono ikonę Matki Bożej, za
sprawą której już wcześniej wierni doznawali
różnych łask. Kolejne cztery lata stanowiły okres
licznych cudów za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia „Szamotuł Pani”. Król Jan Kazimierz w tym czasie ofiarował między innymi
wieczną lampę, która do dziś znajduje się przed
ołtarzem.
Przez cały rok, w każdy wtorek o godz. 9.00
i 18.30 w sanktuarium odprawiana jest nowenna
do Matki Bożej Pocieszenia, podczas której zostają odczytane podziękowania i prośby przynoszone lub przesyłane przez ludzi. Natomiast
główny odpust jest obchodzony w ostatnią niedzielę sierpnia i poprzedza go Tydzień Maryjny.
Wieleń Zaobrzański
W Wieleniu znajduje się późnobarokowe sanktuarium Matki
Bożej
Wieleńskiej
Ucieczki Grzeszników
należące do parafii
Kaszczor. Świątynia
została wzniesiona z
fundacji cystersów z
Przemętu w I poł.
XVIII w. Jednak kult
maryjny w tym miejscu rozpoczął się
5
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wcześniej i jest związany z cudowną figurą Madonny z Dzieciątkiem. Jej koronacja koronami
poświęconymi przez papieża Jana Pawła II miała
miejsce 3 lipca 2005 roku, a uroczystości przewodniczyli abp Edward Nowak z Rzymu, kard.
Joachim Meisssner z Kolonii i abp Stanisław Gądecki.
Odpust w sanktuarium Matki Bożej Wieleńskiej Ucieczki Grzeszników przypada w czasie od
ostatniej soboty czerwca przez tydzień – do niedzieli.
Lubasz
Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu zostało zbudowane w stylu późnobarokowym w poł. XVIII
w. Miejsce to stało się
celem licznych pielgrzymek ze względu
na cudowny obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzący
z końca XVI wieku,
namalowanego farbami olejnymi na dwóch dębowych deskach, na wzór obrazu umieszczonego
w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie.
Mimo pożaru poprzedniego kościoła w Lubaszu
oraz kradzieży wizerunek Matki Bożej ocalał i
obecnie znajduje się w głównym ołtarzu sanktuarium, przysłonięty późnobarokowym obrazem,
który przedstawia Zwiastowanie Najświętszej
Maryi Panny NMP.
Główny odpust w sanktuarium ma miejsce 8
września w uroczystość Narodzenia NMP.
oprac. RS

Źródła oprac.: www.parafia-borek.archpoznan.org.pl,
www.filipini.gostyn.pl, www.kolegiata.pl,
www.sanktuariumwielen.pl, www.sanktuariumlubasz.pl
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Tydzień wychowania
Od 16 do 22 września w naszej parafii przeżywaliśmy „Tydzień wychowania”. Na niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci odnowiono pod
koniec liturgii „Akt zawierzenia Bogu Ojcu dzieła wychowania”. W ciągu tych dni odbywały się
katechezy dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poruszone zostały dwa
tematy: „Alkoholizm” oraz „Uzależnienie od mediów elektronicznych”.
Jan Paweł II powiedział: „W wychowaniu
chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej
był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez
wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i
pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i
dla drugich”.
Krystyna Michałowicz

Radujcie się zawsze w Panu!
W piątkowy wieczór, w kościele św. Stanisława Kostki w Poznaniu modlitwą w duchu Taizé i
Mszą św. młodzież z różnych zakątków naszej
archidiecezji zainaugurowała Archidiecezjalny
Dzień Młodzieży. Hasło tegorocznego spotkania
zostało zaczerpnięte z wezwania św. Pawła z Listu do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu!”
(Flp 4,4)1.
W sobotę o godz. 11.00 w katedrze sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. Arcybiskup przypomniał nam podczas
homilii słowa Ojca Świętego: „Tam gdzie są
młodzi, tam jest gwarancja radości, bo młodość
to życie rozkwitające w sposób najbardziej spontaniczny. Młody człowiek pozbawiony radości i
nadziei nie jest prawdziwie młodym, ale człowiekiem przedwcześnie postarzałym” 2. Dlatego radujmy się i pamiętajmy, że, jak powiedział ksiądz
arcybiskup: „każdy dzień przynosi ze sobą wiele
prostych radości, które są przecież darem Boga.
Radość życia, radość z piękna przyrody, z dobrze
wykonanej pracy, radość, jaką daje służenie innym, radość ze szczerej i czystej miłości. Także
radość odwzajemnionej przyjaźni, odkrywania
własnych talentów, uznania ze strony innych,
zdolności wyrażania siebie i świadomości, że
jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla
Październik 2012
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innych. Radość z uczenia się nowych rzeczy, z
podróży, ze spotkań, z możliwości snucia planów
na przyszłość, z pięknych chwil życia rodzinnego”. Zostaliśmy wezwani, abyśmy stali się MISJONARZAMI RADOŚCI, ponieważ naszą
młodzieńczą radością musimy podzielić się z
innymi. Nie będziemy szczęśliwi, jeśli inni wokół
nas nie są szczęśliwi. Podzielmy się więc radością z innymi z powodu odnalezienia cennego
skarbu, którym jest sam Jezus. Nie zatrzymujmy
dla siebie radości wiary, gdyż aby w nas pozostała, musimy przekazywać ją innym. Święty Jan
powiedział: „Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i
usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z
nami. (...) Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1 J 1,3-4). Nawet w chwilach
próby, w obliczu najtrudniejszych doświadczeń
życiowych, w czasie ciężkiej choroby prawdziwy
chrześcijanin nie jest nigdy smutny ani zrozpaczony. Jezus jest w każdym z nas i każdy z nas
jest dla Niego tak samo ważny. „Nasze posłanie
jest posłaniem radości. Chrześcijaństwo nie jest
łatwe, ale chrześcijaństwo jest radosne. Jest bowiem zbudowane na nieskończonej radości Boga,
tej radości, która promieniuje miłością na całe
ludzkie życie, rozsiewając w nim swoje iskry,
znaki i wezwania ku większej pełni; radości, która puka do drzwi serca człowieka” 3.
Podczas tych krótkich dwóch dni młodzi ludzie doświadczyli wielkiej radości – radości słuchania Słowa Bożego, radości wspólnoty, radości
bycia chrześcijanami i radości wiary. Spotkania
były okazją do wspólnej modlitwy, uwielbienia i
śpiewu, a także do zapoznania się z inicjatywami
podejmowanymi przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

