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Wstęp

Słowo księdza proboszcza
W październiku bieżącego roku mija 35 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową (16 października) oraz rozpoczęcia jego pontyfikatu (22 października). W czasie pełnienia
papieskiej posługi Polska, Europa i w jakimś stopniu cały świat przeżyły wielkie zmiany. Gdy Jan
Paweł II inaugurował swój pontyfikat, zwrócił się do całego świata z gorącym apelem: Nie bójcie się,
otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice
państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie
bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! W ówczesnych polskich,
a właściwie komunistycznych mediach, o papieżu z Krakowa mówiło się bardzo mało. Jednakże
komuniści nie śmieli manipulować wypowiedziami Ojca Świętego. Jego publicznych wystąpień po
prostu nie przytaczano. Zarządzający mediami ludzie o komunistycznym światopoglądzie mimo
wszystko mieli tyle kultury i szacunku do papieża, że nie wykorzystywali jego osoby do walki z
religią.
Natomiast dzisiaj w mediach głównego nurtu walczy się z Kościołem, powołując się na osobę
obecnego Ojca Świętego. Czytając różne publikacje, odnosi się wrażenie, że Franciszek chyba już
niedługo dokona apostazji. Manipulacja słowami tego papieża osiąga apogeum. Zatem gdy ktoś czyta
te i tylko te media, wówczas może szybko popaść w życiowe zagubienie. Wielu pogubionych w wierze
widzi tylko Franciszka, i to oderwanego od faktycznie istniejącego Kościoła. Oczekuje od niego takich
reform w Kościele, które zwolnią ich z obowiązku nawracania się. Przypomina to sytuację z życia
uczniów, którzy wolą pozostać leniwi niż zabrać się do rzetelnej nauki.
Gdy przed kilkoma tygodniami Ojciec Święty spotkał się z zarządem Sekretariatu Stanu, na czele
którego stoi jego sekretarz (odpowiednik premiera), wówczas nikogo z pracujących tam nie pozbawił
urzędu. Przyjął jedynie rezygnację szefa tej dykasterii (ministerstwa), 79 letniego kardynała Bertone,
ze względu na wiek – w Kościele przechodzi się na emeryturę po ukończeniu 75 roku życia. W sobotę
21 września br. Watykan ogłosił, że papież zdecydował, iż na stanowiskach pozostaną mianowani
przez Benedykta XVI prefekt Kongregacji Nauki Wiary arcybiskup Gerhard Ludwig Mueller oraz
prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kardynał Fernando Filoni. Franciszek dał świadectwo, że
reformy Kościoła nie polegają najpierw na zmianach personalnych. Wielu postrzega Kościół jako
instytucję, w której najwięcej do powiedzenia mają ludzie, nie Pan Bóg. Mylą porządek ziemski z
porządkiem Bożym. Ci, którzy utracili albo poważnie pogubili się w wierze nie dostrzegają w
obecnym papieżu kontynuatora dzieła Benedykta XVI, Jana Pawła II, Jana Pawła I, Pawła VI, Jana
