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Spojrzał z miłosierdziem i wybrał 

     Motto papieża Franciszka zaczerpnięte jest z homilii św. Bedy Czcigodnego (Homila 
21; CCL 122, 149-151), który komentując ewangeliczny epizod powołania św. Mateusza, 
pisze: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi 
Sequere me” – Jezus zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania                   
i wyboru, rzekł do niego: «Pójdź za Mną». (Łk 5,27-32) 
 
Spotkanie grupy pielgrzymkowej z kicińskiej parafii z papieżem Franciszkiem na placu św. Piotra w Rzymie, kwiecień 2013.        Fot. RS 
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W liturgii słowa okresu wielkanocnego spotykamy się z opisem początków Kościoła. Dzieje Apo-
stolskie ukazują entuzjazm pierwotnej wspólnoty wierzących, którzy z radością przyjmowali słowo 
Chrystusa Zmartwychwstałego i przekazywali je w swoim środowisku. Św. Łukasz zanotował, że „je-
den duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). W jakimś sensie spotykamy się z 
„eksplozją” wiary w okolicznościach bardzo niesprzyjających dziełu ewangelizacji. Apostołowie z 
wielką mocą, która pochodziła od Ducha Świętego, nauczali wiary i przekazywali ją zarówno Żydom, 
jak i poganom. Pierwotna wspólnota wierzących, czyli pierwotny Kościół musiał staczał bój nie tylko 
o przetrwanie, ale jeszcze bardziej o dotarcie ze światłem ewangelii aż po krańce świata.  

W Dziejach Apostolskich czytamy, że ci którzy uwierzyli w Chrystusa, przebywali razem i wszyst-
ko mieli wspólne: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” 
(Dz 2, 42). Te cztery czynniki określały sposób życia wierzących. Tak jest i dziś, że Kościół trwa w 
wierności ewangelii, we wspólnocie, na Eucharystii i na modlitwie. To jest sposób życia Kościoła. Ci, 
którzy wyznają wiarę Kościoła, opierają swoje życie na tych czterech filarach. Możemy powiedzieć, 
że ich postawę wyrażają następujące stwierdzenia: Bóg – tak, Chrystus – tak, Kościół – tak. To praw-
da, że dzisiaj dość często zarysowuje się inna postawa: Bóg – tak, Chrystus –tak, Kościół – nie. Osoby 
hołdujące temu myśleniu, po pewnym czasie mówią: Bóg – tak, Chrystus – nie, Kościół – nie. W osta-
teczności w krótszej czy dalszej perspektywie zrodzi się trzeci docelowy wariant: Bóg – nie, Chrystus 
– nie, Kościół – nie.  

Radość, która towarzyszyła apostołom i uczniom Pańskim, jest dla nas wzorem i drogowskazem. 
Przy takiej wierze jaką mieli apostołowie, trwanie w Kościele, w posłuszeństwie nauce apostołów jawi 
się jako oczywista i pewna droga ku Panu Bogu. Ci, którzy wierzą wiarą Kościoła, potrzebują wspól-
noty, w której Chrystus jest Mistrzem, a my Jego uczniami. Gdzie Jezus przestaje być traktowany jako 
Mistrz, tam też zanikają Jego uczniowie. Człowiek bez Boga, bez wiary w Chrystusa żyje w samotno-
ści, pustce i mroku. Przeprowadzone niedawno we Włoszech badania na temat sytuacji młodzieży 
mówią, że młodzi ludzie są niepewni, zamknięci w życiu prywatnym, cierpią na brak zaufania w sto-
sunku do bliźnich i zasadniczo czują się samotni. Opis ten może się równie dobrze odnosić do polskiej 
rzeczywistości, do ludzi karmiących się bezkrytycznie papką zlaicyzowanych mediów (takich jak 
większość kolorowych magazynów, programów telewizyjnych i internetowych). To rodzi poczucie 
zagubienia, odczucie, jak napisał bł. Jan Paweł II „gasnącej nadziei” (Ecclesia in Europa 7). Chrześci-
janie wiedzą, że wiara jest konieczna człowiekowi do życia jak powietrze. Jedynie ona rozjaśnia mrok 
egzystencji, wyprowadza z labiryntu bezsensu, daje radość i nadzieję. Niech taka wiara będzie w każ-
dym z nas. 

ks. Andrzej Magdziarz 
 

Duch Święty w życiu człowieka wierzącego cz.1 
 

Zbliżająca się uroczystość Pięćdziesiątnicy za-
chęca do refleksji nad osobą Ducha Świętego: 
kim jest, jak działa, jak wreszcie wygląda nasza z 
Nim relacja. Zanim jednak skoncentrujemy całą 
naszą uwagę na Duchu Świętym, potrzebne jest 
kilka słów wprowadzenia.  

Duch Święty jest Bogiem. To po pierwsze. 
Jest Osobą Trójcy Świętej, ale – dotykając tu nie-
zgłębionej tajemnicy struktury Boga – nie jest ani 
„trzecią” z osób, bo zakładałoby to jakąś we-
wnętrzną hierarchię ważności; ani nie jest też 
jakąś Jej „częścią”, bo Bóg, jako byt bezwzględ-
nie doskonały, nie może mieć w sobie żadnej 

złożoności. Jest absolutnie prosty (łac. omnia 
simplex). 

To ziarenko teologii na wstępie jest potrzebne, 
abyśmy nie wyobrażali sobie Boga „na nasz ob-
raz i podobieństwo”, ani nie myśleli o Trójcy 
jako o samotnym ojcu, który razem z synem ho-
dują gołębia... 

Kiedy zatem mówimy, myślimy, kontemplu-
jemy, modlimy się do Ducha Świętego, czynimy 
to zawsze z konsekwencją włączenia w to całego 
Boga, dotykamy i Jezusa, i Boga Ojca. Dotykamy 
Trójcy, w której Bóg Ojciec wszystko oddaje 
Synowi, Syn wszystko oddaje Ojcu, a w niewy-
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obrażalnej miłości ta dynamiczna wymiana staje 
się Osobą – właśnie Duchem Świętym. 

Tajemnica Trójcy – w tym Świętego Ducha – 
jest niezgłębiona. Spodobało się jednak Bogu 
objawić człowiekowi prawdę o sobie w takim 
stopniu, w jakim tylko człowiek jest w stanie ją 
pojąć. Czynił to (i wciąż czyni) w całej historii 
zbawienia. Cały Stary Testament jest przesycony 
obecnością i stopniowym odkrywaniem Ducha – 
począwszy już od drugiego wersetu Biblii (gdzie 
Duch Boży, Ruah Elohim, unosił się nad woda-
mi), przez księgi prorockie (gdzie Duch Boży 
ogarniał wybrańców pańskich) czy księgę psal-
mów (gdzie często „święty duch” jest tęsknotą 
psalmisty). W scenie teofanii1 (1 Krl 19, 11-12) 
Eliaszowi Pan objawia się nie w trzęsieniu ziemi i 
wichurze, ale „szmerze łagod-
nego powiewu”. Ruah jest tu 
znakiem obecności Boga. 

Boża pedagogika prowadzi 
nas przez Izajasza i jego pro-
roctwa mesjańskie („Wyrośnie 
różdżka z pnia Jessego i spo-
cznie na Nim Duch Pana” – Iz 
11, 1-2) do Nowego Testamen-
tu. Do Jezusa. On to na kartach 
Ewangelii (choćby rozmowa z 
Nikodemem – J 3) objawia 
nam całą prawdę o Duchu. 
Zapowiada też Jego wylanie, 
czyli akt swoistej Bożej inter-
wencji w życie człowieka przez udzielenie mu 
nieskończonego daru łaski. 

Przyjrzyjmy się temu zjawisku, opisanemu w 
drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. 
„1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątni-
cy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. 2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 
cały dom, w którym przebywali. 3. Ukazały się 
im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i 
na każdym z nich spoczął jeden. 4. I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwa-
lał mówić.” Po opisie zdarzenia, w którym ude-
rzająca jest gwałtowność Bożego działania, dal-
sza lektura Pisma ukazuje nam skutki napełnienia 
Duchem Świętym. Najkrócej można to ująć, że z 
ludzi chwiejnych Pan uczynił stałych, z bojaźli-
wych – odważnych, z wątpiących – pewnych, z 
nierozumnych – roztropnych, ze smutnych – ra-
dosnych. Zaryzykowałbym jeszcze większe sko-

masowanie pojęć – z niewierzących uczynił wie-
rzących, przy czym przez „wierzących” rozu-
miem tu „napełnionych łaską poznania Pana”. 
Nawiązując bowiem do poczynionej na wstępie 
uwagi o wewnętrznej strukturze Trójcy Świętej – 
użyczenie przez Stwórcę człowiekowi daru na-
pełnienia Duchem Świętym jest zaproszeniem do 
poznania wewnętrznego życia Boga. I to w jego 
najgłębszej istocie – w uczestnictwie w relacji 
zaspakajającej wszelkie pragnienia Bożej miłości. 

Dalej widzimy dary Ducha, z którymi przy-
chodzi: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam 
Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst-
kich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 

[wspólnego] dobra. Jedne-
mu dany jest przez Ducha 
dar mądrości słowa, dru-
giemu umiejętność pozna-
wania według tego samego 
Ducha, innemu jeszcze dar 
wiary w tymże Duchu, in-
nemu łaska uzdrawiania w 
jednym Duchu, innemu dar 
czynienia cudów, innemu 
proroctwo, innemu rozpo-
znawanie duchów innemu 
dar języków i wreszcie 
innemu łaska tłumaczenia 
języków. Wszystko zaś 

sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każde-
mu tak, jak chce” (1. Kor 12, 4-11). Widzimy też 
owoce, po których poznaje się jego obecność: 
„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie.” (Ga 5, 22-23). 

Czy się odnajdujemy w tych opisach? Czy to 
słowo jest dla nas żywym obrazem naszej rze-
czywistości? Wierzymy (czy może bardziej – 
wiemy, bo z wiarą bywa różnie), że Biblia jest 
prawdziwa, zatem to również nas dotyczy. Ale 
jak głęboko w nas sięga faktyczna obecność 
Świętego Ducha? A przecież Nowy Testament 
zawiera o wiele więcej ostrych, jak miecz obo-
sieczny, opisów zbliżających nas do Ducha. A 
przecież to nie wszystko. Po „napisaniu Biblii” 
Duch wcale nie zakończył swej pracy i przez na-
stępnych 20 wieków pisał i pisze historię swego 
działania w życiu bardzo, bardzo wielu napełnio-
nych Nim wyznawców i świadków, wciąż uobec-
niających Pięćdziesiątnicę. 

Z życia Kościoła 
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Katechizm Kościoła katolickiego ujmuje to 
tak: 

„(...) Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apo-
stołów, który tę wiarę przekazuje, jest miejscem 
naszego poznania Ducha Świętego: 
 w Pismach, które On natchnął; 
 w Tradycji, której zawsze aktualnymi świad-

kami są Ojcowie Kościoła; 
 w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, które-

mu On asystuje; 
 w liturgii sakramentalnej, w której przez jej 

słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do 
komunii z Chrystusem; 

 w modlitwie, w której wstawia się za nami; 
 w charyzmatach i urzędach, które budują Ko-

ściół; 
 w znakach życia apostolskiego i misyjnego; 
 w świadectwie świętych, w którym ukazuje 

swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawie-
nia.” 
Szczególnym miejscem uobecnienia działania 

Bożego Ducha jest we współczesnym Kościele 
ruch Odnowy Charyzmatycznej2, prężnie działa-
jący na całym świecie od lat sześćdziesiątych 
XX. wieku. Czytelnik słowa Bożego, tęskniący 
za spektakularnością życia pierwszych chrześci-
jan, znajdzie tu całą paletę „Bożych cudowności”. 
Od powszechnej modlitwy w językach, daru pro-
roctwa, czyli przemawiania z Bożego natchnienia 
po dar uzdrawiania duchowego i fizycznego. 
Współcześni prorocy tej formacji np. o. James 
Manjackal czy o. John Bashobora przyciągają do 
Pana szerokie rzesze, zaś o doświadczeniu cudów 
przez ich ręce mogą opowiedzieć nawet nasi pa-
rafianie. 

Nie wszyscy doświadczymy daru uzdrawiania, 
czynienia cudów, czy może łaski języków czy 
tłumaczenia proroctw. Duch jest autonomiczny i 
udziela każdemu, jak chce. Ale z pewnością każ-
dy z nas na fundamencie powszechnego powoła-
nia do świętości jest wezwany do odkrycia, jaką 
szczególną łaską go Pan obdarzył i co pragnie w 
nim rozwijać. Bo niewątpliwie każdy posiada 
wszelkie potrzebne środki do tego, aby „pozwolić 
Bogu się zbawić”, korzystając z nieograniczo-
nych środków Bożego Ducha. Ale nie tylko sie-
bie. Boże natchnienia służą również do tego, aby-
śmy na drodze do Nieba pociągnęli również jak 
najwięcej naszych najbliższych. W języku ekle-
zjalnym mówi się, że charyzmaty służą ku zbu-
dowaniu wspólnoty. Jeśli nawet jeszcze nie od-

kryliśmy jakiegoś szczególnego Bożego daru, to 
nie szkodzi. Jeśli tylko zaczniemy szukać na dro-
dze wytrwałej modlitwy, tęskniący za nami Bóg 
nie będzie zwlekał i pozwoli się odnaleźć. Szcze-
rze szukając żywej, opartej na osobowej miłości 
relacji z Jezusem nie ma możliwości, abyśmy nie 
spotkali „całej” Trójcy z przemożnym bogac-
twem darów Świętego Ducha. 

Adam Szyszka 
1 teofania – w teologii pojedynczy akt objawienia się Boga. Teo-
fanie mają umacniać wiarę ludzi, przypominać im o bliskości i 
dobroci Boga, a także o opiece jaką ich darzy; według Katechizmu 
Kościoła katolickiego teofanie rozjaśniają treść obietnic dawanych 
ludziom przez Boga, można w nich zobaczyć i usłyszeć niewi-
dzialnego Boga.2 ruch Odnowy Charyzmatycznej – Odnowa w 
Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką 
Odnową Charyzmatyczną opiera się na założeniu, że chrześcijanie 
– podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani chary-
zmatami, którymi służą budowaniu wspólnoty Kościoła. 

Abp Jan Paweł Lenga 
- ordynariusz Karagandy1 

 
Z okazji przypada-

jącej 30 maja uroczysto-
ści Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa nawie-
dzi naszą parafię, z po-
sługą Słowa Bożego i 
Eucharystii, arcybiskup, 
marianin, obecnie eme-
rytowany biskup Diece-
zji Karaganda w Ka-
zachstanie – ksiądz Jan 
Paweł Lenga. Wielu z 
parafian pamięta go z ostatniej pielgrzymki do 
Dąbrówki Kościelnej, gdzie we wrześniu 2012 r. 
sprawował Mszę św. i wygłosił niezwykłe kaza-
nie. 
Przybliżmy sylwetkę tego kapłana, niezłomnie 
głoszącego Ewangelię. 

Jego działalność duszpasterska naznaczona by-
ła wieloma przeciwnościami, w kraju, który 
dźwiga dotąd na sobie dziedzictwo postsowieckie 
i gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość2, gdzie 
świątynie były pozamykane albo zamieniane na 
magazyny bądź domy kultury, a przez lata mo-
dlono się jedynie na cmentarzach i w domach. 

Urodził się w 1950 r. na Ukrainie, w polskiej 
rodzinie. Wyjechał na Łotwę, gdzie pracował 
jako robotnik na kolei, a raz w tygodniu jeździł 
do zakonnika ze Zgromadzenia Księży Maria-

Z życia Kościoła 
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nów, odbywając w ten sposób roczny nowicjat. Z 
Łotwy przeniósł się do Kowna na Litwie, gdzie 
istniało jedno z dwóch w całym Związku Ra-
dzieckim seminariów duchownych. Ukończył je 
potajemnie. Także w konspiracji, w maju 1980 r. 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Vin-
centasa Sladkeviciusa. W 1981 r. przybył do 
Tajynszy w Kazachstanie. Tam przez 10 lat pełnił 
posługę duszpasterską. 13 kwietnia 1991 r. Jan 
Paweł II mianował księdza Lengę administrato-
rem apostolskim dla Kazachstanu i Środkowej 
Azji. Sakrę biskupią otrzymał w 1991 roku. Od 
sierpnia 1999 roku był biskupem ordynariuszem 
Diecezji Karaganda. 