fot H.K.
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Śpiew podczas Mszy św. w katedrze prowadził zespół muzyczny grupy 11 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Ci młodzi, pełni
energii i entuzjazmu ludzie swoim przekazem –
śpiewem i grą na instrumentach (były gitary,
skrzypce, saksofon, klarnet, kongi, grzechotki)
sprawili, że surowe i zimne katedralne mury ożyły, a zebrana młodzież i dorośli w radosny sposób
mogli wielbić Pana Boga. Po Eucharystii młodzi
spotkali się w grupach na ewangelizacji, a na zakończenie odbył się energetyczny koncert zespołu Pinokio Brothers4.
Wszystkich zainteresowanych inicjatywami
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszamy na stronę internetową
http://www.dm.archpoznan.org.pl. Tam dowiecie
się m.in. o Europejskim Spotkaniu Młodych w
Rzymie, które będzie trwało od 28 grudnia 2012
r. do 2 stycznia 2013 r. oraz o Światowych
Dniach Młodzieży w Rio de Janerio w lipcu
2013 r.
Marcin Klimecki
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Jest to jednocześnie hasło Światowego Dnia Młodzieży na rok
2012, które ogłosił papież Benedykt XVI. (Orędzie na XXVII
Światowy Dzień Młodzieży, Watykan, 15 marca 2012); 2 por.
Benedykt XVI, Lateran, 5.06.2006 r.; 3 por. Paweł VI, Urbi et
Orbi, 6.04.1969 r.; 4 W skład zespołu Pinokio Brothers wchodzą
osoby świeckie i księża. Zespół istnieje od 2000 r. Grają koncerty
ewangelizacyjne połączone z modlitwą i świadectwem w czasie
dni młodzieży, rekolekcji i festynów parafialnych. Śpiewają pieśni
uwielbienia lub fragmenty Biblii w rockowych a nawet hardrockowych aranżacjach. Tak o zespole pisała w 25. numerze (grudzień 2011 – styczeń 2012) Naszego Patrona Hania Dobierska.

Powakacyjny Dzień Wspólnoty
Dnia 8 września 2012 r. w Poznaniu miał
miejsce Powakacyjny Dzień Wspólnoty. Gromadzi on dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich,
którzy latem uczestniczyli w rekolekcjach oazowych, także księży moderatorów oraz animatorów1. Powakacyjny Dzień Wspólnoty pozwala
ponownie spotkać się z osobami, które poznaliśmy na rekolekcjach lub utrwalić znajomość, podzielić się swoimi przeżyciami oraz wybrać grupę
formacyjną na najbliższy rok.
Dzień Wspólnoty rozpoczął się od przedstawienia oaz. Każda z grup zaprezentowała swoje
najciekawsze przeżycia z wyjazdu. Następnie
odbyła się godzina świadectw. Przedstawiciele
danej oazy opowiadali o swoim zbliżeniu się do
Boga. W międzyczasie śpiewaliśmy ciekawe i
znane pieśni. Później wszyscy uczestniczyliśmy
7
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w uroczystej Mszy św. w kościele Matki Bożej
Bolesnej przy ulicy Głogowskiej, którą odprawiało większość księży moderatorów. W śpiewie
pomagał nam chór, dzięki któremu nauczyłyśmy
się nowych pieśni. Ostatnim punktem programu
była agapa2. Mieliśmy tam smaczny poczęstunek, a my poznałyśmy dużo miłych ludzi. Spotkałyśmy znajomych z oaz, mogłyśmy powspominać miło spędzone wakacje. To wydarzenie
bardzo nas uduchowiło i przypomniało o bliskości z Bogiem w codziennym życiu.
Agnieszka, Magdalena, Aga

1

O ruchu oazowym pisaliśmy w numerze wakacyjnym Naszego
Patrona. 2 Tam też znajdą czytelnicy wyjaśnienie pojęcia agapa.
Krótkie przypomnienie: to „posiłek miłości”, uczta wzorowana na
zwyczaju pierwszych chrześcijan. Na rekolekcjach oprócz smacznej kolacji na koniec turnusu, uczestnicy bawią się, tańczą, śpiewają, uczestniczą w konkursach.

Kocham Kościół
Pod takim właśnie hasłem odbyło się III Forum Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, które odbyło się w dniach 31 sierpnia – 2
września br. w budynku nowego seminarium w
Poznaniu. Spotkanie przeznaczone było dla starszych ministrantów, tj. co najmniej gimnazjalistów i dorosłych. Zebrało się nas grono dość
skromne jak na ilość parafii w naszej archidiecezji, bo tylko 16 osób (z których 2 musiały szybciej wyjechać).
Stałymi częściami dnia, prócz śniadania, obiadu i kolacji, były jutrznia, kompleta i Msza św.
brewiarzowa. Mieliśmy również wykłady ze
świeckimi profesorami. Jeden z wykładów prowadził nasz parafianin – dr hab. Zbigniew Celka.
Tłumaczył nam jak dotrzeć do Boga przez odkrywanie przyrody. Podczas cyklu wykładów
dowiedzieliśmy się o prześladowaniach chrześcijan przez ostatnie 500 lat, poznaliśmy sposoby
zachowywania się podczas akcji antykatolickich
w różnych środowiskach, z którymi się stykamy.
Forum było także świetną okazją, aby przyjrzeć
się bliżej seminarium i codziennemu życiu kleryków.
Mogę ze stuprocentową pewnością zadeklarować, że pojadę na następny zjazd i postaram się,
tak jak i tym razem, wynieść z niego nowe wiadomości.
Albert Tyborowski

8

Na pielgrzymkowym szlaku –
Dąbrówka Kościelna
Całe nasze życie jest drogą, która prowadzi
nas na spotkanie z Bogiem, a każdy z nas jest na
tej drodze pielgrzymem, który ma wytyczony
szlak.
Co roku w okolicach święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli w drugą niedzielę
września, odbywa się piesza pielgrzymka na tzw.
wielki odpust w Dąbrówce Kościelnej.
Moje pielgrzymowanie na tym szlaku rozpoczęło się ponad 20 lat temu i trwa do dnia dzisiejszego. Dlatego nie wyobrażałam sobie, aby i tym
razem mogło być inaczej. Jak byłam dzieckiem,
towarzyszyli mi mój, teraz już śp. ojciec i starszy
brat. To niesamowite, że nasza wiara potrafi tak
wielu różnych ludzi zjednoczyć w jedno i spowodować, abyśmy wspólnie podążali jednym szlakiem ofiarując się przez wstawiennictwo Maryi
Jezusowi Chrystusowi. Każdy z nas zarówno
wtedy, jak i teraz niesie w sobie intencje. I tak jak
wielu z nas podąża, tak wiele zanosimy próśb i
podziękowań.

fot. E.P.

Przez te wszystkie lata spotkałam na szlaku do
Dąbrówki wiele życzliwych osób. Czasami była
to rozmowa, czasami tylko słowo lub gest drugiej
osoby, którą się mijało w drodze. Było to miłe,
tym bardziej, kiedy w następnym roku spotykałam te same twarze. Dzisiaj wielu z tych ludzi już
nie ma, gdyż albo im zdrowie nie pozwala, albo
ich pielgrzymkowy szlak dobiegł kresu życia.
Tych, którzy odeszli, wspominamy i polecamy w
naszych modlitwach.
Jeszcze parę lat temu podczas pielgrzymek
miały miejsce polowe Msze św. w Czernicach,
sprawowane w intencji pielgrzymów w nich
uczestniczących. Z czasem zaprzestano tego. Odkąd tylko pamiętam, naszą grupę prowadzili dwaj
przyjaciele: p. Leszek Lesiczka i p. Wojciech
Październik 2012
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Sobański. Wciąż mam przed oczami widok jak
kilkanaście lat temu powracaliśmy z Dąbrówki i
jak ówczesny proboszcz, śp. ks. kan. Zbigniew
Pawlak wraz z gronem parafian nas witali. Niejednego ogarnęło wówczas wzruszenie i niejednemu łza się w oku zakręciła. Wszystkie spędzone ze sobą wspólne chwile podczas tych wszystkich pielgrzymek nie da się z niczym porównać.
To trzeba samemu przeżyć.
W 2009 r. do pielgrzymów dołączył ks. proboszcz Andrzej, który od października 2008 r.
objął posługę duszpasterza w naszej parafii. Do
dnia dzisiejszego przemierza z nami ten szlak.
Tegoroczna pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej
miała miejsce 9 września. Rano, o godz. 5.00
zainaugurowaliśmy ją w parafialnym kościele. Po
wspólnej modlitwie wyruszyliśmy na pielgrzymkowy szlak. Drogę umilały nam modlitwa, śpiew