XXIII, Piusa XII i… św. Piotra. W teraźniejszym papieżu widzą kogoś, kogo nie widzieli wcześniej w
jego poprzednikach. Nie wypływa to bynajmniej ze znajomości papieży czy z miłości do Kościoła.
Ostatnio na przykład chwali się Franciszka za jego prostotę. Ci dziennikarze, „wybitni znawcy teologii
katolickiej i historii papiestwa” są zaskoczeni i „zszokowani” pokorą obecnego Ojca Świętego.
Oczywiście w domyśle, że Benedykta XVI nie cechowała pokora. Przypomnijmy słowa, które
wypowiedział papież Ratzinger w dniu wyboru na Stolicę Apostolską: Po wielkim papieżu Janie
Pawle II, kardynałowie wybrali mnie, prostego skromnego pracownika Winnicy Pańskiej. Pociesza
mnie, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe, a przede wszystkim powierzam się
waszym modlitwom. W radości zmartwychwstałego Pana, ufni w Jego ustawiczną pomoc, idźmy
naprzód, Pan nas wspomoże, a Matka Boża będzie po naszej stronie”. Albo też apel jaki skierował Jan
Paweł II w dniu 22 października 1978 r. na zakończenie swojej homilii I na koniec zwracam się do
wszystkich ludzi, do każdego człowieka (...) Módlcie się za mnie. Pomóżcie mi ażebym mógł wam
służyć. Amen. Doszukiwanie się pokory Franciszka jako nowości w sposobie sprawowania władzy
papieskiej wydaje się nonsensem. Oczekujemy podawania rzetelnej wiedzy. Okazuje się bowiem, że
tych, którzy wiarę utracili albo osłabili nie stać nawet na solidność i prawdomówność.
Gdy o papieżu Franciszku czytam w mediach głównego nurtu, odnoszę wrażenie, że piszą tam
osoby, które są bardzo zagubione w swojej wierze. W tychże artykułach mamy do czynienia z
Kościołem i z papieżem bez Chrystusa. To jest tak jakbyśmy pisali o macierzyństwie i o matkach z
pominięciem tematu dzieci. Taki poziom prezentują te artykuły i ci dziennikarze. Św. Benedykt, patron
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Europy w swojej Regule pozostawił następujące zalecenie: Niczego bezwzględnie nie stawiać nad
Chrystusa. Wydaje się, że sposób prezentowania Franciszka w polskich mediach jakby łamał tę
zasadę.
Drodzy Czytelnicy! Zachęcam, by krytycznie podchodzić do tychże mediów. Ich czytanie
doprowadziło wielu do kryzysu wiary najpierw w Kościół, a później w Chrystusa. Dziś nie potrafią
odnaleźć się w Kościele, gdyż został im skutecznie obrzydzony. Inni się zdystansowali przyjmując
pozy obrażonych, odrzuconych, zgorszonych i nie podzielających nauczania Kościoła. Wszystkim
pragnę zadedykować słowa Ojca Świętego Franciszka wypowiedziane na audiencji środowej 18
września br. Matka nigdy nie naucza tego, co jest złe, chce jedynie dobra swoich dzieci – i tak też czyni
Kościół. Czerpmy zdrową naukę z wiarygodnych źródeł, abyśmy wzrastali w takiej wierze, której
wyznawanie będzie naszą chlubą.
ks. Andrzej Magdziarz