Po reorganizacji struktur Kościoła Katolickie-
go w Kazachstanie w 2003 r., diecezja karagan-
dyjska podporządkowana została metropolii w 
Astanie, a decyzją Ojca Świętego Jan Paweł Len-
ga uzyskał tytuł arcybiskupa ad personam3. 5 
lutego 2011 r. Benedykt XVI odwołał abp. Jana 
Lengę z urzędu ordynariusza Karagandy. Ksiądz 
jest odtąd rezydentem domu zakonnego Zgroma-
dzenia Księży Marianów w Licheniu Starym. W 
2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandor-
skim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk 
polonijnych i krzewienie polskości w Kazachsta-
nie.  

Jako żarliwy kapłan tak wspomina swój pobyt 
w Kazachstanie: „Z woli Bożej Opatrzności część 
mojego życia spędziłem w byłym Związku Ra-
dzieckim za czasów prześladowań. Pobożność 
eucharystyczna, której doświadczyłem w tamtych 
właśnie czasach, wyryła w mej duszy głęboki 
ślad. Nie mogę zapomnieć tych wzruszających 
sytuacji, kiedy w małych pokojach tłoczyli się 
wierni uczestniczący we Mszy św. Dzieci, starcy 
i chorzy padali na kolana, by z wielką pobożno-
ścią przyjąć Najświętszy Sakrament.” 

Ciekawy epizod w życiu księdza Jana związa-
ny jest z małą wsią Oziornoje leżącą na północy 
kraju, 350 kilometrów od Karagandy. Założona 
została w latach 30. XX wieku przez polskich 
zesłańców z Ukrainy. W roku 1941, w uroczy-
stość Zwiastowania, pojawiło się tam jezioro, a w 
nim ryby, które ocaliły zesłańców przed śmiercią 
głodową. Nic dziwnego, że dopatrzono się w tym 
łaski Opatrzności. Kiedy w 1999 r. przyszła wol-
ność, Oziornoje stało się sanktuarium maryjnym. 
W 1992 r. prymas Józef Glemp poświęcił świąty-
nię a w 1995 r. biskup Lenga oddał w niej pod 
opiekę Maryi Kazachstan i Azję Środkową. Stoi 

tam po dziś dzień figura Matki Boskiej z rybami 
w sieci, jest klasztor sióstr służebniczek z Lubo-
nia. W 2001 r. Kazachstan odwiedził papież Jan 
Paweł II. 

gzal 
1 Karaganda – miasto w Kazachstanie. Państwo leży na pograniczu 
Azji i Europy. W czasie rządów Stalina Kazachstan znany był ze 
znajdujących się na jego terenie obozów pracy (łagrów) oraz jako 
miejsce deportacji m.in. ludności polskiej. Znany także z kosmo-
dromu Bajkonur i poligonu atomowego w Semipałatyńsku. W 
1991 r. jako ostatnia z republik ZSRR, proklamowała niepodle-
głość; 2 religie Kazachstanu: islam 60,5%, prawosławie 7,6%, 
protestantyzm 1,05%, buddyzm 0,5%, katolicyzm 0,33%; 3 arcybi-
skup ad personam – arcybiskup, który otrzymuje godność, o 
której mowa, za szczególne zasługi. 
Źródła: życiorys abpa Lengi opracowano dzięki życzliwości ze-
społu redakcyjnego przy parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela w 
Gdańsku; korzystano także ze stron www.marianie.pl., 
http://sanctus.pl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ksiąg metrykalnych 
Sakramentalny związek małżeński zawarli 

12 kwietnia Daria Kruszczyńska 
 z Murowanej Gośliny  
i Przemysław Jończyk  
z Koziegłów 

13 kwietnia Paulina Stęczniewska  
z Poznania 
 i Grzegorz Agaciński  
z Poznania 
 

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni 
 
31 marca Wiktoria Kościelniak 
  Hanna Rembowska 
  Antonina Weyna 
  Mikołaj Kijak 
  1 kwietnia Mikołaj Wawrzyniak 
  Oskar Wawrzyniak 
13 kwietnia Kacper Wiśniewski 
21 kwietnia Klara Stryjakowska 
 

 
Do wieczności odeszły 
 

11 kwietnia Aleksandra Majchrzak (l.92)  
z Kicina 

15 kwietnia Leokadia Gajewska (l.80)  
z Janikowa 

19 kwietnia     Maria Gowarzewska (l.60)  
z Gowarzewa 

                       Wanda Kaczmarek (l.76)  
z Poznania 

Z życia Kościoła 
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Wczesna Komunia Święta 
w naszej parafii 

Już wkrótce, 12 maja, kolejnych ośmioro dzie-
ci przystąpi do wczesnej Komunii Świętej. To już 
czwarty rok, kiedy w naszej parafii dzieci mają 
taką możliwość. Do tej pory „dorobiliśmy się” 
już 14 „wcześniaków” i cieszymy się każdym z 
nich, bo jest to szczególny czas nie tylko dla tych 
dzieci, ale także dla ich najbliższych – zwłaszcza 
rodziców. 

Poproszono mnie i męża, abyśmy napisali o 
zarzutach stawianych nam, rodzicom dzieci 
wczesno-komunijnych, przez ludzi, którzy nie do 
końca rozumieją motywy naszego postępowania. 
Piszę z perspektywy wielu miesięcy, jakie upły-
nęły od dnia przyjęcia tego sakramentu przez 
nasze dziecko i o tym czego wtedy doświadczali-
śmy, zarówno w okresie przed, jak i po tym do-
niosłym wydarzeniu. 

Po raz kolejny przekonałam się, że wszystko 
najpierw jest trudne, zanim stanie się 
proste, i że wielkie (w rozumieniu: 
dobre) rzeczy rodzą się w bólu. Nie 
jest łatwo w dzisiejszych czasach być 
sobą, a tym bardziej wierzącym i 
praktykującym katolikiem. Nie jest 
też łatwo wsłuchiwać się we własne 
matczyne czy ojcowskie serce, by 
jako rodzic wypełniać pragnienia na-
szych dzieci. A przecież na chrzcie 
świętym każdy z nas prosił o wiarę dla naszego 
dziecka i każdy z nas świadomie przyjął na siebie 
obowiązek wychowania go w wierze, aby – jak 
nauczał nas Jezus Chrystus – zachowując Boże 
przykazania, miłowało ono Boga i bliźniego swe-
go. Dlaczego więc my rodzice, pragnący wszel-
kiego dobra i wiary dla naszych dzieci oraz cią-
głego przybliżania mu Boga, musimy tłumaczyć 
się przed innymi z naszych decyzji? Jaka jest 
więc moja i nasza wiara? Komu służymy i w ko-
go wierzymy, skoro tak łatwo jest nam potępiać 
innych? Zadziwiający jest dla mnie fakt, że to nie 
ludzie, którzy określają siebie jako niewierzący 
lub „wierzący-niepraktykujący”, oceniają i kryty-
kują, ale przeważnie właśnie ci zdeklarowani 
katolicy, chodzący do kościoła, uczestniczący i 
udzielający się w życiu społeczności parafialnych 
najczęściej szydzą z bliźniego w wierze. Najgor-
szym dla nas czasem był moment, kiedy zapra-
szaliśmy najbliższe naszemu dziecku osoby: 
dziadków, wujostwo i przyjaciół. Z przyjaciółmi 

nigdy nie ma problemu, dlatego też są naszymi 
przyjaciółmi. Oni zawsze próbowali nas zrozu-
mieć i nawet jeśli nie zgadzali się z naszym wy-
borem – nigdy tego nie okazywali. Gorzej było z 
niektórymi dziadkami (a przecież to oni sami nas, 
jako swoje dzieci, przyprowadzili do Kościoła i 
oni jako pierwsi nauczyli pacierza), no i oczywi-
ście – z niektórymi „ukochanymi” ciociami. To 
one miały z tym faktem największy problem. 
Wielokrotnie słyszeliśmy z ich ust pytania: 
„Oszaleliście? Po co to robicie? Nie możecie 
normalnie jak wszyscy?” No właśnie. Co to zna-
czy „jak wszyscy” i co to znaczy „normalnie”? 
Pomyślałam sobie wtedy, że na wielu rodziców 
posyłających dzieci w tzw. „normalnym” termi-
nie, bo tak trzeba i nadszedł czas pierwszej Ko-
munii Świętej (do tej pory II, a teraz III klasa 
szkoły podstawowej), często działa bardziej 
przymus obyczaju, a nie osobistego wyboru 
dziecka i rodziców. Tym bardziej, że często nie 
mają oni na co dzień zbyt wiele wspólnego z Ko-

ściołem i uczestniczą w Mszach św. i 
katechezach dla rodziców dzieci ko-
munijnych tylko na potrzeby tego sa-
kramentu, by zaraz potem „zniknąć” 
już w białym tygodniu. Ci rodzice 
jednak zazwyczaj tłumaczą się mniej 
niż ci, którzy spełniają oczekiwania 
własnych dzieci i wraz z katechetą i 
księdzem pomagają im we wcześniej-
szym pełnym uczestniczeniu w Eucha-
rystii. 

Na szczęście złe emocje szybko mijają i każ-
dy, z czasem, zajmuje się swoim „podwórkiem”. 
Życie wraca do normy. Nasze dziecko znów jest 
„normalnym” dzieckiem. Przecież, oprócz może 
paru centymetrów wzrostu, zewnętrznie w ogóle 
się nie zmieniło. Nadal ma swoje zdanie i humo-
ry, nadal nie sprząta zabawek i woli swoje przy-
jemności przedkładać nad obowiązki. Czy bar-
dziej kocha nas rodziców, dziadków, koleżanki i 
kolegów w szkole, na podwórku? Czy chętniej 
biegnie do kościoła na Msze św.? Pewnie nie. 
Zapewne nieraz powie jeszcze brzydkie słowo, 
podłoży innym nogę na boisku czy zostanie we-
zwane do dyrektora szkoły „na dywanik”. Nie 
czuje się też przez wcześniejsze przyjęcie Chry-
stusa lepsze, wyróżnione i mniej grzeszne od in-
nych. Nie jest także częściej głaskane po głowie 
przez panią katechetkę i księdza. Jest najzwy-
czajniejszym dzieckiem, któremu dorośli umoż-
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liwili przyjęcie Ciała Chrystusa, którego sami 
pragną, bo ono też tego chciało i było gotowe. 

Jeśli czegoś nie rozumiemy, to nie oceniajmy i 
postarajmy się nie krytykować osób odpowie-
dzialnych za wychowywanie swoich własnych 
dzieci. Nie pomagasz, nie wspierasz, nie rozu-
miesz? Dobrze. Masz prawo. W takim razie usza-
nuj jednak wybory innych i nie przeszkadzaj! 
Sprawiając przykrość dzieciom, zasmucasz ich 
rodziców i Pana naszego, który powiedział: „Po-
zwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie prze-
szkadzajcie im; do takich bowiem należy króle-
stwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie 
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie 
wejdzie do niego” (Mk 10,14-15).  

rodzice dziecka wczesno-komunijnego 
 
Od redakcji: O wczesnej Komunii Świętej, o jej zasadach i moty-
wacji rodziców pisaliśmy w Naszym Patronie już kilka razy. 
Zachęcamy zatem do zajrzenia choćby do ubiegłorocznego, ma-
jowego numeru, by bliżej zapoznać się z tym darem Jezusa Chry-
stusa dla dzieci. 
 

Różaniec fatimski 
Nawiązując do objawień Matki Bożej w Fati-

mie, które miały miejsce przez sześć miesięcy w 
1917 r., pragniemy w naszej parafii od maja do 
października 13 dnia miesiąca kontynuować 
wspólną modlitwę na różańcu. Nabożeństwo bę-
dzie się rozpoczynało o godz. 21.00 i w zależno-
ści od pogody – przy figurze Matki Bożej, znaj-
dującej się przy kościele bądź w samej świątyni. 

Treścią objawień fatimskich jest wezwanie do 
pokuty, modlitwy oraz nabożeństwa do Niepoka-
lanego Serca Maryi. Niegdyś siostra Łucja po-
wiedziała: „Co się tyczy złych czasów, przez któ-
re przechodzimy, tylko Bóg nas ocali, a uczyni to 
za pomocą Niepokalanego Serca Maryi, naszej 
niebieskiej Matki, która jest taka dobra. Ufności! 
Ale, jak wiecie, obietnica jest warunkowa: jeśli 
przestaną obrażać Boga, jeśli będą czynić pokutę, 
jeśli oddadzą się modlitwie. Patrząc na nas jako 
społeczność, patrząc na naród jako całość, mamy 
wiele powodów do obaw. Czy przestaliśmy obra-
żać Boga? Czy w miejsce grzesznego życia, jakie 
dotąd prowadziliśmy, rozpoczęliśmy życie poku-
ty, jakiego domaga się prawdziwe zadośćuczy-
nienie? Czy modlimy się z pokorą, skruchą i wy-
trwałością? Może małe grupy. Ale większość, 
całość, nie.” 

Te słowa, bez względu na kraj, do którego 
podówczas były kierowane, są wciąż aktualne. 

Owocem wypełnienia orędzia fatimskiego przez 
ludzkość będzie nastanie pokoju. Droga jednak 
do jego osiągnięcia wciąż wymaga pracy, zaan-
gażowania i wiary ze strony ludzi. Matka Boża 
pomaga, ukazuje człowiekowi w jaki sposób mo-
że to uczynić, szczególnie wskazuje na różaniec. 
Rozważanie jego tajemnic, które ukazują Jezusa i 
Maryję, kieruje uwagę ku Bogu i oddawaniu Mu 
właściwej czci.  

W Fatimie codziennie odmawia się różaniec, 
natomiast 13 dnia każdego miesiąca ma miejsce 
procesja z figurą Matki Bożej, a następnie spra-
wowana jest Msza św. W naszej kicińskiej parafii 
przez uczestnictwo w różańcu fatimskim chcemy 
oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie, Jej Nie-
pokalanemu Sercu, ofiarowywać naszą modlitwę 
w intencjach nawrócenia grzeszników, naszej 
parafii, ojczyzny i całego świata oraz złożyć akt 
oddania się Matce Bożej Fatimskiej. Potrzeba 
nam ufności, o której pisała siostra Łucja, którą 
okazywali papieże poświęcając świat Niepokala-
nemu Sercu Maryi. Najpierw uczynił to Pius XII 
(1942), a następnie Paweł VI (1964) oraz Jan 
Paweł II (1984). Zaufania, które wyraża zawoła-
nie Totus Tuus – „Cały Twój”. Podczas aktu za-
wierzenia Maryi Ojca św. 13 maja 1991 r. w Fa-
timie, papież powiedział: „Wszyscy powierzamy 
się Tobie z ufnością. Postanawiamy iść z Tobą za 
Chrystusem, Odkupicielem człowieka: niechaj 
nie ciąży nam zmęczenie, trud niech nie opóźnia 
naszych kroków, przeszkody niech odwagi w nas 
nie gaszą, a smutek – radości serca. Maryjo, Mat-
ko Odkupiciela, zawsze bądź Matką dla wszyst-
kich, czuwaj nad naszą wędrówką i spraw, byśmy 
w niebie pełni radości oglądali Twojego Syna. 
Amen!” 

RS 
Źródła: Modlitewnik i śpiewnik Fatimskiej Pani, Opole 2012; 
http://www.sekretariatfatimski.pl/biblioteka-fatimska/118-
nabozenstwo-pierwszych-sobot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasz Patron – Pismo Parafii pw. św. Józefa  
w Kicinie 

Zespół redakcyjny: Honorata Klimecka, 
Ewa Pirogowska, Renata Sobańska, Janusz Kołdyka, 

ks. Andrzej Magdziarz, Bartłomiej Tabaczka, 
Grzegorz Zalewski. 