Grupa pielgrzymkowa

wykonywany głównie przez scholę młodzieżową
i konferencja głoszona przez naszego duszpasterza. Podczas wędrówki znalazł się również czas
na tzw. minutę dla bliźniego. Idąc mogliśmy dostrzec piękno krajobrazu, które nas otaczało.
Pierwszy krótki przystanek miał miejsce przy
krzyżu na Trakcie, kolejny to tzw. Maruszka,
gdzie każdego roku modlimy się przy figurze
Matki Bożej. Następnie tradycyjnie „przy dębie”
mieliśmy czas na posiłek (co dla niektórych
pierwsze śniadanie) i odpoczynek. Dalej idąc
krok za krokiem i kilometr za kilometrem dotarliśmy na Czernice. Tam przy krzyżu miała miejsce
wspólna modlitwa, po której wyruszyliśmy w
dalszą drogę, aby wkrótce osiągnąć nasz cel –
sanktuarium maryjne. Jako pątnicy w liczbie 66
stanęliśmy przed obrazem Matki Pocieszenia, aby
powierzyć i oddać się przez Jej ręce Jej Synowi.
W oczekiwaniu na Mszę św. mieliśmy czas do
Październik 2012

własnej dyspozycji. Była to pora na pojednanie
się z Bogiem w sakramencie pokuty, jak również
na spotkanie się z naszymi bliskimi i znajomymi,
którzy dotarli na uroczystość środkami lokomocji. W końcu nadszedł ten najważniejszy moment
– Eucharystia. Głos zabrał kustosz sanktuarium
ks. Andrzej Kaczmarek, który powitał wszystkich
pielgrzymów. Sumie odpustowej przewodniczył i
homilię wygłosił arcybiskup z Lichenia Jan Paweł Lenga, który wcześniej przez 30 lat pełnił
swoją posługę w Kazachstanie. Swoimi prostymi,
ale jakże treściwymi i aktualnymi słowami trafił
w niejedno ludzkie serce. Arcybiskup zwrócił
uwagę m.in. na rolę Maryi, która przyjęła w pełni
wolę Boga. Ona jest Tą, która przybliża nam Jezusa i prowadzi do Niego. Powinniśmy zatem jak
Ona oddać Bogu głębię naszego serca, pamiętając, że od Niego zależy nasze życie i bycie na tej

fot. E.P.

ziemi. Wspólnie modląc się zawierzyliśmy siebie
samych Matce Pocieszenia.
Po zakończonych uroczystościach i długim
odpoczynku, naładowani nowymi duchowymi
siłami, po godz. 14.00 wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Tradycyjnie na Maruszce czekał na nas
przepyszny poczęstunek. Dla wszystkich powracających pielgrzymów wierzeniccy parafianie,
czyli mieszkańcy Wierzenicy, Wierzonki i Mielna, nasi parafianie z Klin oraz wielu innych ludzi
dobrego serca przygotowało, pod czujnym okiem
ks. proboszcza Przemka Kompfa, bigos, grochówkę, domowe wypieki i napoje. Tak bardzo
za to dziękujemy! Tak posileni, tym razem na
ciele, powróciliśmy szczęśliwie na nasze kicińskie wzgórze kościelne i do naszych domów.
Na zakończenie posłużę się słowami zaczerpniętymi z jednej z pieśni: „Matko Dąbrowicka,
ratuj nas w potrzebie, może ostatni raz byliśmy u
9
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Ciebie”. Oby dla nikogo z nas nie była to ostatnia
pielgrzymka w życiu. Oby łaski, o które prosiliśmy zaowocowały w bliższej lub dalszej naszej
przyszłości.
Do zobaczenia za rok na pielgrzymkowym
szlaku do Dąbrówki Kościelnej! Niech Ciebie i
mnie na nim nie zabraknie.
Anna Błażejewska

Dziękując za Dąbrówkę
Kiedy pięć lat temu, jako nowa parafianka,
pełna obaw wyruszyłam pieszo do Dąbrówki Kościelnej, nie spodziewałam się, że od tej pory
miesiąc wrzesień będzie mi się kojarzył nie tylko
z napaścią Niemiec i Rosjan na Polskę, z nowym
rokiem szkolnym i pożegnaniem lata, ale także z
pielgrzymką na odpust. I nie wyobrażam sobie,
abym mogła powiedzieć Maryi – „nie”, gdyż Ona
wzywa każdego, kto choć raz nawiedzi Jej sanktuarium. I nigdy nie żałowałam podjętego trudu.
„Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”: więc nam
daje radość pielgrzymowania, ładną pogodę i
ducha modlitwy, daje radość spotkania z drugim
człowiekiem i dzielenia się ze wszystkimi. Każdy
w sercu niesie Bogu wiadomą intencję, ale modlimy się nie tylko za siebie. Jako wspólnota modlitewna zatrzymujemy się przy każdej figurze i
każdym przydrożnym krzyżu, aby wspólnie, pod
przewodnictwem pana Leszka przyzywać mocy
Boga i prosić za Ojczyznę, za chorych, za zmarłych, za młodzież i dzieci, za Kościół Święty,
Ojca świętego, za kapłanów i w wielu jeszcze
innych intencjach. Czynią tak wszystkie grupy
pielgrzymkowe. Idąc modlimy się na różańcu,
słuchamy konferencji księdza proboszcza, odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia i
śpiewamy pieśni. Śpiew prowadzi schola, ale
także osoby indywidualne. Wszystko zgodnie z
żartobliwym powiedzeniem: kto śpiewa, ten dwa
razy się modli, a kto fałszuje, ten cztery. Dobrze,
jeśli wiele różnych osób podejmuje śpiew. Bo
kiedy w drodze jesteśmy zmęczeni, ta różnorodność pozwala uniknąć znużenia, a kiedy ktoś
zmęczonym głosem zaśpiewa coś od serca, można się zasłuchać, wzruszyć, ale i odetchnąć. Jest
też czas na wyciszenie się i rozmowy z bliźnimi, i
na małe co nieco. Doświadczamy życzliwości i
gościnności współbraci, i jak na chrześcijan przystało – nasze radosne serca i uśmiechnięte twarze
witają Matkę Jezusa i Matkę naszą.
H.K.
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Pielgrzymka do Gietrzwałdu,
Gdańska i okolic
W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać...