Potrzeba katechezy
przed chrztem świętym

Katecheza to nauczanie Kościoła, które ma
nami poruszyć, doprowadzając do pogłębienia
wiary. Rozwój wiary zaś dokonuje się w ciągu
całego życia każdego katolika, prowadząc do
osiągnięcia lepszej dojrzałości chrześcijańskiej.
Katecheza nie jest czymś nowym w Kościele.
Jednak kierując się potrzebą lepszego dotarcia do
odbiorcy, archidiecezja poznańska pod szczególną pieczą księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego przygotowała program duszpasterski dotyczący katechezy dorosłych. Program ten obejmuje katechezy sakramentalne przeznaczone dla
rodziców przed chrztem, pierwszym pełnym
uczestnictwem we Mszy Świętej i bierzmowaniem dziecka.
W naszej parafii nauczaniu Kościoła poświęca
się wiele uwagi. Prowadzone są katechezy dla
dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych.
Szczególną grupę osób dorosłych stanowią rodzice i chrzestni przygotowujący się do chrztu
dziecka. Pamiętajmy, że sakrament chrztu świętego to bardzo ważne wydarzenie w rodzinie i
należy dobrze się do tego przygotować. Katecheza służy rozbudzeniu świadomości wiary, a także
przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy religijnej na
etapie aktualnego życia, w obecnych realiach
świata. Potrzeba katechizacji będzie zawsze. Jest
ona formą ewangelizacji i przekazywania wiary
kolejnym pokoleniom.
Obecnie w naszej parafii katecheza przed
chrztem dziecka to jedno spotkanie na kilka dni
przed chrztem, a bywa, że dzień wcześniej, trwające około 45 minut, w którym biorą udział rodzice i przyszli chrzestni dziecka. Rozpoczyna się
wspólną modlitwą, krótkim zapoznaniem się,
dalej jest część katechetyczna z uwzględnieniem
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wprowadzenia teologicznego, kolejno omawiana
jest celebracja sakramentu chrztu, wpis do Księgi
Chrztów i zakończenie modlitwą.
Czas przeznaczony na katechezę jest ograniczony i ciężko zmieścić się w jego ramach. Jedno
spotkanie to zdecydowanie za mało, gdyż instrukcja liturgiczna nie może być głównym tematem, a niekiedy jedynym tematem katechezy.
Stąd zgodnie z program duszpasterskim naszej
archidiecezji potrzebne są przynajmniej dwie
katechezy chrzcielne po 45 minut każda. W
pierwszym spotkaniu będzie można uczestniczyć
jeszcze przed urodzeniem dziecka. Natomiast w
drugim, na którym wyjaśniana będzie celebracja
sakramentu i dokonywany wpis do Księgi
Chrztów na kilka dni przed chrztem. Organizacyjnie jest to rzecz do wykonania, ponieważ prowadzić je będą oprócz księdza proboszcza także
katechiści świeccy, których, przybywa w naszej
parafii.
Katecheza to spotkanie we wspólnocie Kościoła, podczas którego bardzo ważna jest modlitwa, dlatego dzięki dwóm spotkaniom będzie
można poświęcić na nią więcej czasu. Pamiętajmy, że wspólna modlitwa nas jednoczy i czyni
równymi sobie, odkrywa przed nami piękno wiary, umacnia w wierze i prowadzi do Boga. Modlitwa sama w sobie ma wymiar katechetyczny.
Nie traktujmy katechezy jak czegoś, co trzeba
zaliczyć, aby ochrzcić dziecko, ale umiejmy dostrzec wypływające z niej dobro dla nas samych.
Niech pomoże ona katechizowanym w ocenie
aktualnej sytuacji życia, wzbudzi refleksję i zachęci do konfrontacji z wiarą Kościoła, aby ostatecznie znalazła zastosowanie w konkretnych
zobowiązaniach. Katecheza ma nas zatem sprowokować do postawienia sobie pytania: Jak mam
żyć, by moje dziecko zachwyciło się wiarą i w
konsekwencji wybrało Chrystusa?
Maria Hanna Bobak
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Różaniec dzieci
Matka Boża bardzo często wybierała
dzieci, aby właśnie
przez nie przekazać
światu ważne orędzie. Tak było w
Fatimie, w Lourdes
czy w naszym polskim Gietrzwałdzie.
Wszędzie tam wzywała do odmawiania
różańca i ukazywała,
że w tej modlitwie

jest ratunek dla świata.
W odpowiedzi na wołanie Matki Bożej w naszej kicińskiej szkole od 3 lat dzieci zgłaszają się
do dwudziestoosobowych grup różańcowych.
Powiem szczerze, że nie trzeba ich szczególnie
namawiać, gdyż bardzo chętnie podejmują tę
modlitwę. Ich obowiązkiem jest odmówienie jednej dziesiątki różańca codziennie, rozważając
tajemnicę, którą otrzymują na cały rok szkolny.
Dzieci modlą się w intencji szkoły.
Uroczyste poświęcenie różańców i ich rozdanie nastąpi w czasie nabożeństwa październikowego. Cieszymy się, że tak wiele dzieci odpowiedziało całym sercem na wołanie Maryi i wyprasza łaski dla całej społeczności szkolnej.
Krystyna Cuprych