Adres redakcji: ul. Kościelna 2, 62-004 KICIN 
e-mail: naszpatron.redakcja@gmail.com 

www.parafiakicin.pl 
Drukarnia: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15, 

61-312 Poznań 
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania 

i skracania nadesłanych materiałów 
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Św. Izydor patron rolników 
 
Izydor urodził 

się w Madrycie 
ok. 1080 r. w 
ubogiej, ale bar-
dzo religijnej ro-
dzinie. Po jakimś 
czasie wyprowa-
dziła się ona z 
Madrytu. Bieda w 
domu zmusiła św. 
Izydora, jeszcze 
jako młodzieńca, 
do pracy w cha-
rakterze parobka u 

zamożnych sąsiadów. Był bardzo pracowity i 
sumienny. Jednak ludzie mieli mu za złe, że po-
święca zbyt dużo czasu modlitwie. Gospodarz 
postanowił jednak sam się przekonać i podpatrzeć 
Izydora. Według legendy, pewnego razu ujrzał 
młodzieńca zatopionego w modlitwie, a orkę wy-
konywał za niego anioł. Po pewnym czasie Izy-
dor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, Marią 
Toribia (dziś błogosławioną) powrócił do Madry-
tu. Tu narodził im się syn. Kiedy Arabowie zajęli 
Madryt, Święty był zmuszony go ponownie opu-
ścić. Nie trwało to długo. Powrócił, kiedy miasto 
zostało odbite z rąk Arabów. Izydor zasłynął z 
pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miło-
sierdzia. Ze wszystkim, co w jego mniemaniu mu 
zbywało, sam będąc ubogi chętnie dzielił się z 
jeszcze uboższymi od siebie. Zmarł około roku 
1130. Pochowany został na cmentarzu św. An-
drzeja w Madrycie. W roku 1170 przeniesiono 
jego doczesne szczątki do kościoła, w którym 
będąc dzieckiem otrzymał Chrzest święty. Cuda, 
jakie działy się na jego grobie, ściągały mnóstwo 
pielgrzymów. 

W poczet błogosławionych zaliczył go papież 
Paweł V w roku 1619, a kilka lat później papież 
Grzegorz XV w roku 1622 wyniósł go do chwały 
świętych. Św. Izydor „Oracz” doznaje szczegól-
nej czci w Madrycie, gdzie w dni jego uroczysto-
ści urządza się wspaniale celebry po kościołach 
oraz festyny ludowe. Odbywają się kilkudniowe 
uroczystości połączone z zabawami, pokazami, 
turniejami, na które przybywają Hiszpanie rów-
nież spoza Madrytu. Także w Polsce jako patron 
rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Jest pa-

tronem diecezji kieleckiej, Madrytu, Saragossy 
oraz rolników. 

W liturgii wspominamy św. Izydora rolnika w 
dniu 15 maja. Rozpoczyna się wtedy czas nabo-
żeństw, modlitw o urodzaje. Święty przedstawiany 
jest z atrybutami nawiązującymi do wydarzeń w 
jego życiu, a są nimi: anioł, który orze pole pod-
czas modlitwy Świętego oraz pług. 

Oprac. J.K.  
Na podstawie www.brewiarz.pl, oaza.lo.pl. 

 
Modlitwa rolnika 

Panie Boże Wszechmogący, 
Stworzycielu wszechświata i Ojcze nasz,  
dałeś mi we władanie świętą matkę ziemię,  
każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać, aby 
uzyskać plony,  
każesz mi hodować zwierzęta, aby te wytwory 
Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy słu-
żyły za pokarm ludziom;  
daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym mógł czy-
nić dobrze,  
daj mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żyw-
ność i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy pracu-
ją w innych zawodach;  
daj mi umysł światły i serce szerokie, abym ro-
zumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest 
nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, 
a potem dopiero abym mógł zapewnić taką ilość 
pokarmu, by służył wszystkim, którzy go potrze-
bują. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 Maryjo, Matko dobrej rady, wspomagaj moje 

rozumienie i moją pracę! 
 Święty Izydorze, patronie naszej trudnej pra-

cy, naucz mnie łączyć modlitwę z wysiłkiem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z życia Kościoła 



 
 

Maj 2013                                                                                                                                                 9 

O rolnictwie w naszej parafii 
W dniu 10 maja przypada wspomnienie św. 

Izydora, patrona rolników. Celem uczczenia tego 
Świętego, osoby pracujące na roli zgromadzą się 
w tym dniu w naszym kościele na Mszy św. o 
godz. 19.00. 

O obecności św. Izydora w życiu rolników, 
mających swoje gospodarstwa, świadczy fakt, że 
kiedy 26 maja 1867 roku powstało Kółko Rolni-
cze Wierzenica-Kicin, to wkrótce na sztandarze 
Kółka umiejscowiono właśnie wizerunek św. 
Izydora. Pragniemy powrócić do kultu tego Świę-
tego, bowiem skoro ten kult ma swoją tradycję w 
naszej parafii, to na pewno warto być jej wier-
nym. Dodatkową okazją jest fakt, że właśnie 26 
maja br. mija 125 lat od założenia Kółka Rolni-

czego Wierzenica-
Kicin. Te okolicz-
ności zachęciły nas 
do podania kilku 
informacji na te-
mat rolnictwa w 
wioskach tworzą-
cych parafię kiciń-
ską. 

Niewątpliwie 
zmienia się oblicze 
Janikowa, Kicina i 
Klin. Te miejsco-
wości, niegdyś 

wybitnie rolnicze, stają się dzisiaj coraz bardziej 
przestrzenią dla budownictwa. Do naszych wsi 
przybywają nowi mieszkańcy, którzy wznoszą 
swoje domy na dawnych polach, a działki, nie-
gdyś wyłącznie rolnicze, dziś są przekształcane w 
działki budowlane. 

Na dzień dzisiejszy obręb Kicin posiada 
łączną powierzchnię gruntów 906,3 ha, w tym 
użytki rolne to 434,5 ha, a lasy zajmują 325 ha. 
W Kicinie rolników mających powyżej 1 ha jest 
100. W Klinach grunty orne zajmują 130 ha, na-
tomiast rolników (czyli tych z minimum 1 ha) jest 
12. Z kolei w Janikowie ziemia orna zajmuje 81 
ha, lasy 17,5 ha, a łąki 4 ha; rolników jest ośmiu. 

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiła zna-
cząca zmiana w strukturze mieszkańców wsi i 
źródle dochodów. Znaczna większość rolników 
pracuje poza swoim gospodarstwem i stamtąd 
czerpie środki na utrzymanie. Niemniej rolnictwo 
w Janikowie, Kicinie i Klinach dostarcza żywno-

ści zarówno mieszkańcom poszczególnych wio-
sek, jak i przede wszystkim odbiorcom krajo-
wym, a może i zagranicznym. Praca na roli daje 
kontakt z naturą, pozwala częściej dostrzegać 
piękno przyrody, a tym samym widzieć dzieło 
Stwórcy. Rolnicy doświadczają dziś wielorakich 
trudności, niejednokrotnie towarzyszy im lęk 
dotyczący teraźniejszości, a jeszcze bardziej 
przyszłości ich rodzin oraz gospodarstw. Te 
wszystkie sprawy chcemy powierzać św. Izydo-
rowi patronowi rolników i osób pracujących na 
roli. 

sołtysi:  
Janikowa – Czesława Knypińska,  

Kicina – Helena Stachowiak,  
Klin – Andrzej Kosmowski 

 

Być matką… 
 
W związku z Dniem Matki zamieszczamy 

wywiad przeprowadzony przez redakcję Naszego 
Patrona z jedną z Mam z naszej parafii. 

Redakcja: Co to znaczy: „być matką czwórki 
dzieci”? 

Mama: Chyba dokładnie to samo co matką 
jakiejkolwiek liczby dzieci, może z wyjątkiem 
jedynaka. Wydaje mi się, że w moim przypadku 
ilość dzieci nie zmieniła podejścia do życia. Czę-
sto się teraz mówi, że pojawienie się dziecka w 
rodzinie przewraca życie do góry nogami. Nie 
zgadzam się z tym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, 
że życie każdego z nas cały czas się zmienia, to 
pojawienie się w rodzinie potomka oznacza nie 
re- ale e-wolucję. I to, że pojawia się jedno dziec-
ko, później drugie, czy jeszcze następne to natu-
ralna kolej rzeczy. Trudno jest mi mówić o in-
nych matkach. Mam tę czwórkę i wydaje mi się, 
że teraz, patrząc z perspektywy to ja zawsze mia-
łam czwórkę dzieci, mimo że wiadomo, że rodzi-
ły się po kolei. Ale to jest kwestia akceptacji te-
go, co niesie życie. Podejmując decyzję o ślubie 
podjęliśmy też z mężem decyzję o przyjęciu i 
wychowaniu dzieci. Chyba nie ustalaliśmy ich 
liczby, ale myśleliśmy co najmniej o trójce. Żeby 
miał kto godzić zwaśnione strony, gdy dwójka się 
pokłóci. Poza tym trójka dzieci w rodzinie – bar-
dzo podoba mi się to stwierdzenie – to nie jest 
minimum wyznaniowe, tylko demograficzne. Nie 
ma odtworzenia demograficznego narodu jeśli 
panuje model 2+2, albo jeszcze gorzej. Dlatego ta 
czwórka to jest tylko jedno powyżej minimum i 
nie widzę w tym absolutnie nic dziwnego. Trudno 

Sztandar Kółka Rolniczego    fot.G.Z. 
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mi sobie wyobrazić, że jestem jakąś inną matką 
tylko dlatego, że mam czwórkę dzieci. Jestem 
taka sama jak ta, która ma dwójkę. Bycie matką 
to nie jest kwestia ilości. Być może mam takie 
podejście również dlatego, że akurat mamy taki 
krąg znajomych, gdzie czwórka dzieci to stan 
przeciętny. Wśród naszych znajomych są rodziny 
z dwójką, ale też i szóstką czy siódemką. I jest to 
dla nas stan na tyle naturalny, że na lekcji w 
szkole podstawowej moje dziecko, mając trójkę 
rodzeństwa, nie uznało za stosowne podnieść 
rękę gdy pani pytała kto ma dużą rodzinę. Później 
okazało się, że nasza rodzina „wygrała” konku-
rencję „najwięcej dzieci”.  

Redakcja: Bycie matką to radość, nadzieja, 
ale także obawy i smutki. Jakie są radości ma-
my, a jakie smutki? 

Mama: Radości są zawsze – przynajmniej dla 
mnie. Ważniejsze są te małe, drobne niż jakieś 
wielkie marzenia i ich spełnienie. Pewnie, że do-
brze jest, gdy dziecko ma 
dobre oceny, zdobywa na-
grody, gdzieś się angażuje. 
Ale dla mnie dużą radością 
było gdy dotarło do mnie, że 
synowie niezauważalnie do-
rośli na tyle, że przepuszcza-
ją mnie w drzwiach, bez 
żadnego mówienia, pogania-
nia, zabierają siatki z zaku-
pami, przynoszą do samo-
chodu, wyładowują w domu. 
Po cichutku dorośli do bycia odpowiedzialnym i 
to jest dla mnie wielką radością. Może to źle, bo 
nie działa mobilizująco na nich, ale… Pewnego 
razu moje dziecko w drugiej klasie szkoły pod-
stawowej wytrwale podnosiło rączkę na pytanie 
pani: „Czym dzielimy się w Wigilię?”. Już 
wszystkie dzieci odpowiedziały co najmniej po 
dwa razy: „opłatek”, „życzenia”, „prezenty” – 
wszystko już było. A moje dopowiedziało: „Mi-
łością i szczęściem”. To w tym momencie czego 
więcej chcieć od życia i od tego dziecka? Niech 
już tam ma te swoje (nie powiem jakie) oceny, 
ale czego więcej chcieć? Jak ośmiolatek sam z 
siebie taką rzecz powie. Jak nastolatek sam z sie-
bie przyjdzie zapyta w czym może pomóc w do-
mu, młodszemu rodzeństwu. Chyba to jest naj-
większa radość, przynajmniej dla mnie. Że one 
dorastają do bycia dobrymi ludźmi, tak po cichu. 
Że jakoś udało się mężowi i mnie im pokazać, 
przekazać, nauczyć tego co ważne i dobre. A 

smutki? Dla mnie smutkiem jest tylko i wyłącz-
nie zdrowie i nic poza tym. Może dlatego, że 
wszystkie moje dzieci były „przechorowane”, że 
był moment, kiedy wydawało mi się, że już nie 
mam czwórki, tylko trójkę. Nie trwało to długo, 
ale było. I w związku z tym życzyłabym dla swo-
ich dzieci na drugim miejscu zdrowia, a na 
pierwszym miejscu, żeby nie wywrócił im się 
świat wartości. I w zasadzie to wszystko. 

Redakcja: Czyli tym największym pragnie-
niem mamy, tutaj w tym przypadku Pani, to wła-
śnie to, żeby dzieci zachowały ten świat wartości, 
który im rodzice, Pani i mąż przekazujecie. 

Mama: Tak, bo kim będą to jest ich wybór, 
my możemy im pokazywać drogę, możemy je 
zachęcać do różnych wyborów, staramy się stwa-
rzać im możliwości do tego, aby ten wybór miały. 
Natomiast dla mnie i męża, nie tylko w tym mo-
mencie, ale zawsze – jest ważne właściwie jedno: 
żeby pozostały w świecie wartości chrześcijań-

skich. To takie krótkie 
zdanie: „Jeżeli Chrystus na 
pierwszym miejscu, to 
wszystko na swoim miej-
scu”. To oddaje sens cało-
ści. Wierzę, że poradzą 
sobie z materialną stroną 
życia. Pewnie, że może 
być czasem lepiej, czasem 
gorzej, ale dadzą radę. Nie 
powiem, że nie martwię się 
jakimiś tam bitwami men-

talnymi dzieci z wyznawanymi przez nas warto-
ściami. Okres buntu, burzy i naporu u nastolat-
ków to chyba rzecz normalna. Ale dopóki przy-
chodzą z tym buntem do nas i dopóki mówią, że 
„nie chce mi się tego robić, to bez sensu, ale w 
gruncie rzeczy jest mi źle z tym niechceniem” – 
tak długo jest dobrze. Obecnie coraz częściej 
mówi się, że dziecku należy dać wybór. Że jak 
będzie starsze, to samo sobie wybierze wartości 
według jakich chce żyć itd., że nie należy prowa-
dzić na siłę do kościoła, że tak naprawdę to 
wszystko jest względne, nawet dobro i zło. Ale 
wraz z mężem wychodzimy z założenia, że aby 
móc wybierać – trzeba mieć wiedzę. Nie można 
zaczynać nauki w wieku 18 lat. Nauka wartości 
chrześcijańskich, patriotycznych, rodzinnych po-
winna się zacząć wcześniej niż czytania i pisania. 
Młody człowiek musi wiedzieć co może wybrać, 
z czego rezygnuje. Jeżeli któreś z moich dzieci 
stwierdziłoby, że wartości rodzinne, domowe nie 
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są jego wartościami, wtedy będzie to moje zmar-
twienie, mój ból, moja porażka. 
Redakcja: Życzymy, aby Pani dzieci dokonywały 
wyborów zawsze zgodnie z wartościami, które 
były im przekazywane przez Państwa. I bardzo 
serdecznie dziękujemy za podzielenie się do-
świadczeniem matki. 

 

Dzień Matki 
Cienie i blaski macierzyństwa 

 
Maj – miesiąc, w którym obchodzimy dzień 

naszym Mam. 26 maja jest świętem szczególnym. 
W tym dniu wszyscy i ci mali, i ci już całkiem 
dorośli składają życzenia, wręczają kwiaty, laur-
ki, wracają wspomnieniami do najbliższej sercu 
osobie – Mamie. Miłość, która łączy dzieci z ich 
matkami, to jeden z najpiękniejszych prezentów 
danych nam od Boga. 

Najdoskonalszym wzorem i przykładem ma-
cierzyństwa jest Najświętsza Matka Boska. Mary-
ja pokazała nam, że miłość matki do dziecka jest 
bezinteresowna i nieograniczona, potrafi znieść 
wiele bólu i cierpienia. To ona, poprzez modli-
twę, daje nam siłę na tę naprawdę trudną drogę 
życia.  