Poniedziałek, 10 września 2012 r. – rozpoczęła
się pielgrzymka do Gietrzwałdu, Gdańska i okolic. Na pielgrzymi szlak wyruszyliśmy z Janikowa o godz. 7.00. Zmierzaliśmy do Gietrzwałdu,
położonego w północno-wschodniej Polsce, z
zamiarem odwiedzenia po drodze wielu sanktuariów. Ksiądz Andrzej Magdziarz stwierdził, że
na pewno wszyscy jesteśmy z jednej archidiecezji; okazało się jednak, że mieliśmy dwoje pielgrzymów – małżeństwo... z dalekiej Australii.
Byli to państwo Maria i Stanisław Karpińscy. Jak
się okazało, znający organizatorkę, panią Krysię
Mandziak i jej siostrę Urszulę. Było to dla nich
niezwykłe spotkanie po 50 latach.
Pierwsze sanktuarium, które nawiedziliśmy,
było w Markowicach w diecezji gnieźnieńskiej.
Znane jest z gotyckiej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, słynącej cudami. W czasie zarazy cholery w 1630 r. o. Michał Widziński przywiózł
figurę Madonny z Trzebnicy, by położyć kres
rozszerzającej się epidemii. Figurka znalazła się
w posiadaniu właścicieli Markowic, Andrzeja i
Heleny Bardzkich. Ich córka została uzdrowiona,
a z nią wiele innych osób. W dowód wdzięczności Bardzcy ufundowali w 1634 r. kościół.
Następny przystanek to Pakość. Jest to tzw.
„kujawska Jerozolima”. Znajduje się tam kalwaria z XVII w., którą ks. Wojciech Kępicki założył
na wzór istniejącej Kalwarii Zebrzydowskiej. Dla
opieki nad pątnikami sprowadzono franciszkanów reformatów. W 1671 r. przywieziono do
Pakości relikwie Krzyża Świętego.
Następnie przystanęliśmy w Lubawie, aby nawiedzić sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w diecezji toruńskiej. Jest to miejsce spotkania z Maryją i trwania z nią „w nauce Apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”.
Legenda głosi, że kult Matki Bożej Lipskiej miał
nadprzyrodzony początek. W XIII w. mieszkańcy
okolicznych ziem zobaczyli w dzisiejszych Lipach dziwną jasność, rozlaną wokół korony starego drzewa lipowego, uchodzącego wówczas za
święte. Pamiętajmy, że w owych czasach istniały
jeszcze bardzo silne wpływy pogańskie. Jasność
promieniowała z niewielkiej figurki Matki BoPaździernik 2012
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skiej, tkwiącej na gałęzi owego drzewa. Znalazcy
zanieśli figurkę do kościoła w Lubawie, ale figurka zniknęła stamtąd, by ponownie ukazać się
na drzewie lipskiego uroczyska. Niezwykłe wydarzenie powtórzyło się, gdy na powrót przeniesiono rzeźbę do świątyni. Wtedy stało się jasne,
że to właśnie miejsce wybrała Matka Boża, by
pomóc w pracy misyjnej
i wyrugować resztki
pogaństwa z Ziemi Lubawskiej.
Wieczorem dotarliśmy do Gietrzwałdu,
gdzie uczestniczyliśmy
we Mszy świętej. W
kaplicy w Domu Pielgrzyma wysłuchaliśmy
historii objawień maryjnych na tym terenie. O
21.00 poszliśmy do bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny
na modlitwę, czuwanie i
apel gietrzwaldzki, po
którym cudowny obraz
Matki Bożej został zasłonięty. Następnie udaliśmy się na modlitwę
przy kapliczce objawień,
stojącej nieopodal bazy- Sanktuarium w Krośnie
liki. Gietrzwałd jest nazywany polskim Lourdes. Przypomnijmy, że Gietrzwałd to jedyne miejsce objawienia w Polsce
formalnie potwierdzone przez Kościół Rzymskokatolicki1. Objawienia Maryi trwały przez trzy
miesiące 1877 roku (w sumie 166 razy). Matka
Boża ukazała się dwóm polskim dziewczynkom:
13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej i przemawiała do nich w
zakazanym przez zaborców ojczystym języku
dzieci – polskim. Mówiła do nich m.in. „Proszę,
abyście codziennie odmawiały różaniec. Przekażcie dorosłym – przestańcie pić i upijać się.” Od
tego czasu sanktuarium stało się ostoją polskości.
„Fakt ten wzmocnił ruch polski na Warmii, cementując więzi pomiędzy Kościołem katolickim
a polskim ruchem patriotycznym, a także pogłębiając kult maryjny w Polsce. Było to niezwykle
ważne wydarzenie w okresie zaborów”2.
Dzień drugi pielgrzymki większość z nas rozpoczęła od odmawiania różańca w bazylice, poPaździernik 2012