Zdrowaś Maryjo

Wspomnienie NMP Różańcowej obchodzimy
7 października. Dzień ten jest zarazem rocznicą
bitwy pod Lepanto, w której państwa Świętej Ligi
skupione wokół Państwa Kościelnego pokonały
flotę imperium osmańskiego (1571 r.). Papież
Pius V w 1572 r. ogłosił ten dzień świętem Matki
Bożej Zwycięskiej. Rok później, decyzją Grzegorza XII zmieniono nazwę na Święto Różańca.
Klemens XII w 1716 r. rozciągnął świętowanie
tego dnia na cały Kościół. Od 1969 r. decyzją
Pawła VI 7 października wspomina się Matkę
Bożą Różańcową.
Historia różańca-modlitwy zaczyna się w
Ewangelii wraz z życiem Pana Jezusa i Maryi i to
właśnie ich życie jest sednem modlitwy różańcowej. Słowo różaniec pochodzi od łacińskiego
słowa rosarium, oznaczającego wieniec z róż.
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Róża jest jednym z kwiatów symbolizujących
Dziewicę Maryję. Odmawianie modlitwy różańcowej porównywano do ofiarowywania Maryi
wieńca ze 150 róż. Różaniec święty został wprowadzony przez św. Dominika w XII wieku, który
przy jego pomocy nawracał heretyków. Historycy
zwracają jednak uwagę, że różaniec nie powstał
na zasadzie jednego aktu i nie ma jednego twórcy.
Zdrowaś Maryjo zawdzięcza swoje powstanie
zarówno Pismu Świętemu, jak i kościelnej tradycji. Rozpowszechnianie się Pozdrowienia anielskiego wynikało z pobożności ludzi, którym modlitwa była tak potrzebna jak oddychanie. Przez
kilka pierwszych wieków trwało w chrześcijaństwie intensywne poszukiwanie formuły „modlitwy nieustannej”. Istniała bowiem chęć jak najlepszego wypełnienia polecenia Pana Jezusa:
„Nieustannie się módlcie” (Tes 5, 17). W tym
celu wybierano jakąś krótką modlitwę, którą następnie nie tylko zachowywano w pamięci, ale i
nieustannie powtarzano w myślach lub na głos.
Wśród ulubionych formuł modlitewnych przeznaczonych do powtarzania, na pierwszym miejscu znalazła się „Zdrowaśka”. Do jej stosowania
zachęcała liturgia, będąca „nauczycielką” i wzorem modlitwy. Zachęta okazała się owocna. Już
w IX w. utrwalał się zwyczaj powtarzania Zdrowaś Maryjo jako modlitwy prywatnej. Rozpowszechniali ją benedyktyni i cystersi oraz osoby
świeckie. Modlono się stojąc, klęcząc lub upadłszy na twarz w kościele, w klasztornej celi czy w
domu. Nie chodziło tu o bezmyślne powtarzanie
słów i ich wypowiadanie. Służyło to po prostu
temu, aby mieć w pamięci Tego, z powodu którego Anioł przyszedł do Panny Maryi, z powodu
którego Elżbieta błogosławiła swoją krewną, najświętszą z matek.
W naszej parafii trwa nieustanna modlitwa różańcowa. Modlimy się w siedmiu różach dorosłych i dwóch różach rodziców modlących się w
intencji swoich dzieci.
Źródła oprac.: internet, czasopismo Różaniec

Maria Greguła
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Warto przeczytać