Bo dziś wcale nie łatwo jest łączyć obowiązki 
matki, żony i pracownika. Duży nacisk kładzie 
się obecnie na to, aby kobieta „robiła karierę”, 
oprócz tego, że zajmuje się wychowywaniem 
dzieci, to jeszcze najczęściej pracuje na etacie w 
firmie. Dlatego mało małżeństw decyduje się dziś 
na posiadanie większej liczby dzieci. Akceptacja 
w społeczeństwie dla rodzin wielodzietnych też 
jest zazwyczaj ograniczona. Mniejsze zdziwienie 
i sprzeciw budzą małżeństwa bez dzieci niż te 
posiadające troje lub więcej. Bo gdy małżeństwo 
ma jedno dziecko, to wszyscy gratulują, gdy ma 
dwójkę, to też super, bo parka to tak fajnie, a je-
dynak – to później rozpuszczony... Trzecie dziec-
ko – to mówi się, że to chyba „wpadka”, a przy 
czwartym to już nie wiadomo czy gratulować, 
czy współczuć, bo to trochę podchodzi pod pato-
logię. Rzadko komu przychodzi do głowy, że 
można chcieć mieć dużo dzieci, kochać je i wy-
chować na porządnych ludzi. Nie jest to droga 
usłana różami, bo kłopoty i problemy przy wy-
chowaniu trojga lub większej liczby pociech trze-
ba odpowiednio pomnożyć razy trzy i więcej. 
Gdy jedno choruje, to wiadomo, że na jednej wi-
zycie u lekarza się nie skończy, a choroba szerzy 

się w domu lawinowo. Często kontakty towarzy-
skie trzeba wykluczyć nawet przez 3-4 tygodnie, 
brakuje czasu na własne przyjemności, wiele rze-
czy trzeba odłożyć na potem. Jednak wiadomo, 
że każdy uśmiech, każdy buziak, uścisk dziecka 
jest później bezcenną nagrodą za trud i poświęce-
nie matki. 

Wspomnienia z dzieciństwa pozostają w nas 
na całe życie i są naszym kapitałem na przy-
szłość. Któż z nas nie pamięta wspólnych zabaw: 
skakania po kałużach, lepienia bałwana, zbierania 
złotych liści, kasztanów, żołędzi czy beztroskich 
harców latem w jeziorze, a wszystko to pod czuj-
nym okiem mamy. A wspomnienie smaków z 
dzieciństwa, aromatycznej i pysznej kuchni u 
Mamy, którą próbujemy zapamiętać i przenosić 
w nasze dorosłe życie… Nasza Mama jest naszą 
pierwszą i najważniejszą nauczycielką. Daje nam 
drogowskaz, jak przejść przez nasze późniejsze 
dorosłe życie. Jest naszym lekarzem „pierwszego 
kontaktu”, środkiem przeciwbólowym, jej całus 
działa jak cudowny eliksir uzdrawiający. Jest 
psychologiem, który doradza w rozterkach dora-
stających nastolatków. Jest doskonałym dyploma-
tą i negocjatorem, nieraz rozwiązuje konflikty i 
problemy rodzinne.  

Za to wszystko i za wielkie serce powinniśmy 
w tym dniu podziękować naszej Mamie i nie 
szczędzić jej ciepłych słów, którymi to ona kie-
dyś nas obdarowywała. 

parafianka 

Lednica – 1 czerwca 2013 r. 
Kochani Przyjaciele! 
Już od siedemnastu lat doświadczamy, jak po 
jeziorze Lednica chodzi Chrystus. Chodzi po wo-
dzie, jakby to była udeptana ziemia. My staramy 
się iść za Nim, patrząc Mu w oczy. Bo wierzyć 
dzisiaj, to chodzić po wodzie. 
Wkrótce czeka nas jubileusz 1050-lecia Chrztu 
Polski. Pragniemy przygotować się do tej daty 
poprzez trzyletni program naszych spotkań o Bo-
gu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym, aby w 
roku 2016 wykrzyczeć jubileuszowe „amen”. 
Rok 2013 poświęcamy Bogu Ojcu. Pragniemy 
przeżywać prawdę o tym, że Bóg jest Ojcem, na-
stępnie, że my wszyscy mamy ojca oraz że kiedyś 
będziemy ojcami i matkami. To trzy etapy świa-
domości oraz mądrości Bożej i ludzkiej. W Roku 
Wiary ta refleksja jest naszym skarbem, tematem i 
pieśnią. 

Z życia rodziny 
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Zapraszam Was   
1 czerwca 2013 roku na XVII  Spotkanie Młodych 
Lednica 2000 pod hasłem: W imię Ojca. 

Tymi słowami ojciec Jan Góra, wraz z mło-
dzieżą ze Stowarzyszenia „Lednica 2000” zapra-
sza do udziału w kolejnym, siedemnastym już 
spotkaniu pod bramą „Rybą”.  

Lednica ma w sobie coś co przyciąga, co ma-
gnetyzuje, co uzależnia – ale jest to uzależnienie 
bardzo pozytywne :) Pierwszy raz pojechałam 
tam trzy lata temu – w roku 2010, wraz z grupą 
młodzieży i osób dorosłych z Kicina, Koziegłów i 
Owińsk. Zabrałam ze sobą koleżankę. Tematem 
spotkania była „Kobieta – dar i tajemnica”. 
Wszyscy mieliśmy ubrać się w białe szaty – sym-
bol czystości. O czystości też rozmawiała z nami 
dr Wanda Półtawska – wspaniała i niezwykle 
mądra osoba, przyjaciółka bł. Jana Pawła II, spe-
cjalistka od tematyki ludzkiej 
płciowości, której książka „Eros et 
iuventus” (łac. „Miłość i młodość”) 
wniosła ogromnie dużo do mojego 
życia. Tę właśnie książkę, jak rów-
nież piernik w kształcie serca i mały 
słoiczek miodu – symbole kobiecej 
słodyczy oraz świecę i medalik 
otrzymaliśmy w darze podczas spo-
tkania. Pogoda dopisała – było cie-
pło, ale przyjemnie, a jako, że zała-
paliśmy się do sektora VIP pod sa-
mą sceną, na tłok także nie można 
było narzekać. Ale najważniejsze podczas tamtej 
Lednicy było dla mnie doświadczenie obecności 
tylu młodych ludzi, którzy wierzyli w to samo co 
ja, wyznawali te same wartości, powierzyli swoje 
życie samemu Bogu. W momencie stagnacji reli-
gijnej doznałam ożywczego powiewu, odkryłam 
w praktyce to,  o czym słyszałam tylko w teorii – 
że można żyć wiarą, utożsamiać się z nią. Zoba-
czyłam tysiące ludzi, którzy wierzyli w Chrystusa 
i nie wstydzili się tego. Dla kogoś, kto na co 
dzień przebywał w środowisku osób niewierzą-
cych bądź tzw. „wierzących-niepraktykujących”, 
który chowali się ze swoją wiarą po kątach, to 
było naprawdę COŚ! Czułam się tam wspaniale i 
wcale nie chciałam wyjeżdżać.  

Od tego czasu jestem na Lednicy co roku. W 
2011 r. tematem było powołanie do świętości – to 
był rok w pewnym sensie „kryzysowy” – ani Ki-
cin, ani Koziegłowy nie organizowały wyjazdu 
na spotkanie, jechałam zatem z parafią ze Swa-
rzędza. Tak jak prosił ojciec Góra, zabrałam ze 

sobą przyjaciół – mieliśmy razem cieszyć się 
swoim powołaniem do świętości. W praktyce 
wymiar religijny tamtego spotkania jakoś się 
„rozmył” – było niemożliwie gorąco i zamiast na 
konferencjach i modlitwach (które wydały się być 
w tamtym roku wyjątkowo niezorganizowane), 
wszyscy koncentrowali się głównie na tym, jak 
nie „wyparować” z powodu nieznośnego upału. 
Sprawiało to wrażenie raczej towarzyskiego spo-
tkania, wspólnego wyjścia nad jezioro (przy ta-
kiej temperaturze amatorów kąpieli nie brakowa-
ło) i beztroskiego wylegiwania się na leżakach, 
niż lednickiego zgromadzenia młodzieży na 
wspólnej modlitwie. Byłam całkowicie zawie-
dziona, a mimo to, w niecały rok później coś, czy 
może raczej Ktoś (dziękuję, Duchu Święty!) ka-
zał mi jechać znowu, a co więcej – zająć się w 
parafii organizacją wyjazdu i zaciągnąć na Ledni-

cę dziewczyny ze scholi. Po raz 
wtóry dziękuję Duchowi Świętemu, 
że popycha mnie czasem do działań 
wbrew logice – do teraz zastana-
wiam się, dlaczego w ogóle posta-
nowiłam jechać na spotkanie po raz 
kolejny, skoro tak nie podobało mi 
się za poprzednim razem. A jednak 
zrobiłam to – i była to bardzo dobra 
decyzja! „Jest wspaniale! Wrócił 
nasz dawny ojciec Góra i dawna 
Lednica” – pisałam przyjacielowi, 
który nie mógł być razem z nami. 

Pogoda w czasie spotkania w 2012 r. była strasz-
na – zimno, wiało i lało jak z cebra, tłumy przed 
wejściem na pola lednickie niemiłosierne, ale nie 
to się liczyło. Liczyła się atmosfera radości, do-
broci i wspólnej modlitwy – atmosfera, która po-
wróciła. Obawiałam się, że dziewczyny będące 
na spotkaniu po raz pierwszy zrażą się warunka-
mi atmosferycznymi, ale i tu Duch Święty zadzia-
łał. Jak piszą „Lednica była dla nas bardzo cie-
kawym wydarzeniem. Podobał nam się śpiew, 
taniec i miłe towarzystwo. Duże wrażenie zro-
biło na nas przejście przez bramę «Rybę» o 3 
w nocy. Mimo brzydkiej pogody i zmęczenia 
bardzo podobała nam się atmosfera na Ledni-
cy.” 

W tym roku znów wyruszamy na spotkanie 
lednickie! Jedź razem z nami i daj się zarazić 
„lednickim wirusem”! Przeżyjesz coś niezwykłe-
go i przekonasz się, że wiara chrześcijańska to o 
wiele, wiele więcej niż tylko niedzielna Msza 
św.! Zapisy przyjmujemy do 22 maja pod adre-
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sem scholakicin@vip.onet.pl bądź po każdej 
Mszy św. bezpośrednio w zakrystii. Wszelkie 
dodatkowe informacje o spotkaniu, jak również 
teledysk do piosenki promującej tegoroczną Led-
nicę  znajdziesz pod adresem:              
www.lednica2000.pl 

Wygospodaruj dla Boga ten jeden dzień! Na-
prawdę warto! 

Hania 
 

Kościół Domowy w Kicinie 
 
Rok temu powstał w naszej parafii pierwszy 

krąg Kościoła Domowego. Wydarzenie to prze-
szło bez większego echa, nad czym bynajmniej 
nie boleje nikt z zainteresowanych, bo specyfiką 
Kościoła Domowego jest działanie właśnie w 
zaciszu życia rodzinnego.  

Tak się składa, że ruch kościelny zwany Do-
mowym Kościołem powstał w Polsce dokładnie 
przed 40 laty, a jego założycielem był Sługa Bo-
ży śp. ks. Franciszek Blachnicki, nota bene oso-
bisty znajomy naszego wieloletniego proboszcza, 
ks. kan. Zbigniewa Pawlaka. Kościół Domowy 
jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie, który 
jest kojarzony przede wszystkim z 
młodzieżą i jest dobrze znany 
wszystkim jako tzw. Oaza.   

Kościół Domowy powstał z 
przeniesienia i zaadaptowania na 
polskim gruncie francuskiego ruchu 
Equipes Notre-Dame, założonego 
przed II wojną światową pod kie-
rownictwem o. H. Caffarela jako 
kontynuacja religijnej formacji mło-
dzieżowej dla małżeństw. Istnieje 
więc wiele elementów wspólnych 
między obydwoma ruchami, które 
ciągle uczą się od siebie i nawzajem czerpią ze 
swego doświadczenia.  

Jak już powiedziano, Kościół Domowy działa 
w rodzinnym zaciszu, a jego najmniejszą jed-
nostką jest tzw. krąg, który tworzy nie więcej niż 
7 sakramentalnych małżeństw. Poza przypadkami 
wyjątkowymi nie przewiduje się przynależności 
pojedynczych małżonków do kręgu. Każdy krąg 
ma swoją parę animatorską, którą jest wybierane 
co roku małżeństwo, jedno z należących do dane-
go kręgu. Obok animatorów, każdy krąg posiada 
swego asystenta kościelnego, którym jest kapłan 
z danej parafii. Spotkania kręgu odbywają się raz 
na miesiąc i obejmują one tzw. „dzielenie się ży-

ciem”, formację i modlitwę, bo Kościół Domowy 
jest ruchem formacyjno-modlitewnym.  

Oczywiście, na comiesięcznych spotkaniach 
nie kończy się aktywność rodzin w życiu Kościo-
ła Domowego. W związku z tym, że podstawo-
wym zadaniem rodziny jest wzajemne budowanie 
się i wspomaganie we wzrastaniu życia ducho-
wego małżonków i dzieci, a nie bieganie na spo-
tkania, główny ciężar praktyk wynikających z 
uczestnictwa w Kościele Domowym został nało-
żony właśnie na życie rodzinne.  

I tak, obowiązkiem każdego małżeństwa w 
Kościele Domowym jest codzienna modlitwa 
własna, małżeńska i w miarę możliwości rodzin-
na. Do tego dochodzi codzienna lektura Pisma 
Świętego połączona z rozważaniem oraz comie-
sięczna głęboka rozmowa o sprawach najważniej-
szych dla małżeństwa i rodziny, zwana dialogiem 
małżeńskim. Oprócz tego, każdy z uczestników 
spotkań w kręgach podejmuje dodatkowe prakty-
ki, które są jego własnym wkładem w budowanie 
duchowości indywidualnej oraz małżeńskiej czy 
rodzinnej. Praktyki te mają być dostosowane do 
indywidualnych możliwości każdego z małżon-
ków. Poza spotkaniami w kręgach, Kościół Do-

mowy przeżywa dni wspólnoty ob-
chodzone co jakiś czas w tzw. rejo-
nach i diecezjach, bo takie struktury 
istnieją w naszym Ruchu.  

Kościół Domowy jest ruchem 
świeckich i tym samym strukturami 
rejonowymi, diecezjalnymi i krajo-
wymi kierują małżeństwa wspoma-
gane przez moderatorów odpowied-
niego szczebla. Bardzo istotnym 
elementem życia Ruchu są rekolek-
cje dla rodzin, które obejmują różne 
warianty, od 3 do 15 dni, w czasie 

których małżonkowie mogą oddać się formacji 
duchowej, podczas gdy dziećmi zajmuje się dia-
konia (służba) opiekuńcza.  

Dla szeregowych członków kręgów Kościoła 
Domowego najważniejsza jest codzienna praca 
nad jakością życia rodzinnego i duchowego, co 
jest głównym celem Ruchu i zadaniem małżon-
ków. Główne wytyczne, według których jedno i 
drugie ma być zorganizowane, to Ewangelia 
przeniesiona na grunt rodzinny. Tyle się mówi o 
kryzysie małżeństwa i rodziny oraz problemach z 
wychowaniem dzieci i młodzieży, toteż Kościół 
Domowy wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. 
Jednak nie szukamy nowych, eksperymentalnych 

Z życia parafii 
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rozwiązań uznając, że miłość, zaufanie, prawda i 
czystość, które proponuje człowiekowi Ewange-
lia, są wystarczającym remedium na każde zagro-
żenie. Owocem pracy w rodzinach i kręgach Ko-
ścioła Domowego ma być szczęście małżeńskie i 
rodzinne, czyli to, co większość z nas ceni sobie 
najbardziej. Nie rzucamy się, by zmienić świat, 
lecz chcemy pomóc tym, którzy otwierają swoje 
serca na modlitwę i sakramenty, by ich życie było 
pełniejsze i bliższe szczęściu, które nie przemija.  

Jaonna i Witold Tyborowscy 
 

 

Via Lucis okiem gimnazjalistki 
 

Jako osoba przygotowująca się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, 13 lutego miałam 
okazję uczestniczyć w celebracji, która odbyła się 
w naszej parafii. Była to nietypowa uroczystość, 
ponieważ połączona z obrzędem Via Lucis – 
Drogą Światła. Przed rozpoczęciem nabożeństwa, 
szczerze mówiąc – nie słyszałam o nim, więc 
napiszę kilka słów, by przybliżyć czytelnikom 
Naszego Patrona na czym to polega. 

Obrzęd ten narodził się w 1988 roku we Wło-
szech. Celem przeprowadzania takich uroczysto-
ści jest podkreślenie okresu wielkanocnego i cza-
su Zmartwychwstania Chrystusa, które dla kato-
lików jest najważniejszym świętem. „Kontempla-
cja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na 
wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmar-
twychwstałym! [...] Właśnie w Chrystusa Zmar-
twychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół” (Jan 
Paweł II, Novo millennio ineunte, 28). 