tem nastąpiło odsłonięcie obrazu. Następnie wiele
osób udało się do źródełka po uzdrawiającą wodę. Niektórzy jeszcze przed śniadaniem przeszli
drogę krzyżową, której stacje rozsiane są po okolicznych wzgórzach. Roztacza się stamtąd przepiękny widok na sanktuarium i okolice. Ok. godz.
9.00 wyruszyliśmy w dalszą drogę. Tym razem
nawiedziliśmy Głotowo – „warmińską
Jerozolimę”.
Jest
tam
sanktuarium
Najświętszego Sakramentu, miejsce
cudu eucharystycznego. W tym miejscu nasz zakrystianin, pan Wojciech
Sobański, prowadził
rozważania
Męki
Pańskiej przy stacjach drogi krzyżowej.
Następnie, niedaleko miejscowości
Krosno
mieliśmy
przymusowy przystanek, jak się okazało – na dłużej niż
planowaliśmy, gdyż
zepsuł się nam autofot R.S. bus. Do kolejnego
sanktuarium poszliśmy więc pieszo (ok. 800m). Tamtejszy proboszcz żartobliwie stwierdził, że jeszcze nie miał
u siebie pieszej pielgrzymki, i to z Poznania. W
Krośnie czczona jest figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, sanktuarium znane jest z licznych
uzdrowień. W kościele uczestniczyliśmy we
Mszy świętej, odmówiliśmy koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Potem, oczekując na naprawę autobusu, odpoczywaliśmy w krużgankach sanktuarium. Posililiśmy się m.in. plackiem, który upiekła pani Krysia. Tamtejszy proboszcz, by umilić i
zagospodarować czas oczekiwania na autobus,
zorganizował nam piękny koncert organowy,
zatroszczył się o wodę i transport osób starszych.
Czuwał nad nami dopóty dopóki nie odjechaliśmy. Trzeba powiedzieć, że sanktuarium w Krośnie jest przepiękne, ale wymaga wielkich nakładów, aby je odnowić. Toteż tamtejszy proboszcz
zgodził się na udostępnienie kościoła dla realizacji serialu pt. „Siła wyższa”, który obecnie emitu11
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je Telewizja Polska. Sanktuarium w rozumieniu
kościoła jest znakiem czynnej i zbawczej obecności Boga, a także miejscem odpoczynku, w którym pielgrzymujący lud Boży nabiera sił na dalszą drogę. Jesteśmy przekonani, że Boża opatrzność doprowadziła nas w tym momencie do tego
miejsca, abyśmy mogli odpocząć i doświadczyć
jego piękna i spotkać ciekawych ludzi.
Wieczorem dojechaliśmy do Jastrzębiej Góry.
Trzeciego dnia, zwiedzanie Gdańska rozpoczęliśmy od Długiego Targu; po drodze widzieliśmy
ciekawe zabytki: bramy miasta, ratusz, kamienice. Obowiązkowo zrobiliśmy zdjęcia przy Neptunie. Nawiedziliśmy bazylikę mariacką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to największy ceglany kościół w Europie. Byliśmy też
w kościele św. Katarzyny z XII w., w kościele
św. Mikołaja, który jest najstarszym kościołem
Gdańska. Odwiedziliśmy kościół św. Brygidy, z
którym przez ostatnie kilkanaście lat związana
była osoba prałata ks. Henryka Jankowskiego,
orędownika i kapłana Solidarności. W kościele
upamiętniono parę prezydencką Marię i Lecha
Kaczyńskich. Po nawiedzeniu kościołów pojechaliśmy pod Stocznię Gdańską. Byliśmy na Placu Solidarności, gdzie znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, zwany popularnie
pomnikiem trzech krzyży. Wieczorem dotarliśmy
na Westerplatte, miejsca bohaterskiej obrony wybrzeża we wrześniu 1939 r.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania
Wejherowa. Jest tam sanktuarium Męki Pańskiej
i tzw. „Kalwaria Kaszubska” .3 Kalwaria ta była
czwartą z kolei powstałą w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej, po Zebrzydowskiej, Pakoskiej i
Żmudzińskiej. Inicjatorem jej utworzenia i fundatorem był wojewoda malborski, a zbudowano ją
w połowie XVII w. Odległość pomiędzy poszczególnymi stacjami odwzorowano opierając
się na faktycznych pomiarach Drogi Chrystusa w
Jerozolimie. Z przewodnikiem rozważaliśmy
drogę krzyżową. Chwilę później spacerowaliśmy
już po Pucku, a następnie pojechaliśmy do Swarzewa – historię tego miejsca przybliżył nam organista, przemiły pan, który ze wzruszeniem
opowiadał o sanktuarium i o swojej ponad 50letniej pracy w nim. Miejsce to słynie z kultu
Matki Bożej, czczonej za cudowne uratowanie ze
sztormu żeglarzy.
Piątego dnia powoli kierowaliśmy się ku Poznaniowi. Zwiedziliśmy jeszcze w Peplinie gotycki, pocysterski zespół klasztorny z bazyliką
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katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi.
Nawiedziliśmy również sanktuarium w Rywałdzie. Co ważne, było to miejsce odosobnienia
prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1953 r. Jest to
miejsce znane z wielu uzdrowień za pośrednictwem Matki Bożej. Zapamiętaliśmy na przykład
historię pewnej Cyganki, która za uratowanie
życia dziecka odcięła sobie warkocz i pozostawiła go w sanktuarium. Wzruszające, bo była to w
tamtych czasach najcenniejsza rzecz jaką posiadały Cyganki. Z czasem tymi włosami przyozdobiono figurkę Matki Bożej i Dzieciątka.
Do Janikowa wróciliśmy około godz. 20. W
drodze powrotnej dzieliliśmy się swoimi przeżyciami, wrażeniami. Pan Karpiński opowiedział
nam o Australii, a pan Wojciech Maciejowicz
zaśpiewał nam piosenki: o Matce, starym krzyżu i
inne patriotyczne. Były podziękowania. W tym
miejscu ja również chcę złożyć podziękowania
pani Krysi Mandziak za jej trud i poświęcenie
przy przygotowywaniu wszystkich pielgrzymek
oraz za to, że prowadzi nas po naszej pięknej Ojczyźnie, odkrywając przed nami zabytki, malownicze zakątki – dziedzictwo kulturowe naszej
ziemi. Podziękowania również dla ks. Andrzeja
Magdziarza za homilie, modlitwy, konferencje,
katechezy. Bardzo mi się podoba ta niepowtarzalna atmosfera pielgrzymkowa. Podróżuję z tą
grupą od 2002 r. Piękne jest również to, że w
liturgii podczas pielgrzymek bierze udział wiele
osób, gdyż Kościołem jesteśmy my – wszyscy
katolicy, my go stanowimy. Wszystkim pielgrzymom dziękuję za wrażliwe serce i pomocną
dłoń . Mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy
się w podróży, bo jak powiedział jeden z nas, pan
Wojciech Maciejowicz: „Pielgrzymka to taki odcinek naszej ziemskiej drogi, gdzie zbliżamy się
do Boga.”
Zofia Rybarczyk

1

O klasyfikacji miejsc objawień i modlitwy Nasz Patron pisał w
numerze 15, tj. w lutym 2011 r., artykuł „O objawieniach”, str. 10.
Gietrzwałd jest miejscem objawienia. W przypadkach, w których
Kościół nie uznał objawień, ale też i nie podważył ich autentyczności, a w miejscu ich wystąpienia gromadzą się wierni, mamy do
czynienia z kategorią miejsca modlitwy. Takimi właśnie miejscami są: Jasna Góra, Święta Lipka, Kalwaria Zebrzydowska, Dąbrówka Kościelna, Licheń, Ludźmierz. 2 Tamże. 3 Na stronie
internetowej Kalwarii czytamy m.in., że w Wejherowie w Kościele Klasztornym Braci Mniejszych Franciszkanów jest słynący
łaskami Obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki na
Duszy i Ciele (stąd sanktuarium maryjne), a oprócz tego jest
Kalwaria Wejherowska jako kompleks 26 kapliczek rozlokowanych na wzgórzach miasta (stąd sanktuarium pasyjne, albo Męki
Pańskiej) (http://www.kalwariawejherowska.pl/pl/sanktuaria)
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I już po wakacjach!
Wakacje już się skończyły
i przyszła pora do szkoły wracać.
Ale już za 9 miesięcy z hakiem
na nowe wakacyjne szlaki ruszymy z plecakiem.*
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny
dzień w życiu każdego ucznia. Szczególnie dużo
emocji ten dzień wywołuje u dzieci, które idą do
szkoły po raz pierwszy lub zmieniają szkołę na
nową. Uczniowie zazwyczaj z niecierpliwością
czekają na pierwszy dzień w szkole, a szczególnie na spotkanie się z koleżankami i kolegami po
wakacjach.

taneczny, pełen energii i młodzieńczej radości.
Następnie wszyscy udali się z wychowawcami do
swoich klas na pierwsze powakacyjne spotkanie.
Już następnego dnia mogli z energią i zapałem
rozpocząć naukę.
Koniec wakacji nadszedł jak zwykle niespodziewanie i zbyt szybko dla wszystkich uczniów.
Wszyscy jesteśmy ciekawi co przyniesie nowy
rok szkolny. Mamy nadzieję, że będzie udany i
pełen niezapomnianych chwil. Skończyła się letnia sielanka, pora zabrać się do pracy! :)
Małgorzata Dolska
*Cytat ze strony internetowej Zespołu Szkół Samorządowych
nr 3 w Opocznie.