to już treść prezentowanych analiz, wniosków,
podsumowań stanowi o bogactwie tej książki,
zaskakuje ich celnością ale i niespodziewaną
… niedawno wydaną
oczywistością, dotąd bowiem pozostawały w naksiążkę
Michaela
szym umyśle i duszy gdzieś głęboko w ukryciu,
Corena
Dlaczego
gdzieś daleko poza intelektualnymi granicami
Kościół katolicki ma
naszej percepcji.
rację1. To publikacja
Tutaj wypadałoby posłużyć się pewnymi aubynajmniej nietuzintorskimi wskazówkami, adresowanymi do potenkowa, choć nazwicjalnego czytelnika: „Ta książka nie jest przesko autora może
wodnikiem po wierze rzymskokatolickiej. Jest
niewiele
mówić.
raczej podręcznikiem, analizującym najczęstsze
Istotą wydaje się być
ataki na Kościół. Może on się przydać katolikom,
dość oryginalne ujęktórzy chcą bronić swojej wiary i potrzebują pocie tematu, które w
mocy, by precyzyjnie sformułować własne przeefekcie końcowym
konania”. Uświadamia jak często nasza wiara we
okazało się chyba ze
wszech miar trafione. To publikacja, która jest Wszechmogącego Boga i Kościół omotana bywa
świadectwem danym przez człowieka dostępują- stereotypowym myśleniem, niesłusznymi czy
cego łaski przyjęcia wiary katolickiej i to, jak się wręcz oszczerczymi opiniami funkcjonującymi
później przekonujemy, w wymiarze dogłębnym i nierzadko w naszym najbliższym otoczeniu. Pow stu procentach świadomym. Jednak mylą się ci, cieszeniem może być fakt, iż – jak zauważa Coktórzy myślą, że oto trzymają przed sobą w ręku ren – zło dokonane w imieniu Chrystusa lub Kokolejną ckliwą czy sentymentalną opowieść o ścioła nigdy nie mogło być [i nie jest – przyp.
dokonującej się we wnętrzu człowieka przemia- autora] prawdziwie chrześcijańskie ani katolickie,
nie. Nic bardziej mylnego. To raczej praca, której ponieważ Chrystus nigdy nie nauczał, by postęnie można odmówić naukowego zacięcia, oparta pować źle. I dalej pisze: „Trzeba postawić sobie
na rzetelnym warsztacie poznawczym, operująca pytanie, dlaczego krytycy, którzy wyznają własną
szerokim zestawem danych statystycznych. Na moralność, nie wierzą w Boga i jego definicję
dobra i zła, tak bardzo się przejmują
Dzisia j panuje opinia, że chr ześcijańst wo składa błędami popełnionymi przez chrześcisię z ludzi, kt órzy są zw yczajne mili dla siebie jan?”
nawza jem, rzadko się denerwują, a jak się zdenerKsiążka może być pomocą w odnawują t o od razu robi s ię im się robi z t ego powodu lezieniu odpowiedzi na pytanie, jak
przykro. Zasada nast awiania po liczka zost ała prze- my chrześcijanie, katolicy mamy porobio na do post aci obo jęt ności wobec zła. (...) stępować, aby nie pobłądzić we
T ymczasem chrześcijańst wo po lega na zbawieniu i współczesnym świecie – tak bardzo
głosi pewne zasady moralne, kt óre do tego zba- skomplikowanym, zrelatywizowanym.
wienia prowadzą. Kośció ł ist nie je po t o, by zba- Dla czytelnika przekaz, jaki z niej
wiać dusze, a nie po t o, by ludzie lepiej się poczu- wypływa jest jasny i klarowny: należy
li ze swo imi grzechami. (M. Coren)
kierować się Pismem Świętym i
wskazówkami papieża. Co więcej:
dodatek wsparta osobistym doświadczeniem pisapełna i autentyczna wiara w Biblię według Corerza – Brytyjczyka żydowskiego pochodzenia,
na oznacza posłuszeństwo papieżowi i Urzędowi
który z wolnego wyboru został katolikiem. Co
Nauczycielskiemu Kościoła, który dla nas tę Biprawda, przez kolejne 10 lat fascynowały go ideblię interpretuje. Książka godna plecenia,
ały protestanckie, ale potem – jak pisze – na doznajdźmy więc czas by ją przeczytać tym barbre powrócił do źródła Prawdy. I o ile wydaje się,
dziej, że przed nami długie, jesienne wieczory.
że analizę choćby części z tych przytoczonych
gzal
liczb można byłoby bez większej szkody dla zrozumienia przesłania zawartego w lekturze pomi- Michael Coren Dlaczego Kościół katolicki ma rację, wyd.
nąć (tym bardziej, że w znaczącej mierze dotyczą Agape, Poznań, 2012.
one Anglii, Irlandii czy Stanów Zjednoczonych)
Październik 2013
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Tydzień Wychowania
W Kościele w Polsce już trzeci raz obchodzony był Tydzień Wychowania (15-21.09.2013 r.).
Hasłem tegorocznego było: „Wychowujmy do
wartości, aby budowali życie na skale”. Celem tej
inicjatywy jest uświadomienie wszystkim jak
ważna jest rola wychowania, które prowadzi do
integralnego rozwoju człowieka.
Również w parafii kicińskiej obchodzony był
Tydzień Wychowania. Dzieci wraz z rodzicami
spotykały się na Mszach św. od poniedziałku do
piątku. Dzieci z klas III-VI odczytywały akt zawierzenia Bogu Ojcu.
katechetka Jolanta Stefańska