Droga Światła inspirowana jest Drogą Krzy-
żową (Via Crucis). W obydwu obrzędach jest 
czternaście stacji. Via Lucis – by podkreślić rolę 
światła, które symbolizuje wieczność – powinno 
być odprawiane po zmroku, z użyciem świec. 
Stacje oparte są na wydarzeniach opisanych w 
Nowym Testamencie, po zmartwychwstaniu. 

Nasz obrzęd nie odbył się bez niespodziewa-
nych zmian planu. Kilka osób nie przyszło, przez 
co inni musieli czytać ich kwestie, ale mimo to 
wszystko wyszło bardzo dobrze. Moi rówieśnicy 
i ja braliśmy w tym udział z największą powagą i 
przygotowaliśmy wszystko z zapałem; włożyli-
śmy w to dużo serca. Po przedstawieniu stacji 
przez prowadzącego, parami podchodziliśmy do 
ambony i czytaliśmy rozważanie każdej ze stacji. 
Między czytaniami zapalaliśmy po jednej świecy. 
Mimo trzęsących się rąk, udało się odstawić je na 
ołtarz, tak że na końcu Via Lucis w rzędzie stało 

czternaście zapalonych świec. Czternaście sym-
boli wieczności i zmartwychwstania. 

Ta ceremonia z pewnością pogłębiła nasza 
wiarę. Uważam, że dla każdego było to bardzo 
wartościowe spotkanie. Każdy powinien kiedyś 
wziąć udział w tym obrzędzie. Pomaga on do-
strzec jak ważny jest okres po Wielkanocy, a nie 
tylko okres przed, czyli Wielki Post. 

Hanna Gryczka 
 

Dekanalny Dzień Skupienia 
Ministrantów 

 

W trosce o duchową formację Służby Litur-
gicznej Ołtarza organizowane są w poszczegól-
nych rejonach duszpasterskich dni skupienia. 

Mając za sobą zeszłoroczne pozytywne wra-
żenia z adwentowego dnia skupienia, postano-
wiono wyjść z podobną inicjatywą również w 
okresie Wielkiego Postu. Podobnie jak w grud-
niu, ministranci z dekanatu czerwonackiego także 
i tym razem bardzo licznie odpowiedzieli na za-
proszenie. 16 marca br. ponad pięćdziesięciu mi-
nistrantów spotkało się w salce przy kościele pw. 
św. Brata Alberta w Koziegłowach. 

Pierwszym punktem programu był poczęstu-
nek przygotowany przez gospodarzy. Po posiłku 
udaliśmy się na godzinną adorację przed Naj-
świętszym Sakramentem, aby przygotować się na 
spotkanie z Chrystusem. Punktem kulminacyj-
nym spotkania była wspólna Eucharystia, po-
przedzona sakramentem pokuty. Po wspólnie 
przeżytej Mszy Świętej wszyscy, umocnieni Sło-
wem i Ciałem Chrystusa, udaliśmy się z powro-
tem do naszych domów. 

Nasza ministrancka wspólnota pragnie podzię-
kować księżom z parafii Brata Alberta oraz 
współorganizatorom za przygotowanie i wspólne 
przeżycie tego dnia. 

Marcin Klimecki 

Celebracja                                                                            fot. H.K. 
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Pielgrzymka do Rzymu w Roku Wiary 

 
W 8. rocznicę śmierci błogosławionego Jana 

Pawła II, 2 kwietnia 2013 r., późnym 
popołudniem, z lotniska Poznań-Ławica 
wyruszyła pielgrzymka do Rzymu. W stolicy 
Włoch byliśmy już około godziny 20.00. 
Następny dzień rozpoczęliśmy od uczestnictwa w 
audiencji generalnej papieża Franciszka. Zanim 
na placu św. Piotra pojawił się Ojciec św., 
wyczuwało się radość i zniecierpliwienie z 
powodu oczekiwania na spotkanie z nim. Po 
godz. 10.00 papież wjechał na plac św. Piotra, a 
przemieszczając się wśród tłumów pozdrawiał i 
błogosławił wiernych, szczególnie dzieci. Po 
przybyciu na miejsce przewodniczenia, Ojciec 
św. rozpoczął audiencję generalną znakiem 
krzyża. Następnie w kilku językach usłyszeliśmy 
fragment Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do 
Koryntian (1 Kor 15, 3-5), w języku polskim 
przemawiał ks. Paweł Ptasznik z Sekretariatu 
Stanu w Watykanie. Następnie uczestniczyliśmy 
w katechezie wygłoszonej przez papieża. Pod 
koniec audiencji odśpiewaliśmy wspólnie Ojcze 
nasz w języku łacińskim oraz otrzymaliśmy 
błogosławieństwo od Ojca św. Po audiencji 
generalnej udaliśmy się na zwiedzanie muzeów 
watykańskich oraz bazyliki św. Piotra. Byliśmy 
m.in. przy grobie św. Piotra, Piecie Michała 
Anioła, Drzwiach Świętych, miejscu, w którym 
zostało złożone ciało bł. Jana Pawła II oraz przy 
rzeźbie Piusa X, który zapoczątkował praktykę 
wczesnej Komunii św. Pierwszy dzień 
pielgrzymki zakończył się Eucharystią w kościele 
Świętego Ducha, prowadzonym przez Siostry 

Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Mszy 
Świętej przewodniczył nasz ks. proboszcz 
Andrzej Magdziarz, a funkcje liturgiczne 
wykonywali pielgrzymi z parafii kicińskiej i 
Poznania. 

Następny dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. w 
bazylice św. Piotra na Watykanie. 
Zgromadziliśmy się wraz z innymi pielgrzymami 
i turystami z Polski o godz. 7.00 rano, w kaplicy 
św. Sebastiana przy grobie bł. Jana Pawła II. 
Mszy św. przewodniczył arcybiskup Józef 
Kowalczyk. Tego dnia również pojechaliśmy 
metrem do bazyliki św. Pawła za Murami oraz 
zwiedzaliśmy Koloseum, Forum Romanum, 
więzienie gdzie był przetrzymywany św. Piotr, 
Kapitol, Panteon, Piazza Navona, Fontannę di 
Trevi i Schody Hiszpańskie. W piątek 
wyruszyliśmy do bazyliki Matki Boskiej 
Większej oraz bazyliki św. Jana na Lateranie, w 
której znajduje się m.in. kaplica z obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej. Po zwiedzeniu bazyliki 
św. Jana i modlitwie przeszliśmy do znajdujących 
się w pobliżu Schodów Świętych, które jak głosi 
tradycja – znajdowały się w pałacu Piłata i 
chodził po nich Jezus. Schody przywiezione 
zostały przez św. Helenę z Jerozolimy w 326 r. 
Obecnie można po nich wchodzić tylko po 
kolanach. Tego dnia również w sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
uczestniczyliśmy we Mszy św., później 
pojechaliśmy autobusem do katakumb św. 
Kaliksta i do znajdującego się niedaleko kościoła 
Quo vadis Domine. Był w nim niegdyś również 
Henryk Sienkiewicz i to w tym miejscu pojawiła 
się myśl napisania słynnego dzieła o początkach 
chrześcijaństwa. Obecnie w świątyni znajduje się 
popiersie polskiego pisarza. Warto także 
wspomnieć, że wcześniej kościołem zajmowali 
się franciszkanie, natomiast obecnie jego 
kustoszem jest ks. Julian Gądek ze Zgromadzenia 
Michalitów.  

 Po kilku dniach, bogatych w przeżycia 
duchowe przyszedł czas na powrót do domów. 
Do Poznania przylecieliśmy w sobotę ok. godz. 
13.40. 

Edyta Wawrzyniak 
 
 
 
 
 
 

Plac św. Piotra                                                                     fot. R.S. 
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Jezu, ufam Tobie. Godzina miłosierdzia 
 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy (tj. 7 
kwietnia) obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. O godzinie 15.00, w godzinę 
miłosierdzia, w naszej parafii miało miejsce 
nabożeństwo ku Jego czci. Przeżywaliśmy je 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 
Na tę godzinę złożyło się między innymi: słowo 
wprowadzające wygłoszone przez księdza 
proboszcza, akt oddania się Bożemu 
miłosierdziu, litania oraz koronka do miłosierdzia 
Bożego. Wszystko to przeplatane było śpiewem 
lub chwilami milczenia. Na zakończenie 
wszystkim zgromadzonym zostało udzielone 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Po raz pierwszy owo nabożeństwo miało taki 
modlitewny charakter, choć sama koronka do 
miłosierdzia Bożego odmawiana jest w naszym 
kościele codziennie i to już od dłuższego czasu. 
Sądzę, że w przyszłych latach będziemy dzieło to 
kontynuować. 

Ktoś zapyta: „Dlaczego godzina miłosierdzia 
Bożego?” A może to nie tylko ta jedna godzina 
– choć niezwykła godzina? Może to całe nasze 
życie? Każdego dnia Bóg w swojej miłości ku 
nam, pomimo naszych słabości, upadków i 
grzechów, okazuje nam miłosierdzie. Niech to 
święto, jak również całe nasze życie skłania nas 
do tego, aby powierzać się Bogu i Jego 
miłosierdziu, i za św. siostrą Faustyną Kowalską 
powtarzać słowa „Jezu, ufam Tobie”. Słowa te 
niech nie będą tylko pustym sloganem w naszych 
ustach, ale przekonaniem, że cokolwiek działoby 
się w naszym życiu, to Pan Bóg zawsze jest przy 
nas i z nami. Obyśmy zawsze potrafili ufnie 
zgadzać się z wolą Bożą i powtarzać „Jezu, ufam 
Tobie”. 

Anna Błażejewska  
 

Co słychać w Rodzinie Duchowej 
Adopcji? 

 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego ob-
chodzony jest w Kościele katolickim Dzień Świę-
tości Życia. Został on ustanowiony przez Episko-
pat Polski w 1998 r. jako odpowiedź na wezwa-
nie papieża Jana Pawła II zawarte w encyklice 
Evangelium Vitae ogłoszonej w 1995 r. Jan Paweł 
II napisał: „Proponuję (...) aby corocznie w każ-
dym kraju obchodzono Dzień Życia (...). Jego 
podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, 
w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie 

świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkie-
go życia w każdym momencie i każdej kondycji” 
(85). Dzień ten jest znakomitą okazją do dzięk-
czynienia i refleksji nad życiem, którym zostali-
śmy obdarowani, jest też okazją do zadośćuczy-
nienia Bogu i ofiarowania naszej modlitwy w 
intencji dzieci, które jeszcze się nie narodziły, a 
ich życiu zagraża niebezpieczeństwo.  

W dniu 8 kwietnia br. podczas Mszy Świętej o 
godz. 18.00 wielu naszych parafian złożyło uro-
czyste przyrzeczenie, które zapoczątkowało Du-
chową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego 
Zagładą. Osoba składająca ślub Duchowej Adop-
cji zobowiązuje się do otoczenia codzienną mo-
dlitwą zagrożonego w łonie matki życia dziecka, 
którego imię jest znane tylko Bogu, a także jego 
rodziców. Duchowa Adopcja trwa 9 miesięcy – 
tyle ile trwa okres prenatalnego życia człowieka 
w łonie matki i kończy się 25 grudnia w uroczy-
stość Narodzenia Pańskiego. W naszej parafii 
dzieło Duchowej Adopcji trwa nieprzerwanie od 
2009 r., a liczba adoptujących z roku na rok 
wzrasta. W tym roku uroczyste przyrzeczenie 
złożyło 36 osób. 

W niedzielę 14 kwietnia ulicami Poznania 
przeszedł Marsz dla Życia zorganizowany w tym 
roku pod hasłem „Jeden z nas”, bo tak nazywa się 
europejska kampania na rzecz obrony życia dzie-
ci nienarodzonych. Uczestnicy marszu wyrazili 
sprzeciw wobec aborcji i planów finansowania 
przez państwo zabiegów in vitro. W tej ostatniej 
kwestii zbierali podpisy pod petycją do władz. 
Podkreślali, że życie ludzkie zaczyna się w chwili 
poczęcia. Nawiązali w ten sposób do obchodzo-
nego niedawno Dnia Świętości Życia. Marsz wy-
ruszył o godz. 17.00 z Placu Wolności do kate-
dry, gdzie na koniec odmówiono wspólną modli-
twę. Przy pięknej wiosennej pogodzie w marszu 
wzięło udział około 5 tysięcy osób. Wśród licz-
nych kolorowych transparentów głoszących np. 

Marsz dla życia na ulicach Poznania                                   
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że „Życie jest Cudem”, lub „My się dzieci nie 
boimy”, śpiewem i słowem skandowano hasła 
promujące ŻYCIE. Miłym zaskoczeniem dla 
mnie było, że idąc spotkałam wielu parafian z 
Kicina. Uwieńczeniem marszu była Msza św. w 
kościele św. Małgorzaty na Śródce w intencji 
życia, dzieci poczętych oraz osób, które podjęły 
Duchową Adopcję. 

Grażyna Sobańska 
 

Kicińska schola na tropie nowych 
doświadczeń… 

 

W dniach od 12-14 kwietnia na os. Jana III 
Sobieskiego w Poznaniu odbyły się organizowa-
ne przez sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Ze-
spół Szkół Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasan-
cjusza oraz Duszpasterstwo Akademickie Mora-
sko warsztaty muzyki liturgicznej pod hasłem 
„Bóg bogaty w miłosierdzie”. Przewodniczyli 
im dyrygentka oraz specjalistka od emisji głosu p. 
Ewa Sykulska oraz związany ze środowiskiem 
dominikańskim dyrygent, śpiewak i kompozytor 
p. Paweł Bębenek. W warsztatach uczestniczyło 
ok. 85 osób, w tym, reprezentująca scholę mło-
dzieżową w Kicinie, nasza czwórka.  

Warsztaty rozpoczęły się w piątek 12 kwietnia 
ok. godz. 16.00 krótkim powitaniem i prowadzo-
ną przez panią Ewę i pana Pawła „rozśpiewką” 
oraz pierwszymi próbami w sekcjach głosowych. 
My zostałyśmy przydzielone do sekcji altów. 
Tego dnia wysłuchałyśmy też konferencji na te-
mat Całunu Turyńskiego. Podczas warsztatów 
uczestniczyłyśmy w dwóch Mszach św., jedną z 
nich (niedzielną) wspierając naszymi chórowymi 

głosami. W sobotę 
było dużo prób 
wspólnych, pod-
czas których po-
rządnie przygoto-
wywałyśmy się do 
niedzielnego wy-
stępu. Miała też 
miejsce druga z 
konferencji – tym 
razem na temat 
śpiewu gregoriań-
skiego w liturgii. 
Ostatni dzień był 
dla nas najbardziej 
wyjątkowy. Od 
samego rana w 

szkole pijarów odbywaliśmy intensywne próby, 
by później dać wieńczący trzy dni ciężkiej pracy 
krótki koncert podczas Mszy św. w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Również tego dnia zrobiły-
śmy sobie wspólne zdjęcie z panem Pawłem Bę-
benkiem i poprosiłyśmy o autograf. 

Te warsztaty wiele nas nauczyły i bardzo po-
dobała nam się panująca tam miła atmosfera. 

Aga, Asia, Magda i Hania  
ze scholi młodzieżowej w Kicinie 

Nagranie ze Mszy św. oraz więcej zdjęć z warsztatów znaleźć 
można na facebookowej stronie naszej scholi pod adresem 
www.facebook.com/ScholaMlodziezowaKicin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Warto przeczytać 
 

Staraniem Urzędu Gminy Czerwonak wydana 
została „Historia wsi Czerwonak zapisana w do-
kumentach, kronikach i starych fotografiach”. Na 
wydanie publikacji w nakładzie 1000 sztuk 
otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Już teraz można przypuszczać, że z 
wielu względów stanie się ona białym kru-
kiem. Chociaż pojawiła się w obiegu już na po-
czątku lutego br. to wydaje się, że dotąd niewielu 
osobom udało się wejść w jej posiadanie. Wielka 
szkoda, że – jak podaje wydawca – książka nie 
jest przeznaczona do sprzedaży. Dostępna jest za 
to bez ograniczeń w wersji elektronicznej na 

Przedstawiciele naszej scholi  
z  p. P Bębenkiem                 fot. H.D.  

 

Masz 13-25 lat i chcesz fajnie spędzić czas,  
chwalić Boga śpiewem i/lub grą na instrumencie, 
współorganizować i uczestniczyć w ciekawych 

wydarzeniach w parafii oraz poza nią: czuwaniach, 
warsztatach, konferencjach,  

pielgrzymkach i wielu, wielu innych…? 
 