Wiejski wypad nad morze

fot. H.K.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w
Szkole im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie,
jak w większości polskich szkół miało miejsce w
poniedziałek 3 września 2012 r. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą. Następnie o godzinie
9.00 wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie
zebrali się na boisku szkolnym, gdzie miała miejsce część oficjalna. Na początku wprowadzony
został sztandar szkoły i odśpiewany hymn szkolny. Pan dyrektor serdecznie powitał wszystkich
obecnych, przedstawił listy uczniów klas zerowych oraz pierwszych i poinformował o zmianach w gronie pedagogicznym. Życzył wszystkim
nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom
dużo zapału do pracy w nowym roku szkolnym
oraz cierpliwości w dążeniu do założonych celów. Przypomniał też uczniom klas drugich i
trzecich nazwiska wychowawców i numery sal,
do których mieli się rozejść po zakończeniu uroczystości. Następnie głos zabrał ks. proboszcz
Andrzej Magdziarz, udzielając wszystkim błogosławieństwa na nowy rok szkolny.
Po części oficjalnej akademii odbyła się sympatyczna część artystyczna w wykonaniu uczniów
klasy IIIa i IIIb. Dziewczęta z klasy VIa zaprezentowały samodzielnie przygotowany układ
Październik 2012

W dniach od 30 sierpnia do 2 września mieszkańcy Kicina, Klin i Koziegłów (92 osoby)
uczestniczyli w trzydniowej, rodzinnej, autokarowej wycieczce na Pomorze Zachodnie do Łazów. Organizatorką wyjazdu była nasza prężnie
działająca i dbająca o mieszkańców pani sołtys
Kicina Helena Stachowiak. W czasie podróży
uczestnicy mieli okazję popisać się swoimi umiejętnościami wokalnymi i aktorskimi. Warto tutaj
wspomnieć, że choć wycieczka nie miała charakteru religijnego, to jednak wszyscy jej uczestnicy
ochoczo włączali się do modlitwy i rozważań
różańcowych.
Łazy to miejscowość nadmorska, położona na
początku wschodniego krańca mierzei odcinającej jezioro Jamno od morza. Nazwa miejscowości
pochodzi od słowa „łaz”, co oznacza wykarczowane lub wypalone miejsce w lesie, przeznaczone
pod uprawy.
Wspaniałe położenie naszego ośrodka, wśród
lasów sosnowych i specyficzny, zdrowy mikroklimat, sprzyjały wypoczynkowi. Piękna pogoda,
morskie kąpiele i długie spacery umilały pobyt
wczasowiczom. Łazy posiadają wszelkie zalety
miejscowości uzdrowiskowej, to prawdziwy raj
dla grzybiarzy i miłośników leśnych wędrówek.
Warto wspomnieć o pięknej, szerokiej, piaszczystej i dzikiej plaży, którą można podziwiać z wieży obserwacyjnej, szczególnie urokliwie wyglądającej podczas zachodu słońca.
Podczas pobytu większość uczestników przebywała na plaży, a wieczorami wszyscy integrowaliśmy się na wieczorkach tanecznych, smażąc
13
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kiełbaskę na grillu i śpiewając piosenki. Niektórzy zaś mieli okazję obejrzeć film i posłuchać
niezwykłych wrażeń pary pielgrzymów, którzy
byli w Santiago de Compostela, mieście w północno-zachodniej Hiszpanii, w prowincji A Coruña. Jest to miejsce spoczynku św. Jakuba – jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa
Chrystusa, słynny ośrodek kultu i odwieczny cel
pielgrzymek*. W ostatni dzień pobytu, wcześnie
rano, znaczna cześć grupy uczestniczyła we Mszy
św. dziękując Bogu za wszelkie łaski, prosząc
jednocześnie o bezpieczny powrót do domu.
Celem wyjazdu była integracja mieszkańców
Kicina i okolicznych wsi, dobra zabawa i wypoczynek. Powróciliśmy bardzo zadowoleni, wypoczęci i długo będziemy jeszcze wspominać te
wspólne chwile. W imieniu wszystkich uczestników składam serdeczne podziękowania dla pani
Helenki za serce, zaangażowanie i organizację
wyprawy.
Joanna Chudzińska

*O pielgrzymce tej pisaliśmy w numerze wrześniowym Naszego
Patrona.

Walczący pod Monte Cassino
W numerze 24. Naszego Patrona z listopada
2011 r. opublikowaliśmy artykuł pt. „Cmentarze
katolickie w Kicinie”, chcąc zadośćuczynić oczekiwaniom mieszkańców żywo zainteresowanych
historią naszej małej ojczyzny. Kontynuując inicjatywę przedstawiania zasłużonych osób, których szczątki spoczywają na kicińskim cmentarzu, chcemy dziś przywołać imiona i nazwiska
trzech kombatantów, którzy w 1944 r. walczyli
pod Monte Cassino i byli mieszkańcami naszej
parafii. Ze względu na żmudny i czasochłonny
proces zdobywania informacji o zmarłych, póki
co prezentujemy jedynie płyty nagrobne upamiętniające ich życie. Mamy nadzieję, że w jednym z najbliższych numerów Naszego Patrona
opublikujemy pełniejszy materiał biograficzny.
† Szczepan Grochowalski ur. 19.12.1902,
zm. 10.05.1985
† Józef Nowaczyk ur. 12.02.1914, zm. 29.03.1984
† Antoni Paczkowski ur. 28.12.1902, zm. 27.07.1968

90 urodziny pani Joanny z Klin

Szanownej Jubilatce, mieszkance Klin – pani
Joannie Rucie – cała redakcja Naszego Patrona
składa dziś płynące z serca życzenia wspaniałego
zdrowia i łask Bożych. Niech otacza ją ciepło rodzinne i ludzka przychylność!
A oto, co piszą jej córka i wnuczka:

Moja mama, Joanna Ruta zamieszkuje w
naszej parafii od 2 lat.
Urodziła się 8 października 1922 r. w
Łosińcu pod Wągrowcem, jako córka Ewy i
Wojciecha Bogusiów.
Wychowała się wśród
fot. z arch. rodziny siedmiorga rodzeństwa.
Najstarszy z braci, posterunkowy, w czasie wojny zginął w Katyniu.
Jego prochy w 2009 r. zostały sprowadzone do
Polski i znajdują się na cmentarzu w Skokach
wraz z tablicą upamiętniającą poległych w lesie
katyńskim.
Mama jako młoda dziewczyna musiała ciężko pracować fizycznie: w czasie wojny przy kopaniu rowów pancernych na terenie Polski, następnie, po wejściu Rosjan na teren Niemiec, musiała zasypywać rowy pancerne w okolicy Landsberga (wówczas Gorzów nad Wartą, niem.
Landsberg an der Warthe, dziś Gorzów Wlkp.).
30 grudnia 1945 r. wyszła za mąż za Stefana
Rutę. Dużą część życia mieszkała w leśniczówce
w Potaszach, gdzie wychowywała dzieci oraz
zajmowała się gospodarstwem domowym i rolnym. Następnie przeprowadziła się do Murowanej Gośliny, gdzie spędziła kolejne lata. Od 3 lat
jest wdową. Jest matką ośmiorga dzieci (w tym
dwoje nie żyje), czterech córek i czterech synów,
babcią piętnaściorga wnucząt oraz jedenaściorga
prawnucząt. Zawsze lubiła czytać książki, robić
na drutach oraz szydełkować. Bardzo lubi towarzystwo innych osób. Z zainteresowaniem słucha
wszystkich nowych wiadomości, a także opowiada o swoim życiu. Jest osobą bardzo ciepłą, spokojną, podtrzymującą wszystkie więzi rodzinne.
Mimo przeżytych dobrych, a także tych gorszych
lat, zdrowie i humor jej nie opuszcza. Niech ta
nasza, kochana iskierka żyje jak najdłużej w
zdrowiu, szczęściu i miłości.
córka Irena Nowak i wnuczka Marta Ratajczak