I Krajowy Kongres Parafialnych
Rad Duszpasterskich
W dniach od 14
do15 września br. w
licheńskim sanktuarium odbył się I
Krajowy
Kongres
Parafialnych
Rad
Duszpasterskich pod
hasłem „Współpracownicy
Komunii
Kościelnej”. Inicjatorem tego pierwszego w Polsce kongresu był przewodniczący
Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu
Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.
To z jego inicjatywy mogliśmy uczestniczyć w
tym wydarzeniu i zobaczyć jaką rolę w życiu
Kościoła i parafii może spełniać wierny świecki,
gdyż każdy ochrzczony jest zaproszony, by służyć wspólnotom parafialnym swoim doświadczeniem wiary, darami i charyzmatami otrzymanymi
od Boga. Usłyszeliśmy również, że dla człowieka
ochrzczonego i wierzącego powinno być wielkim
zaszczytem, że może być współpracownikiem
samego Boga w budowaniu jedności. Nie możemy zatem budować jej indywidualnie, ponieważ
zostaliśmy powołani do życia we wspólnocie.
Potrzebujemy siebie nawzajem, by żyć miłością, którą daje nam Bóg. Musimy mieć świadomość, że nie tylko kapłan jest odpowiedzialny za
budowanie komunii we wspólnotach parafialnych, ale to również zadanie wiernych, których
Bóg pozwala mu spotkać w tym konkretnym środowisku. W adhortacji Christifideles laici Jana
6

Pawła II czytamy: „Znaczną część odpowiedzialności za misję Kościoła Bóg powierza wiernym
świeckim pozostającym w komunii ze wszystkimi innymi członkami Ludu Bożego”.
Ksiądz dr Szymon Stułkowski zaznaczył, że
Kościół w swym nauczaniu po Soborze Watykańskim II wskazuje na „narzędzia”, które mają służyć budowaniu i umacnianiu komunii między
ochrzczonymi. Takimi „narzędziami” są różnego
rodzaju rady, które dają możliwość wiernym aktywnego zaangażowania się we wspólnotę Kościoła i brania odpowiedzialności za jej kształt.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz teologów z
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie wynika, że w ostatnich latach już w
80% parafii w Polsce istnieją Parafialne Rady
Duszpasterskie (PRD).
Po przedstawionych konferencjach, badaniach
i statystykach przeszliśmy do spotkań tematycznych, które miały pomóc uczestnikom Kongresu
w działaniach w swoich wspólnotach parafialnych. Tematami spotkań były:
„Martyria – Jak dzielić się wiarą?” Spotkanie
poprowadzili ks. prałat Marek Smogorzewski
oraz ks. Krzysztof Jończyk. Przedstawili oni co
zrobić, aby współczesny świat usłyszał Dobrą
Nowinę o Chrystusie. Ks. Smogorzewski przypomniał, że aby dać świadectwo, należy najpierw
usłyszeć, przyjąć Słowo i spotkać Jezusa, gdyż
osobiste spotkanie człowieka z Bogiem owocuje
apostolstwem. Prowadzący mówili również, że
wiara jest darem i tak uformowani chcemy wzbogacać Kościół. Dowodem na żywą wiarę świadczenia o Jezusie Chrystusie potwierdziły świadectwa zaproszonych gości.
„Liturgia – Jak świętować wiarę?” Spotkanie
poprowadził dobrze nam znany ks. dr Andrzej
Magdziarz. Ukazał nam jak ważną rolę w życiu
człowieka żyjącego w łączności z Bogiem i Kościołem spełnia liturgia, której szczytem jest Eucharystia. Przedstawił również jak ważną rzeczą
jest udział wiernych świeckich w przeżywaniu i
żywym angażowaniu się w liturgię poprzez tworzenie w naszych wspólnotach Parafialnych Zespołów Liturgicznych (PZL), gdyż również przez
usta wiernych świeckich mówi do nas Chrystus.
Ks. Andrzej zaznaczył, że również przez taką
posługę osoby te świadczą o swojej wierze i są
żywym świadectwem, a zarazem demaskują bierność parafian. Kilku członków naszego PZL (Renata Sobańska, Tomasz Wojciechowski, KrzyszPaździernik 2013
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tof Lewandowski i Anna Gajewska) przedstawiło
swoje opinie, świadectwa i funkcjonowanie tego
zespołu w życiu naszej wspólnoty parafialnej.
Przeżywanie liturgii Mszy Świętej przez wiernych jest papierkiem lakmusowym wiary. Jeśli
wierni wierzą wiarą Kościoła, wówczas przeżywają Eucharystię w sposób pogłębiony.