DOŁĄCZ DO NAS – DO SCHOLI MŁO-
DZIEŻOWEJ KICIN! 

 
Nie czekaj – przyjdź na najbliższą próbę do salki 

domu parafialnego! 
Informacji o terminie spotkania szukaj  

na naszym nowym plakacie w kruchcie kościoła w 
Kicinie,  

bądź na naszej facebookowej stronie  
pod adresem:  

www.facebook.com/ScholaMlodziezowaKicin 
A może masz własny pomysł na to,  

co ciekawego młodzież mogłaby stworzyć  
w naszej parafii? 

Napisz: 
scholakicin@vip.onet 

Nie zwlekaj! Zostań jednym z nas już dziś!  
Zapraszamy! 

Z życia parafii 
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stronie www.600lat.czerwonak.pl, gdzie w za-
kładce „historia wsi” można pobrać poszczególne 
jej rozdziały, a w galerii obejrzeć bogaty zbiór 
pamiątkowych zdjęć udostępnionych przez 
mieszkańców Czerwonaka i nie tylko. Wszyscy, 
którzy chcieliby otrzymać książkę w wersji tra-
dycyjnej – czyli papierowej mogą próbować sił w 
konkursach, odpowiadając poprawnie na pytania 
zamieszczane sukcesywnie na gminnym profilu 
na facebooku. Będzie ona również dostępna w 
bibliotekach gminnych.  

W połowie marca 
w Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie 
z autorami publika-
cji. Uczestniczył w 
nim również ksiądz 
Andrzej Magdziarz, 
współautor jednego z 
rozdziałów o para-

fiach w Czerwonaku i Kicinie oraz o ich duszpa-
sterzach.  

Gorąco polecam lekturę tej niezwykłej, staran-
nie wydanej pozycji, a najlepszą rekomendacją do 
jej przeczytania niech będą słowa wójta Gminy 
Czerwonak, pana Mariusza Poznańskiego: „Za-
chęcam do chwili refleksji nad przeszłością zapi-
saną na jej stronach. Jestem przekonany, że wielu 
mieszkańców Czerwonaka odnajdzie w niej zna-
jome twarze i wspomnienia minionych lat”. My-
ślę, że ucieszą się także kicinianie. 

gzal 
 

Gimnazjum KSW 
im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu 

 

Chciałbym zaproponować wszystkim szósto-
klasistom wybór publicznego gimnazjum Kato-
lickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. 
Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, przy ulicy Miń-
skiej*. Mottem szkoły są słowa naszej patronki: 
„Pragniemy dobra i piękna nawet wtedy, gdy to 
wymaga od nas poświęceń”. 

To małe kameralne gimnazjum, gdzie my, 
uczniowie, czujemy się bezpiecznie i w którym 
dobre wychowanie idzie w parze z nauką. Tutaj 
nikt nie jest anonimowy, jeden uczeń zna drugie-
go, a nauczycielom nikt i nic nie wymknie się 
spod kontroli. Tutaj znajdziesz nowego przyjacie-
la lub przyjaciółkę. Wszyscy jesteśmy równi, 
dlatego też z radością i z dumą nosimy mundurki. 

Nasza szkoła nie bez powodu ma za patronkę 
bł. Natalię Tułasiewicz – wzór dla studiujących i 
nauczających, polską działaczkę zawsze oddaną 
Bogu i Ojczyźnie. Choć zajęcia lekcyjne są pro-
wadzone tylko przez osoby świeckie, uczniowie 
wychowywani są w duchu wartości chrześcijań-
skich. Tradycją jest codzienne wspólne odma-
wianie modlitwy. Najczęściej jest to Anioł Pański 
lub nowenna do bł. Natalii Tułasiewicz. 

Uczniowie naszej szkoły często wyjeżdżają na 
wycieczki (ulubioną jest wyjazd integracyjny dla 
klas I i II do Puszczykowa), do kina i do teatru 
oraz na kilkudniowe wypady w Polskę. Biorą 
udział w olimpiadach i turniejach. Swoje uzdol-
nienia możemy rozwijać w naukowych i arty-
stycznych kołach zainteresowań. Mamy chór, 
który prowadzi pan Piotr Pawlicki – nasz nauczy-
ciel muzyki, który jest także dyrygentem wielu 
chórów, autorem piosenek, aranżerem, instru-
mentalistą (gra świetnie na gitarze), instruktorem 
warsztatów gospel i wokalistą. Działa u nas rów-
nież szkolne koło Caritas. 

Nauczyciele są życzliwi i chętni do pomocy i 
zawsze wszystko tłumaczą, rozwiązując wszelkie 
trudności wychowawcze. A nasza pani wycho-
wawczyni oprócz tego, że jest bardzo dobrym 
pedagogiem, to jest naszą prawdziwą przyjaciół-
ką. Potrafi przemówić niejednemu do rozumu, ale 
jednocześnie z perspektywy gimnazjalisty spoj-
rzeć na świat.  

Pod sztandarem naszej Patronki uczestniczy-
my w różnego rodzaju lokalnych uroczystościach 
o charakterze zarówno religijnym, jak i patrio-
tycznym. Braliśmy udział m.in. w obchodach 
rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Pol-
skę 17 września 1939 roku, Święta Niepodległo-
ści, Orszaku Trzech Królów, w rocznicy urodzin 
bł. Natalii Tułasiewicz, czy ostatnio w uroczysto-
ściach z okazji 73. rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Nasz szkolny chór wziął udział także w oprawie 
artystycznej z okazji imienin ks. abpa Stanisława 
Gądeckiego. 

Szkołę tę polecam nie tylko szóstoklasistom, 
ale również młodszym uczniom, ponieważ oprócz 

Sztandar szkoły z wizerunkiem patronki                            
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gimnazjum jest także przedszkole i szkoła pod-
stawowa. Mogą się tutaj uczyć również dzieci 
niewierzące, jeśli rodzice zaakceptują program 
wychowawczy szkoły. 

Marcin Klimecki 
 

Modlitwa do bł. Natalii Tułasiewicz 
Wszechmogący Boże, 

który w osobie błogosławionej Natalii Tułasiewicz 
dałeś nam przykład jak „wielbić Ciebie radością 

pracy codziennej”, 
jak „życie czynić modlitwą a modlitwę życiem”, 

dopomóż za Jej wstawiennictwem 
odczytywać wciąż na nowo nasze powołanie 

i uświęcać świat od 
wewnątrz na kształt zaczynu 

w dziele apostolstwa miłości i nowej ewangelizacji. 
Spraw, prosimy, aby Jej męczeńska ofiara z życia, 

wyjednała nam wytrwałość w trudach 
i męstwo w cierpieniu. 

Udziel mi łaski, o którą błagam z pokora i ufno-
ścią. 

Przez Chrystusa Pana naszego 
Amen.   

* http://www.szkoly.poznan.ksw.pl  
O patronce: Natalia Tułasiewicz zmarła 31.03.1945 r. w obozie 
koncentracyjnym Ravensbrück w wieku 39 lat. Nauczycielka, od 
1943 r. w Hanowerze pełnomocnik Rządu Londyńskiego i świecki 
apostoł w ramach Wydziału Duszpasterskiego konspiracyjnej 
organizacji „Zachód”. W czerwcu 1999 r. w Warszawie papież 
Jan Paweł II włączył Natalię Tułasiewicz w poczet 108 błogosła-
wionych męczenników. 
 

Miód dobry prawie na wszystko 
 

Miód znany jest 
człowiekowi od tysięcy 
lat, nie tylko jako łatwo 
przyswajalny przez 
organizm środek od-
żywczy, ale także jako 
szeroko używany w 
medycynie lek. Już 
ponad 4000 lat temu 
starożytni Grecy i 

Rzymianie stosowali miód w różnych dolegliwo-
ściach i chorobach. Opis jego zastosowania moż-
na znaleźć także w różnych religiach świata. 

Dla Słowian był najgodniejszym darem skła-
danym najpotężniejszemu bogu Światowidowi. 
Zapewniał powodzenie w życiu, zdrowie i wszel-
kie bogactwo. Był symbolem miłości, dlatego do 
dziś przetrwało powiedzenie „miodowy miesiąc”. 

Każdy z nas, w mniejszym lub większym 
stopniu zetknął się kiedyś z miodem. Wielu uży-
wa tego pokarmu-leku na co dzień. Wszyscy też 

wiemy, że wytwarzają go pszczoły i że jest to 
specyficzny pokarm o bardzo wartościowych, 
szczególnych właściwościach. Nie bez powodu 
miód od dawna nosił nazwę „napoju bogów” czy 
„eliksiru młodości”. 

Niezwykłe właściwości miodu i innych 
pszczelich wytworów znane były od dawna i po-
twierdzają je też najnowsze badania. Miód wy-
twarzany jest przez pszczoły ze znoszonego przez 
nie do ula nektaru z roślin lub spadzi. Nektar jest 
wonnym roztworem, głównie węglowodanów 
(cukrów). Spadź jest produktem ubocznym wy-
dzielanym przez mszyce lub czerwce, których 
pokarmem jest m.in. białko zawarte w soku ro-
ślinnym, głównie drzew iglastych. Wydzielony 
przez te owady słodki płyn pobierają pszczoły i 
przerabiają na miód. Z nektaru powstaje miód 
nektarowy, a ze spadzi miód spadziowy. 

Każdy dobry, prawdziwy wytwarzany przez 
pszczoły miód wcześniej czy później ulega kry-
stalizacji, czyli ze stanu płynnego przechodzi w 
stały. Szybkość tego procesu zależy od gatunku 
roślin, z których pszczoły pobierają nektar, stop-
nia dojrzałości miodu w chwili „wykręcenia” go 
z ula i temperatury przechowywania. Nie wiado-
mo skąd wzięło się dość powszechne, niestety, 
powiedzenie, że miód skrystalizowany, to miód z 
cukru, no bo jest „scukrzony”. Nic bardziej błęd-
nego. Wielu nieuczciwych pośredników, a nie-
kiedy też i producentów, z uwagi na to, iż społe-
czeństwo paradoksalnie preferuje miód płynny, 
miód do sprzedaży podgrzewa, nie zachowując 
przy tym odpowiedniej temperatury, niszcząc 
przy okazji wszelkie walory tego pszczelego pro-
duktu. Błędem jest też wkładanie miodu do gorą-
cego mleka lub herbaty. Wysoka temperatura 
(powyżej 50oC) niszczy prawie wszystkie, poza 
słodyczą, właściwości miodu. 
Miód w medycynie 

Miodu używa się lecząc liczne schorzenia – ze 
względu na jego walory biologiczno-
antybiotyczne i inne mające pozytywny wpływ na 
skórę i narządy wewnętrzne. Jedną z właściwości 
jest działanie miodu na bakterie i grzyby choro-
botwórcze dla człowieka. Żeby miód zachował 
cechy lecznicze jak najdłużej, powinien być prze-
chowywany w pomieszczeniach nienasłonecz-
nionych, przewiewnych, w temperaturze przekra-
czającej 10oC, ale nie wyższej niż 18oC. 

Wysoką aktywnością antybiotyczną charakte-
ryzują się miody spadziowe, a także miód gry-
czany i lipowy. Miód wielokwiatowy wykorzy-
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stywany jest np. w leczeniu alergii, natomiast 
miód rzepakowy dobrze wpływa na pracę serca. 
Lecznicze walory posiadają również inne produk-
ty pszczele, takie jak pyłek kwiatowy (leczenie 
miażdżycy, nadciśnienia, niedokrwistości), 
mleczko pszczele (działanie wzmacniające stan 
psychiczny i fizyczny, usuwa zmęczenie) czy 
propolis, czyli kit pszczeli (działanie antybakte-
ryjne, antywirusowe, antygrzybicze, przeciwza-
palne, miejscowo znieczulające).  
Miód w kosmetyce 

Miód i produkty pszczele zajmują także bar-
dzo ważną rolę w kosmetyce. O właściwościach 
upiększających miodu wiedziały już żona Nerona 
– Poppea i królowa Egiptu – Kleopatra, które 
kąpały się w oślim mleku z dodatkiem miodu. Na 
twarz nakładały miodowe maseczki, a do pielę-
gnacji dłoni używały mieszanki z pestek brzo-
skwini i moreli z dodatkiem miodu. Dzięki wyso-
kim walorom odżywczym miód wzbogaca skórę 
w substancje biologiczne aktywne, czyniąc ją 
miękką i gładką. Miód usuwa złuszczony naskó-
rek, działa oczyszczająco i leczniczo, szczególnie 
w przypadku źle ukrwionej skóry o rozszerzo-
nych porach. W warunkach domowych możemy 
sporządzać z miodu i produktów pszczelich płyny 
służące do oczyszczania i ujędrniania skóry, kre-
my i maseczki do twarzy. 
Wypieki z miodem i miody pitne 

Miód wykorzystywany jest w kuchni do róż-
nych wypieków, szczególnie pierników, mio-
downików i makowców. Nasze prababki, babki i 
mamy miały często swoje sekrety, których pilnie 
strzegły oraz przepisy na domowe nalewki, wód-
ki i likiery. Wiele tych napojów bazowało na 
miodzie, i tak możemy wyprodukować miody 
pitne: półtorak, dwójniak, trójniak, czwórniak i 
piątak (w zależności od proporcji miodu i wody). 
W pasiece  

Pszczoły od zawsze fascynowały człowieka, a 
pszczelarstwo jest jednym z prastarych zajęć lu-
dzi wsi. Źródła historii kultury materialnej dowo-
dzą, że osoby zajmujące się hodowlą pszczół 
niewątpliwie rekrutowały się z warstwy społecz-
nej związanej bezpośrednio z uprawą i użytko-
waniem ziemi. Wypada tu wspomnieć, że od cza-
su przekształcenia bartnictwa puszczańskiego w 
pasiecznictwo przydomowe, rolników-
pszczelarzy nazywano „arystokracją chłopską”, 
bowiem wyróżniali się w swoim otoczeniu umie-
jętnościami bartnictwa i uzyskiwaniu dochodu z 
pasieki, co było powodem do powstania wielu 

ludowych przysłów, m.in. „Kto ma pszczoły, ten 
gospodarz wesoły” (w znaczeniu „bogaty”). 

Aktualnie w Polsce pszczelarstwo jest gałęzią 
rolniczej produkcji, zrzeszającą ludzi o różnej 
specjalizacji zawodowej (znam lekarza-
pszczelarza, nauczyciela-pszczelarza, wojskowe-
go-pszczelarza, bankowca-pszczelarza). Posiada-
nie pasieki może dać wiele osobistych, wymier-
nych korzyści, w tym może stanowić także do-
datkowe źródło dochodu. Ale nie tylko. Pasieka 
wypełniona delikatnym brzęczeniem skrzydla-
tych robotnic tworzy oazę ciszy i piękna, wśród 
którego można zyskać spokój i ukojenie ducho-
we. Kwitnąca lipa Jana z Czarnolasu zachęca: 
„Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij so-
bie (…), z mego wonnego kwiatu pracowite 
pszczoły biorą miód…” Kwitnąca akacja i lipa, 
drzewa ulubione przez zbierające nektar pszczo-
ły, w chrześcijańskiej symbolice roślin oznaczają: 
akacja – pamięć, przyjaźń i miłość; lipa – to sym-
bol stabilizacji, ustalonego porządku i ładu, cnot 
bliskich sercu Maryi. Pszczoła stała się symbo-
lem boskości i świętości, do którego nawiązywa-
ły najstarsze przekazy ikonograficzne. A wosko-
we świece, zdobiące wnętrza kościołów, to owo-
ce pracy pszczelego roju. Maria Regina Apium – 
Maryja Królowa Pszczół. Jej to współczesny po-
eta Ernest Bryll poświęcił piękne strofy w wier-
szu – modlitwie:  

Pani pracy uczciwej jak kropla miodowa  
Która jest czystym złotem na świecie jedynie  

Bo inne złoto ma skrwawione imię  
Pani rojów grających jak pieśń różańcowa  

Pani majowej łąki, pola kwitnącego  
Ty nam otwierasz znak kwiatu każdego  

Znasz imię drzew wszelakich. Pani akacjowa  
Pani lipca, rzepaku. Słyszysz zioło wszystkie  

Dla zagubionych znasz drogi najbliższe  
Pani zbłąkanych, Ty nas doprowadzisz  

Do niebieskiej pasieki. Ty w biedzie nie zdradzisz  
Ale podniesiesz znów na ciepłej dłoni  

Dasz siłę, gdy osłabną skrzydła wystrzępione  
Matko, która karmiłaś Syna miodem, mlekiem  

Wróć nam uczciwość pszczoły.  
Weź w swoją opiekę. 