14

Październik 2012

Z życia parafii

„Złotówa” dla Nadii
Redakcja Naszego
Patrona zdecydowała
się odpowiedzieć na
dramatyczny
apel
rodziców małej Nadii
i wesprzeć akcję
zbierania pieniędzy
na bardzo trudną
operację
wycięcia
guza z pnia mózgu
dziecka.
Rodzina
Nadii, zamieszkała w Nadia
Owińskach, jest znana
wielu kicińskim parafianom. Nie jest w stanie w
krótkim czasie nazbierać sumy potrzebnej na
opłacenie operacji i opieki szpitalnej, bo chodzi o
ogromna kwotę. To sprawa bardzo pilna. Została
pokrótce opisana w ulotce przygotowanej we
współpracy z fundacją „Zdążyć z pomocą”.
Prosimy czytelników o wpłaty, by lekarze
rzeczywiście zdążyli pomóc małej dziewczynce.

podjąć kolejnej ryzykownej operacji, a ta jest
niezbędna, żeby Nadia mogła żyć. Są 3 ośrodki,
które mogą uratować życie Nadii: we Francji, w
Berlinie i w Stanach Zjednoczonych. Niestety,
koszty tej operacji wynoszą 100-150 tysięcy
dolarów. Do tej pory rodzice Nadii finansowali
wszystko sami, również na tę operację mają
odłożoną część pieniędzy – jednak to nie
wystarczy. A od podjęcia decyzji przez dany
szpital do możliwego terminu operacji jest
zaledwie kilka tygodni. Obecnie stan Nadii jest
stabilny, jednak jest to dziecko z „bombą w
głowie”, gdyż minimalny wzrost guza może w
każdej chwili ucisnąć jakiś nerw, co spowoduje
kolejne zaburzenia neurologiczne, a nawet
śmierć. Teraz Nadia ma lekki niedowład prawej
strony ciała i musi być rehabilitowana, ale
rodzice patrzą z niepokojem na każdy jej krok.
Dziękujemy bardzo za każdą „złotówę”! Bo
liczy się każda! A przede wszystkim dziękujemy
za dar z serca dla serca… Wpłaty indywidualne
prosimy kierować na konto:

Jestem Nadia, mówię na siebie Niania. Mam 3 latka.
A to mój przyjaciel – Guz. Wprowadził się sam do mojej
główki i ma już rok. Trochę już narozrabiał…
Uwielbiam kredki, zabawki, piaskownicę i moje ukochane
zwierzątka: pieski, kotki, koniki, świnki, krówki, a nawet
dinozaury!
Kocham moją mamę, tatę, babcię, dziadzia, a najbardziej
mojego braciszka.
Kocham też mojego misia – był ze mną w szpitalu… bo Guz
miał zniknąć na zawsze, a on wrócił i rośnie jak ja. Chyba
mnie pokochał.
Pan doktor powiedział, że Guz chce zabrać mnie do nieba.
Nie chcę jeszcze iść do nieba, bo kocham mój świat tutaj…
z mamą, tatą i bratem…
Ile masz lat? Ja trzy! Jestem dzieckiem jakim byłeś kiedyś
Ty…
Chciałabym żyć, żeby kiedyś zobaczyć świat Twoimi
oczami.
Dziękuję za Twoje serce.
Kocham Cię…

W maju 2011 roku u Nadii wykryto nowotwór
mózgu (Astrocytoma pilocyticum WHO G1),
który spowodował ostre wodogłowie, skutkiem
czego przeprowadzono natychmiastową operację.
Po wielu tygodniach pobytu w szpitalu Nadia
została poddana kolejnej operacji usunięcia guza
z pnia mózgu. Początkowo stwierdzono, że guz
został usunięty w całości. Wnikliwe badania
przeprowadzone po 9 miesiącach od operacji
wykazały jednak, że nie. Okazało się też, że guz
rośnie ponownie. Nikt w Polsce nie chce się
Październik 2012

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z
POMOCĄ"
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 18099 GUMNA NADIAdarowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Justyna Gumna, mama Nadii
i redakcja Naszego Patrona
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Co nas boli. Kryptonim Bros
Przedstawiamy ostatnie najważniejsze wiadomości
dotyczące inwestycji firmy Bros u granic Kicina. Zostały one opracowane przez działaczy «kicinonline.pl»
związanych ze Stowarzyszeniem „Len”, którzy ze
względu na ostrożność procesową pragną zachować
anonimowość.

Uzyskaliśmy opinię naukową dotyczącą możliwości szkodliwego oddziaływania inwestycji
firmy Bros na terenach otuliny Puszczy Zielonki,
przygotowaną przez wybitnego naukowca, pracownika Zakładu Analizy Wody i Gruntów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
profesora zwyczajnego dr hab. Jerzego Siepaka –
rzeczoznawcę i biegłego z listy Ministra Ochrony
i Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
oraz eksperta Polskiej Izby Ekologii.

fot. H.K.

Przygotowaliśmy petycję do radnych Miasta i
Gminy Swarzędz, którą wraz z podpisami 747
popierających ją osób przekazaliśmy 11 września
br. Bardzo dziękujemy mieszkańcom za poparcie!
Nasza wizyta w Swarzędzu (kilkadziesiąt osób z
maskami przeciwgazowymi, duży transparent,
odczytanie listu od dzieci z Kicina i odezwy do
radnych) wywarła na radnych duże wrażenie i
była relacjonowana w mediach. Przekonaliśmy
większość rady do zagłosowania przeciw uchwale przyznającej ul. Swarzędzkiej status drogi
gminnej i uzyskaliśmy zaproszenie na wspólne
posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej w
Swarzędzu, które odbyło się 25 września br. Niestety, ostatecznie radni gminy Swarzędz, zauroczeni
prezentacją multimedialną firmy Bros, nie wykazali
zrozumienia dla protestu kicinian.

Zebranie wiejskie w Kicinie (4.09.2012 r.)
podjęło uchwałę, w której mieszkańcy zwrócili
się do rady gminy Czerwonak z wnioskiem o
zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie
16

środków na pokrycie kosztów ewentualnych opinii i ekspertyz prawno-naukowych dotyczących
planowanej inwestycji.
Nasi prawnicy i ich kancelarie przygotowały
odpowiedzi na pozwy firmy Bros przeciwko kilku mieszkańcom i Stowarzyszeniu „Len”. Jak
czytelnicy doskonale pamiętają, inwestor poczuł
się dotknięty treścią banerów, na których informowaliśmy o naszym sprzeciwie i stronie internetowej. W trakcie opracowywania są wnioski do
Starostwa Powiatowego i Wojewody Wielkopolskiego dotyczące unieważnienia i wstrzymania
wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę hali
magazynowej.
Nadal gromadzimy dokumenty dotyczące inwestycji, co nieodmiennie i konsekwentnie
utrudnia nam Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
(niektóre sprawy trafiły nawet do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego).
23 września na wspaniałym festynie na powitanie jesieni przy naszym kościele bawiły się rodziny z trzech połączonych sołectw, z miejscowości Janikowo, Kicin, Kliny, Dębogóra, Mielno,
a nawet goście z Wierzonki, Wierzenicy, Koziegłów i Poznania. Dzieci brykały, dorośli śledzili
akcję informacyjną o inwestycji, a wszystko
wśród smakołyków (ciasta i żurek!) i w atmosferze zabaw i konkursów. Odbył się słynny już
konkurs w rzucie „drągiem kicińskim”. Jeden z
gości, Nowozelandczyk, czuł się jak u siebie, bo,
jak stwierdził, podobny konkurs odbywa się też w
jego kraju. Rodzice sromotnie przegrali w hokeju
na trawie z małymi sportowcami. Niezwykłe były
nagrody w loterii, no bo na przykład taki zwykły
kalafior na pewno smakuje sto razy lepiej, kiedy
się go … wylosuje!
Dochód z dobrowolnych datków wspomoże
działania Stowarzyszenia „Len”. Cały czas staramy się pozyskać środki (czyli pieniądze) na
dalsze działania. Możemy liczyć tylko na Was.
Pamiętajcie, że podmiotem, przez który staramy
się działać oraz reprezentować mieszkańców, jest
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Kicina i Okolic „Len” (KRS 00 00 29
99 18), ul. Nowe Osiedle 52, 62-004 Kicin
(www.kicinlen.pl), e-mail: len.kicin@poczta.fm.
Konto Stowarzyszenia: 52 1140 1124 0000 3300
1700 1001, BRE Bank S.A.
Więcej informacji na stronie:
www.kicinonline.pl.
Marek, M., pirogov
Październik 2012
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Zebrania wiejskie budżetowe