Patron pszczelarzy 
Zaczątki kultu świętych uznawanych za patro-

nów pszczelarzy i pasiek kryją się w odległych 
dziejach bartnictwa i pszczelarstwa. Wiązały się 
one z wkraczaniem chrześcijańskiej obyczajowo-
ści do codziennego życia tej grupy zawodowej. 
Narodziny tego kultu należy datować na dwa 
ostatnie wieki pierwszego tysiąclecia chrześcijań-
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stwa, w krajach basenu Morza Śródziemnego 
oraz w Niemczech i Anglii. Współcześnie naj-
bardziej rozpowszechniony jest kult świętego 
Ambrożego z Mediolanu (340-397 r.). Początki 
kultu sięgają prawdopodobnie XII lub XIII wie-
ku, a do Polski zaczął przenikać za sprawą orga-
nizacji bartniczych w Niemczech. Według legen-
dy, kołyskę Ambrożego obsiadły pszczoły. Prze-
rażona tym faktem matka chciała odegnać rój 
pszczeli, jednak rozważny ojciec nakazał, by 
spokojnie zaczekać, aż pszczoły odlecą same. 
Tak też się stało. Przypadek ten uznano za zda-
rzenie wyjątkowo szczęśliwe, będące tym samym 
zapowiedzią niezwykle pomyślnej przyszłości 
chłopca. A ojciec chłopca – jak wynika z relacji 
anonimowego autora – miał powiedzieć: „Jeśli 
niemowlę żyć będzie, to będzie kimś wielkim”. 
Za również ważny należy uznać fakt, że biskup 
Mediolanu Ambroży nazywany był „Miodopłyn-
nym”. Przydomek taki określał człowieka wyjąt-
kowo elokwentnego – złotoustego krasomówcy, 
którego słów słuchało się z zapartym tchem. Te 
dwa fakty zadecydowały niewątpliwie o ugrun-
towaniu się przekonania, że św. Ambroży jest 
patronem pasiek i pszczelarzy, gdyż do tej roli 
wybrały go same pszczoły. To wszystko opisał 
jeden z braci paulinów w swoim dziele o życiu 
mediolańskiego biskupa. W swojej epoce Am-
broży był jedną z tych postaci, która propagując i 
umacniając młode chrześcijaństwo, wnosiła reli-
gijny zapał i dynamizm. Jego kazania cieszyły się 
wyjątkową popularnością i ściągały liczne rzesze 
słuchaczy, i to nie tylko chrześcijan. Świadec-
twem duszpasterskiej działalności św. Ambroże-
go są zachowane listy (93) i dotyczą kwestii bi-
blijnych. W jednym z nich pisał: „Idźmy drogą 
mądrości, po której nie stąpali synowie chwalą-
cych się i chełpiących”. Jakże aktualne słowa. 
Ostatnio, za pośrednictwem Polskiego Związku 
Pszczelarskiego, rozpowszechniono wśród 
pszczelarzy treść hymnu nieszporowego ku czci 
św. Ambrożego. Trzecia zwrotka tego hymnu 
brzmi: „Mistrz niezrównany tłumaczył głębiny 
Bożych tajemnic, miodem płynącą wymową wy-
kładał Pismo ludowi”. W ostatnich latach organi-
zowane są doroczne pielgrzymki pszczelarzy na 
Jasną Górę w dniu święta ich patrona – 7 grudnia. 
Ku przestrodze 

Od wielu lat badania naukowe wykazują, że 
pestycydy zatruwają pszczoły. Wpływają na ich 
system nerwowy. Chemiczne substancje zabiły w 
ostatnich latach 30% pszczół, czyli o 25% więcej 

niż 15 lat temu. Błędy popełnione przy chemicz-
nej ochronie roślin niszczą pszczoły i inne zapy-
lacze (osy, trzmiele itp.)*. Wielki uczony – fizyk 
A. Einstein powiedział: „Gdy wyginą pszczoły, 
po czterech latach wyginie ludzkość”. Zapamię-
tajmy to ostrzeżenie! 

Zofia Skawińska – córka pszczelarza 
*Za www.polskieradio.pl „Pestycydy ogłupiają pszczoły”: Użycie 
nawozów sztucznych sprawia, że pszczoły tracą podstawowe 
instynkty. Nie dbają o przetrwanie społeczności, gubią się, nie 
wracają do uli. Francuskie badania wskazują, że „owady poddane 
działaniu pestycydów oddalały się od swoich kolonii i nie potrafi-
ły znaleźć drogi powrotnej” (francuski Narodowy Instytut Rolnic-
twa). Brytyjczycy wykazali z kolei, że kolonie pszczół, które 
weszły w kontakt z nawozami, rozwijały się wolniej od tych, 
którym nawozy nie szkodziły (University of Stirling w Szkocji). 
Mowa o substancjach, które pomagają w wegetacji popularnych 
zbóż. Zawierają one składnik o działaniu podobnym do nikotyny. 
Nie ma on wpływu na procesy życiowe ludzi i większych zwie-
rząt, ale działa na pszczoły. Nie jest dla nich śmiertelny, zaburza 
jednak procesy, które zachodzą w ich organizmach. Paradoks 
polega na tym, że to przecież pszczoły zapylają niemal 1/3 
wszystkich upraw. Bez nich nic nie wyrośnie, nawet pod wpły-
wem pestycydów. 
 

Poznański Półmaraton 
 

Kilka lat temu, na jednej z sąsiedzkich biesiad 
przyjaciel moich sąsiadów (w towarzystwie no-
szący pseudonim „Marker” – to od doskonałej 
techniki jazdy na nartach) opowiadał o swojej 
przygodzie z bieganiem. Spoglądał na mnie ru-
basznie: miałem wówczas 89 kg. Przez kilka lat 
mnie namawiał: „Rusz się kolego, lepiej się po-
czujesz”.  

Minęło kilka lat i wiosną 2012 r. postanowi-
łem spróbować. Lekki spacerek, następnie próba 
biegu –pot lał się strumieniem, zadyszka, nie 
wspominam o bólu stawów czy też zakwasach. 
Ale już w sierpniu, po 6 miesiącach przebiegałem 
trzy, cztery razy w tygodniu 5 do 8 km.  

Od września zmiany w firmie, nowe obowiąz-
ki: koniec z bieganiem, waga w górę.  

Luty 2013 r. Powrót – tym razem na bieżnię, 
bo znalazłem kompana: mojego syna. Z uporem 

fot. E.S.

Z życia pszczół 
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pracowaliśmy przebiegając 6 – 12 km trzy, cztery 
razy w tygodniu. Bieżnia okazała się świetną al-
ternatywą na zimę, która w tym roku trwała prze-
cież do kwietnia.  

Nadszedł długo oczekiwany przeze mnie dzień 
7 kwietnia, dzień w którym miał się odbyć 6 Po-
znański Półmaraton (21,097 km). Stanęliśmy na 
starcie wspólnie z synem i 6500 zawodnikami. 
Obok mnie nasz kolega „Marker”, lat 67, spraw-
ny i zwinny jak kuna. „Marker” udzielił mi kila 
cennych wskazówek. Planowałem przebiec ten 
dystans w czasie 2:40:00 z pulsem nie przekra-
czającym 150-155, aby uniknąć zakwasów i 
„dowlec się” jakoś do końca. Po przebiegnięciu 
10 km syn Adam był już nieosiągalny dla oka, po 
„Markerze” ani śladu. Oglądam się do tyłu: jest 
dobrze, z tyłu tłum zawodników. Na Łęgach Dę-
bińskich znajomi kibice drą się „TADZIU, TA-
DZIU, TADZIU! Jeszcze możesz!”. Na Garba-
rach moje oczy widzą znanego mi osobnika 
„Markera”, którego do końca nie tracę z oczu. 
Biegniemy z balonikiem z napisem czas 2:15, 
mijamy po drodze kibiców.  

Z tej pozycji to uczucie za milion dolarów. 
Szybka refleksja: „To zawsze ja komuś kiwa-
łem”. Cudowne uczucie, po prostu błogostan. 
Mijamy ludzi, którzy słabną, padają z wycieńcze-
nia, to zawodnicy w różnym wieku, jest ich cała 
masa. Sanitariusze i karetki pogotowia – jakiś 
horror. Niebawem jesteśmy na moście na Warcie, 
zostało już kilka kilometrów, docieramy do Mal-
ty. Nie myślałem, że ten podbieg to taka wspi-
naczka, w butach aż się gotuje. „Marker” wy-
przedza balonik 2:15, biegnę za nim. Na nasze 
szczęście jest jeszcze jeden serwis z wodą, w bie-
gu łyk wody i do mety, na której jest już syn i 
„Marker” oraz 4088 innych uczestników. Mój 
czas to 2:13:29 sek. Dokładnie, bo liczy się każda 
sekunda. Na koniec waga to 82 kg. Dogonię każ-
dy tramwaj! Kolana nie bolą. Mój doktor mówi, 
że tak trzymać.  

Zachęcam wszystkich do próby zmierzenia się 
z samym sobą, tak dla zdrowia. Organizatorom 
gratuluję organizacji, pasji, a prezydentowi Po-
znania doskonałego osobistego wyniku.  

PS. Bieganie to nie jedyna moja pasja, ale o 
tym innym razem. 

Tadeusz Soiński 

Saper myli się raz 
 

Jeszcze przed świę-
tami wielkanocnymi 
mieszkańcy Kicina, 
przemieszczający się 
ulicą Poznańską w 
kierunku Koziegłów, 
mieli okazję przypa-
trywać się pracy jed-
nostce saperskiej nie-
mal codziennie już od 
samego rana, bez 
względu na pogodę 
przeczesującej las na 
pograniczu obu miej-
scowości. Kilkunastu 
saperów z firmy 

„Explosive” s. c. z Gdańska ma do końca czerwca 
oczyścić znaczną jego część (prawie 85 ha) z 
niewybuchów i niewypałów1, pochodzących 
głównie z okresu II wojny światowej. Po obu 
stronach ulicy, na obszarze prawie 85 hektarów, 
leżą tysiące pocisków bądź ich fragmentów. Nie-
które z nich zalegają nawet do metra pod ziemią. 
Przez wiele lat niewypały stanowiły olbrzymie 
zagrożenie dla odwiedzających las, także dla pra-
cowników leśnych wykonujących prace wycin-
kowe i nasadzeniowe. Na przeszkodzie leżały 
ogromne koszty oczyszczenia terenu. Dzięki do-
tacjom dopiero teraz operacja ta stała się możliwa 
do przeprowadzenia. Jej koszt (prawie 300 tys. 
zł) w większości pokryje Unia Europejska, a 
Nadleśnictwo Łopuchówko zlecające te prace w 
ramach realizowanego przez Lasy Państwowe 
projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze te-
renów zdegradowanych, popoligonowych i po-
wojskowych zarządzanych przez PGL LP2” za-
płaci ok. 15% tej kwoty.  

Znalezione materiały wybuchowe są sukce-
sywnie niszczone na poligonie w Biedrusku. A 
niszczyć jest co. To, co przekazał mi w bezpo-
średniej rozmowie inż. Janusz Lemieszka nadzo-
rujący prace saperskie, może budzić dreszczyk 
emocji. Na wstępnie wytypowanej działce o po-
wierzchni ok. 1200 mkw. aparatura zasygnalizo-
wała ok. 300 zgłoszeń obecności metalu, z czego 
ok. 150 okazało się w istocie groźnymi wojen-
nymi „pamiątkami”. Tak duża ilość niewybu-
chów i niewypałów zaskoczyła nawet samych 
saperów. 

fot. G.Z.
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W mniejszych ilościach znajdowana jest także 
amunicja z I wojny światowej, a także broń z 
czasów obecnych, łącznie z bombą amatorskiej 
konstrukcji, do której rozbrajania zawezwany 
został specjalny oddział antyterrorystyczny. We-
dług przekazów osób pamiętających czasy wojny, 
tak duże ilości amunicji pozostawili uciekający 
przed Rosjanami Niemcy. Niezbyt dokładnie 
przeprowadzili proces niszczenia pozostawionych 
zapasów amunicji. Umieścili ją w specjalnie wy-
konanych rowach wysadzeniowych i z opóźnie-
niem detonowali. Tego dnia – a było to wg prze-
kazu osób pamiętających tamte wydarzenia 23 
stycznia 1945 roku – eksplozje słyszano od popo-
łudnia aż do późna w nocy. Były tak silne, że w 
niektórych okolicznych domach uszkodzone zo-
stały okna z futrynami. Część amunicji przywie-
ziono również na te tereny, prawdopodobnie tuż 
po zakończeniu wojny, z okolic poznańskiej Cy-
tadeli, w celu jej dalszego przetransportowania na 
poligon, ale z przyczyn niewyjaśnionych tutaj 
pozostała. Być może jakaś część znajduje się na 
dużej głębokości, ponad 2 m pod ziemią. Naj-
większy dotąd niewybuch jaki został znaleziony 
miał masę ok. 100 kg i wymagał do dezaktywacji 
dwóch kilogramów trotylu.  

To daje pogląd na koszty całej operacji. Dlate-
go znaczna część z 15 hektarów lasu (kilka ha 
zostało wcześniej oczyszczone) należąca do para-
fii kicińskiej nie zostanie temu procesowi podda-
na. Parafia jako prawowity właściciel zmuszona 
byłaby w całości te koszty ponieść (ani gmina, 
ani nadleśnictwo nie partycypują w ich obniże-
niu). Wzdłuż linii lasu umieszczono tablice 
ostrzegawcze i informacyjne, a drogi leśne na 
tym terenie zostały zamknięte dla ruchu publicz-
nego. Do zakończenia niebezpiecznych prac po-
zostaje nam wszystkim te ostrzeżenia uszanować. 

gzal 
1 PGL LP – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”; 
2 niewypały, niewybuchy – dla prawidłowego zrozumienia różnic 
pomiędzy tymi określeniami, zainteresowanych odsyłamy do 
fachowej literatury, tutaj rozróżnienie obu pojęć nie ma istotnego 
znaczenia.  

 

Zbiórka nakrętek – apel do parafian 
 

Zbierając plastikowe nakrętki możemy pomóc  
w zakupie wózka dla 27-letniej Karoliny z pora-
żeniem mózgowym, naszej parafianki. Osoby, 
które chciałyby przyłączyć się do tej akcji, pro-

simy o przynoszenie plastikowych nakrętek i 
wrzucanie ich do kartonu umieszczonego pod 

stolikiem w kruchcie kościoła. 
redakcja 

 

 

 

Noc w muzeum 
 

W ramach Nocy Muzeów zapraszamy 18 maja w 
godzinach od 19.00-21.30 do Szkoły Podstawo-

wej im.Augusta Cieszkowskiego w Kicinie. 
Program imprezy: 

 

1. Występ artystyczny "Wspomnienie", 
 w wykonaniu uczniów naszej szkoły- 

(godz.19.00-19.30) 
2. Wystąpienie zaproszonych gości  

Państwa Buczyńskich. 
Temat prelekcji: Postać Augusta Cieszkowskiego 

- życie mieszkańców Wierzenicy w XIX w. 
(godz. 19.40-20.20) 

3. Koncert flażoletowy w wykonaniu uczniów 
klas trzecich (godz.20.30-20.40) 

4. Prezentacja slajdów, zwiedzanie muzeum z 
uczniami w roli przewodników  

(godz.21.00-21.30) 
5. Zakończenie - poczęstunek. 

Wstęp wolny!!! 
 

 

Biegi na orientację 
 

18 maja o godz. 9.30 odbędą się biegi na orientację w 
czterech kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież, 
kobiety, mężczyźni, a także rodziny i pary) na terenie 
Puszczy Zielonki (w pobliżu Dziewiczej Góry).  
Start na stadionie LKS Kicin. Organizator UKS Ki-
cin, dofinansowanie z Urzędu Gminy Czerwonak.  
Wszystkich zapraszamy. 

Pozdrawiam Leszek Lesiczka 

Znalezisko                                                              fot. „Explosive” 

Z życia parafii 
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – MAJ 2013 

Nabożeństwa majowe: 
– w kicińskim kościele od poniedziałku do soboty  
   po Mszach św., a w niedziele o 17.00, 
– w Janikowie w świetlicy o 19.00, 
– w Klinach przy krzyżu na dawniejszym cmentarzu  
   o 19.00. 
01.05. (środa) 2 rocznica beatyfikacji Jana               

Pawła II, po Mszy św. uczczenie relikwii bł. 
Papieża Polaka 

 po Mszy św. nabożeństwo majowe 
02.05. pierwszy czwartek miesiąca 
 po Mszy św. kwadrans modlitwy przed 
  Najśw. Sakramentem w intencji 
 uświęcenia kapłanów 
 17.00 – I nieszpory z uroczystości NMP 
 Królowej Polski  
03.05. (piątek) uroczystość NMP Królowej   

Polski 
 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
 Msze św. według porządku niedzielnego 
 17.00 – nabożeństwo majowe 
 21.00 – apel jasnogórski 
04.05. pierwsza sobota miesiąca 
 nabożeństwo wynagradzające   

Niepokalanemu Sercu NMP: 
 8.30 – spowiedź 
 9.00 – różaniec 
 9.30 – Eucharystia 
05.05. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty 
 Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00 
 17.00 – nabożeństwo majowe 
06.05. (poniedziałek) święto świętych apostołów 
 Filipa i Jakuba 
07.05. (wtorek) 20.00 – katecheza dla rodziców 
 dzieci przygotowujących się do wczesnej  
 Komunii św. 
08.05. (środa) uroczystość św. Stanisława,   

głównego patrona Polski 
 15.00-18.00 – czynna biblioteka 
 parafialna 
 zebranie Akcji Katolickiej po Mszy św. 
09.05. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas V  
 adoracja Najśw. Sakramentu w godz.  
 17.00-18.00 i po Mszy św. – do 20.00 
 20.15 – zebranie redakcji Naszego Patrona 
10.05. (piątek) wspomnienie św. Izydora, patrona 
 rolników 
 od 8.30 – odwiedziny chorych  
 z posługą sakramentalną 
 19.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem 
 rolników i osób związanych z pracą na roli 
 20.00 – celebracja Słowa Bożego 

11.05. (sobota) 8.00 – porządkowanie parku za 
 probostwem 
12.05. (niedziela) uroczystość Wniebowstąpienia 
 Pańskiego po Mszach św. czynna biblioteka 
 parafialna 
 10.00 –  wczesna Komunia św. 
 17.00 – nabożeństwo majowe 
13.05. (poniedziałek) 21.00 – różaniec fatimski 
14.05. (wtorek) święto św. Macieja Apostoła 
15.05. (środa) 19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego 
16.05. (czwartek) święto św. Andrzeja Boboli, 
 patrona Polski 
18.05. (sobota) Dzień Wspólnoty Domowego  
 Kościoła w Kicinie 
 12.00 – Eucharystia w intencji Domowego 
 Kościoła. Na Mszę św. zapraszamy wszystkie 
 małżeństwa parafii. 
 20.00 – wigilia przed uroczystością Zesłania 
 Ducha Świętego (Msza św. połączona z 
 odnowieniem zobowiązań wypływających  
 z sakramentu bierzmowania ) 
19.05. (niedziela) uroczystość Zesłania Ducha 
 Świętego 
 17.00 – nabożeństwo majowe  

koniec okresu wielkanocnego 
20.05. (poniedziałek) święto NMP Matki Kościoła 
 17.00 – katecheza parafialna dla dzieci z klas IV  
22.05. (środa) 20.00 – zebranie liderów grup  
 duszpasterskich 
23.05. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas VI  
 19.30 – zebranie Parafialnego Zespołu   

Liturgicznego 
24.05. (piątek) 20.00 – nabożeństwo pokutne dla 
 kandydatów do bierzmowania, rodzin oraz 
 innych wiernych 
25.05. (sobota) wyjazd pielgrzymki dzieci z wczesnej 
 Komunii św. wraz z rodzinami 
 9.00 – sprzątanie kościoła i wzgórza  

kościelnego przez rodziców kandydatów  
do bierzmowania 

26.05. (niedziela) uroczystość Najświętszej Trójcy 
 10.00 – Msza św. w intencji żyjących  
 i zmarłych matek 
 17.00 – Eucharystia połączona z udzieleniem 
 sakramentu bierzmowania 
 nie będzie Mszy św. o 18.00 
27.05. (poniedziałek) 17.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas I  
 20.00 – zebranie Parafialnej Rady  

Ekonomicznej 
29.05. (środa) 17.00 – I nieszpory z uroczystości 
 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Z życia parafii 
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30.05. (czwartek) uroczystość Najświętszego  Ciała 
 i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), 

Msze św.: 7.30 (w kościele), 10.00 (na  kiciń-
skim stadionie), Eucharystii o 10.00  będzie 
przewodniczył i homilię wygłosi abp Jan Pa-
weł Lenga. Po Mszy św. o 10.00  wyruszy 

procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. 
Zakończenie procesji w kościele. 

 16.00-21.00 – adoracja Najśw. Sakramentu 
31.05. (czwartek) święto Nawiedzenia NMP 
 zakończenie nabożeństw majowych 
 

ks. Andrzej Magdziarz 
 

 

Intencje mszalne – maj 2013 
01.05.  
18.00  † Ryszard, zmarli z rodziny Mazurów 
 

02.05. pierwszy czwartek miesiąca 
18.00 † Zofia, Jan, Edward 
 

03.05. uroczystość NMP Królowej Polski 
  8.00 † Stanisław Gronowski 
10.00  † Barbara Wagner – w 4 r. śmierci i zmarli  
    z Rodziny 
12.00  za Ojczyznę 
15.00 Msza św. ślubna 
18.00  dziękczynna z okazji imienin i urodzin 
 

04.05. pierwsza sobota miesiąca 
  9.30  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 
18.00  † Marek Błażejewski 
 

05.05.  
  8.00 † Władysława, Feliks, Stanisław,  

Zygmunt Stoińscy, Irena Liwińska,  
zmarli z rodziny Lesiczków 

10.00  † Władysław Żurek – w 10 r. śmierci,  
zmarli z Rodziny 

12.00  † Irena Kozów, zmarli z Rodziny 
14.00 Msza św. chrzcielna 
18.00  † Stanisław Gronowski 
 

06.05.  
18.00  w pewnej intencji 
 

07.05.   
  8.00  zmarli z rodziny Gondów 
 

08.05.  uroczystość św. Stanisława, patrona Polski 
18.00 † Stanisław Reszela 
 

09.05. 
18.00  † Alojzy i Jadwiga 
 

10.05. 
18.00 † Irena Kuszak 
19.00 w intencji rolników i pracujących na roli 
 

11.05. 
18.00  † Stanisław Gronowski 
 

12.05.  uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
8.00 z podziękowaniem za otrzymane łaski i z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
10.00  wczesna Komunia św. 
12.00  † Helena i Stanisław Kapczyńscy oraz  
    Wiktoria i Teodor Kurzawińscy 

18.00  † Karol Kayser 
 

13.05. 
18.00  † Eleonora Kubiak 
 

14.05. 
18.00 † Roman Przebieracz 
 

15.05. 
18.00 dziękczynna oraz z prośbą o Boże  

błogosławieństwo dla Zosi i Dominika 
 

16.05. 
18.00 † Maria, Irena, Stanisław, Stefania, Władysław   
    Reszela 
 

17.05.  
18.00  † Stanisław i Mieczysław 
 

18.05.  
12.00 w intencji Domowego Kościoła 
18.00  † Zofia, Tomasz, zmarli z rodzin Banachów  
    i Łubniewskich 
20.00 za Parafian 
 

19.05. uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
  8.00 † Stanisław Gronowski – od sąsiadów 

 z ul. Wodnej  
10.00  † Irena Kuszak 
12.00  † Ryszard Pawlak 
18.00  † Karol Kayser 
 

20.05.  
18.00  † Stanisława, Agnieszka, Józef, Marek i Józef 

oraz zmarli z rodziny Błażejewskich 
 

21.05.  
  8.00  † Aleksandra Majchrzak 
 

22.05. 
18.00  † Maria, Wojciech Cierżniak,  

Edward Głowacz 
 

23.05.   
18.00  † Karol Kayser 
 

24.05.  
18.00  † Marianna Prażyńska 
 

25.05.  
16.00 Msza św. ślubna 
18.00  † Helena i Józef Wawrzynkiewiczowie,  

zmarli  z Rodziny 
 

Z życia parafii 
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26.05. uroczystość Najświętszej Trójcy 
  8.00 † Helena Masłowska 
10.00  w intencji Matek 
12.00  † Leonarda i Stefan 
17.00 bierzmowanie 
 

27.05.  
18.00  † Aniela i Walenty Widerscy oraz zmarli  
    z Rodziny 
 

28.05.  
8.00  dziękczynna za dar kapłaństwa- w rocznicę 

święceń. 
 

29.05.  
18.00 † Karol Proskura 
 

30.05. uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
 Chrystusa 
  7.30  † Zbigniew Baranowski – w 2 r. śmierci 
10.00  1) za Parafian 
 2) † Karol Kayser 
 

31.05. 
18.00 † Zenon, Irena, Zofia, zmarli z Rodziny 

oprac. RS 

 
 

Co nas boli. 
Układ zamknięty? 

 

Bardzo trudno jest bez emocji, i to niestety skrajnie negatywnych, mówić i pisać o inwestycji, po-
wstającej tuż obok nas, z naruszeniem prawa stanowionego i norm społecznych. Czujemy, że dzieje 
się coś złego, na co nasz wpływ jest niewielki. Że rozbijamy się o jakiś niepokonany „układ zamknię-
ty”, który powstał na linii Bros-Urząd Miasta i Gminy Swarzędz-organy nadzoru. 

Wszyscy, którzy mniej lub bardziej starali się zaprotestować przeciwko inwestycji, układali po no-
cach pisma, przygotowywali argumenty na kolejne rozprawy, stawali przed sądem pozwani przez 
spółkę o naruszenie dobrego imienia, i wielu innych mieszkańców naszej parafii przeżywa teraz 
ogromny stres. Mimo zachwianego przeświadczenia o tym, że żyjemy w państwie prawa, wciąż nie 
tracimy nadziei. 

W nocy z 16 na 17 kwietnia, po uprzednim oznaczeniu terenu palikami geodezyjnymi, podstawiono 
koparki. Przez kilka dni naruszano wiele przepisów, np. początkowo kierowcy nie mieli pozwoleń na 
przejazd ciężkim sprzętem drogą o nośności 7 t, nie było ogrodzenia i tablicy informacyjnej (pojawiła 
się dopiero w sobotę 20 kwietnia). Mimo trwającej procedury odwoławczej, inwestor – stosując meto-
dę „faktów dokonanych” lub też tzw. „nogi w drzwi”, rozpoczął prace. Tak hołubiona przez gminę 
Swarzędz firma tylko pozornie ryzykowała, ponieważ poniósłszy spore koszty związane z niwelacją 
terenu wydaje się niemal stuprocentowo pewna przychylnej decyzji zatwierdzającej ostatecznie po-
zwolenie na budowę hali magazynowej, a zapewne też i na budowę fabryki. Mieszkańcy są przekona-
ni, że urzędnicy nie odmówią firmie, która już tyle zainwestowała i tyle ma za sobą pokonanych prze-
szkód, choćby opór społeczny.  

Krótko po rozpoczętych pracach mieszkańcy zorganizowali pikiety z transparentem, w obecności 
dziennikarzy i radnych, widowiskową blokadę ul. Swarzędzkiej w dniu 23 kwietnia, skierowali do 
Starosty Powiatu Poznańskiego prośbę, by nie dopuścił do zwiększenia dopuszczalnego tonażu samo-
chodów na tej ulicy (zebraliśmy 619 podpisów i w dniach 19 i 22 kwietnia całość złożyliśmy w staro-
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Ciężarówki na placu budowy                                                                                                                                                               fot. G.Z.
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starostwie, prokuraturze okręgowej i apelacyjnej). Protestującym grożono, filmowano z ukrycia, w tle 
są toczące się lub już zamknięte tzw. „rozprawy banerowe”. Niespotykany dotąd na taką skalę w Kici-
nie i Janikowie protest organizowany jest przez działaczy i forumowiczów KicinOnLine, a prawnym 
reprezentantem mieszkańców jest Stowarzyszenie „Len”. 

Są mieszkańcy, którzy nie solida-
ryzują się z protestem. Protestujący 
uznają to prawo, choć nie rozumieją 
naiwności, a czasem nawet bezmyśl-
ności zwolenników inwestycji. Sama 
z żalem stwierdzam, że ci, którzy 
popierają nową inwestycję, nie prze-
czytali nawet jednej strony dokumen-
tacji, np. raportu środowiskowego, 
pozwów sądowych czy jednego pa-
ragrafu przepisów związanych z wa-
runkami inwestycji (np. o ochronie 
przyrody). Nie uznali za stosowne 

przyjechać i na własne oczy ujrzeć arogancję zastępcy burmistrza Swarzędza czy rzeczniczki firmy 
Bros podczas rozpraw administracyjnych z TAK ZWANYM udziałem społeczeństwa. Wizja efeme-
rycznych, niesprecyzowanych nowych miejsc pracy jest niezwykle kusząca, zwłaszcza dla tych, którzy 
mieszkają dość daleko od placu budowy. Nie przekonuje tych mieszkańców fakt, że przyszli pracow-
nicy i obecni sąsiedzi będą musieli iść poboczem wąskiej ul. Swarzędzkiej w kierunku np. przystanku, 
obok ciężarówek (o całkowitej masie nawet 42t) i sznura samochodów osobowych. Nie w ich domach 
pękać będą ściany i trząść się szklanki  w szafie. Wartość ich nieruchomości również nie spadnie tak 
drastycznie jak właścicieli domów i gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie hal. 

Musi do nas dotrzeć, że burmistrz Swarzędza mógł wskazać inne miejsce inwestycji, że podrzucono 
nam kukułcze jajo, pogwałcono wiele przepisów, wykorzystano dobroduszność i niewiedzę zwykłych 
mieszkańców, z pogardą dając im ułudę wpływu na cokolwiek w świetle prawa. Że dotychczasowe 
zapisy dokumentacji, metodologia prowadzenia badań przygotowawczych, postawa przedstawicieli 
firmy NICZYM NIE GWARANTUJĄ BEZPIECZEŃSTWA TEJ INWESTYCJI. Musi do nas do-
trzeć, że „sprawa Brosa” to klęska samorządności.  
Aktualna sytuacja  

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, w związku z istotnym uzupełnieniem raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (budowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią 
biurową) ponownie zapewnia tzw. udział społeczeństwa, w związku z przystąpieniem do oceny od-
działywania na środowisko. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się codziennie w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Swarzędz w godzinach urzędowania, a także wnieść do tego raportu uwagi i wnioski, w 
terminie do 13 maja 2013 r. włącznie. Uwagi te mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu 
lub w formie korespondencji elektronicznej, bez konieczności opatrywania jej podpisem elektronicz-
nym. 

Stowarzyszenie „Len” oczekuje na protokół z całości rozprawy administracyjnej i wyjaśnienie wąt-
pliwości związanych z jego powstawaniem. Jak nas poinformowano już po ostatniej rozprawie (6 mar-
ca), nagranie pięciogodzinnej rozprawy w dn. 31 stycznia przez personel techniczny gminy Swarzędz 
nie było możliwe z powodu awarii sprzętu. 

Informacje o stanie faktyczno-prawnym planowanej inwestycji, o przeprowadzonych rozprawach z 
udziałem społeczeństwa (reprezentowanego formalnie przez Stowarzyszenie „Len”, uznane za stronę 
postępowania), o zebraniach informacyjnych, pikietach i wszelkie inne związane ze sprawą zapewnia 
portal KicinOnLine.pl, założony i administrowany przez przeciwników tej inwestycji u granic Kicina. 
Aktualności na stronie są ogólnodostępne, natomiast rejestracja nowych osób do forum jest obwaro-
wana wewnętrznymi ustaleniami administracji portalu. 

pirogov, KicinOnLine, Stowarzyszenie „Len” 
 

fot. G.Z.
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1,2. Wielki Czwartek, Wielki Piątek (fot.G.Z.) 
3-5. Święcenie potraw  (fot.G.Z.& H.K.) 
6,7. Wigilia Paschalna (fot H.K.) 
8. Spotkanie Caritasu (fot. G.Z.) 
9. Trzecia rocznica śmierci śp. ks. kanonika   
    Z. Pawlaka (fot.G.Z.) 
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