Krótko wspomnijmy, że na początku miesiąca odbyły się budżetowe zebrania sołeckie w Klinach i
Kicinie. Temat inwestycji Brosa zdominował zebranie w Kicinie, na które przyszło ponad 40 osób.
Złożono wniosek, o którym wspomnieliśmy wyżej. Poza tym tematami poruszanymi na zebraniu były:
trudności komunikacyjne związane z budową kanalizacji, oświetlenie drogi z Koziegłów do Kicina
planowane na przyszły rok, skandaliczny bałagan na posesji w centrum Kicina (co już zostało częściowo uregulowane przez gminę i straż gminną). Do budżetu gminy złożono wnioski m. in. o ogrodzenie szkoły od strony płd.-zach, o utwardzenie ulic Rolnej, Wodnej i Suchej, o projekt chodnika
przy ul. Okrężnej i dofinansowanie oczekiwanego od wielu lat chodnika przy ul. Poznańskiej. Pieniądze sołeckie w 2013 r. zostaną przeznaczone na integrację, zagospodarowanie terenu przy pętli autobusowej i na zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego.
W Klinach przegłosowano pieniądze pozostałe z roku 2012 na dopłatę do festynu na powitanie jesieni oraz na imprezy kulturalne dla mieszkańców (teatr, kino, basen) i paczki świąteczne. Z pieniędzy
przeznaczonych na rok 2013 zostanie sfinansowany projekt chodnika w Klinach i Mielnie. Do budżetu
gminy złożono wnioski o budowę oświetlenia przy ul. Trakt i o rozwiązanie problemu dowozu dzieci z
sołectwa do szkoły.

.
FOTOREPORTAZ Z POWITANIA JESIENI

pirogov

23 WRZEŚNIA 2012 R.
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ZDJĘCIA:
G.Z. & B.T.
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – PAŹDZIERNIK 2012
Nabożeństwa różańcowe:
– w kicińskim kościele: z udziałem dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 (dziesiątka różańca
św.); z udziałem młodzieży i dorosłych – od poniedziałku do soboty o godz. 18.30, a więc po Mszy
św., we wtorki – o 8.30, natomiast
w niedziele wspólny różaniec o 17.00,
– w Janikowie w świetlicy o 19.00.
02.10. (wtorek) 18.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas II Szkoły Podstawowej (SP)
20.00 – zebranie Redakcji „Naszego Patrona”
03.10. (środa) 19.00 – zebranie Akcji Katolickiej
20.00 – zebranie Parafialnego Zespołu
Liturgicznego
04.10. pierwszy czwartek miesiąca
20.00 – zebranie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej
05.10. pierwszy piątek miesiąca
od 9.00 – odwiedzinchorych 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
06.10. pierwsza sobota miesiąca nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi:
8.30 – spowiedź
9.00 – różaniec
9.30 – Eucharystia
07.10. (niedziela) początek Tygodnia Miłosierdzia
wspomnienie NMP Różańcowej
8.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
członków Wspólnoty Żywego Różańca.
Po Mszy św. zebranie członków WŻR.
09.10. (wtorek) 18.00 – katecheza parafialna dladzieci z klas I SP
20.00 – katecheza dla młodzieży z klas III
gimnazjum
10.10. (środa) 15.00-18.00 – czynna biblioteka
parafialna
11.10. (czwartek) inauguracja Roku Wiary
w Kościele Powszechnym
adoracja Najśw. Sakramentu
w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. –
do 20.00
12.10. (piątek) inauguracja Roku Wiary
w katedrze poznańskiej nabożeństwo pokutne
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połączone ze spowiedzią od 9.00 do 10.00
i od 19.30 do 20.30
13.10. (sobota) Archidiecezjalne Święto Żywego
Różańca
10.00 – wyjazd pielgrzymki członków Żywego Różańca do kościoła
pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu
21.00 – Różaniec fatimski
14.10. (niedziela) inauguracja Roku Wiary
w parafii
Dzień Papieski
Dzień Edukacji Narodowej
po Mszach św. czynna biblioteka parafialna
15.00 – spotkanie osób uczestniczących
w parafialnej, autokarowej pielgrzymce
do Gietrzwałdu, Gdańska i okolic
(w świetlicy w Janikowie)
15.10. (poniedziałek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas VI SP
20.15 – katecheza dla młodzieży z klas I
gimnazjum
16.10. (wtorek) rocznica wyboru Jana Pawła II
na papieża
18.00 – Eucharystia w intencji Nauczycieli.
Po Mszy św. i różańcu spotkanie
z Nauczycielami w domu parafialnym.
17.10. (środa) 19.15 – spotkanie Kręgu Biblijnego
20.00 – katecheza dla młodzieży
z klas II gimnazjum
18.10. (czwartek) święto św. Łukasza Ewangelisty
Dzień Modlitw w intencji Służby
Zdrowia (SZ)
18.00 – Msza św. w intencji Pracowników
Służby Zdrowia. Po Mszy św. i różańcu
spotkanie z Pracownikami SZ w domu
parafialnym.
19-21.10. Dni Kultury Chrześcijańskiej
20.10. (sobota) 9.00 – prace porządkowe na
cmentarzu i wzgórzu kościelnym
21.10. (niedziela) Światowy Dzień Misyjny
początek Tygodnia Misyjnego
19.00 – koncert jesienny
23.10. (wtorek) 17.00 – katecheza dla dzieci
z klas III
24.10. (środa) 18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem osób, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą
25.10. (czwartek) 20.15 – katecheza dla rodziców
dzieci przygotowujących się do wczesnej
Komunii św.
27.10. (sobota) 9.00 – prace porządkowe na
cmentarzu i wzgórzu kościelnym
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1-2. Malowanie dachu kościoła
3-4. …i płotu wokół
5. Setne urodziny Pani Janiny
6. XXIX Poznański Rajd Pojazdów Zabytkowych
7. Prace przy budowie „Doliny
Krzemowej” (kanalizacji) w
Kicinie
8. Puszcza Zielonka w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym
(zdjęcia 1-2 R.S.; 3-8 G.Z.)
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