fot. R.S.

„Diakonia – Jak służyć?” Spotkanie poprowadził ks. Zbigniew Maciejewski. Przekazał nam,
że wiara rodzi się ze słuchania. Zaznaczył, że w
każdym ochrzczonym zamieszkuje Duch Święty i
dlatego powinien spełniać funkcje proroka, króla
i kapłana.
Kongres zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem prymasa Polski abpa Józefa Kowalczyka. Homilię wygłosił ks. biskup Wiesław
Mering z Włocławka. Zaznaczył w niej, że nasza
posługa duszpasterska musi ożywiać nasze przymierze z Bogiem, ale nade wszystko trzeba pamiętać, że to Bóg jest na pierwszym miejscu.
Nasze włączanie się w duszpasterstwo parafialne
musi dokonywać się w pełnej jedności z Kościołem i wedle myśli Kościoła. Nie ma Kościoła bez
nas, ale tym bardziej nie będzie go bez Jezusa
Chrystusa. Jeżeli chcemy być Kościołem Chrystusa, to musimy zatroszczyć się o to, by w nas
była i wrastała wiara, nadzieja i miłość. Wtedy
możemy iść i świadczyć o Jezusie Chrystusie.
Udział w Kongresie pozwolił nam doświadczyć wielkiej wspólnoty osób miłujących Kościół, czego wyrazem jest zaangażowanie w życie
parafii. Cieszymy się z tego, że tak wiele usłyszePaździernik 2013

liśmy o ważności rad duszpasterskich i powróciliśmy do domu z zapałem do dalszego angażowania się w życie naszych wspólnot parafialnych.

uczestnicy Kongresu
Anna Gajewska i Krzysztof Lewandowski

Pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej
Niedziela 8 września – święto Narodzenia
NMP. Było jeszcze bardzo wcześnie. Ciszę niedzielnego, chłodnego poranka od czasu do czasu
przerywały czyjeś głosy. Zaczęły nadjeżdżać samochody. To właśnie chętni do odbycia pieszej
pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej zbierali się w naszym kościele.
Zbliżała się godz.
5.00. Ludzie zasiedli w
ławach
kościelnych.
Wszystkich pątników
przywitał nasz ks. proboszcz
Andrzej,
a
szczególnie gorąco panią Wisię, która do
Matki
Dąbrowieckiej
pielgrzymowała 65. raz! 65-ty raz na szlaku fot.B.T.
Po powitaniach nastąpiła wspólna modlitwa rozpoczynająca pielgrzymkę. Wszyscy (a było nas
niemało – 86 osób) w blasku pochodni ruszyliśmy w drogę. Każdy zapewne z nadzieją, że dojdzie i będzie mógł osobiście podziękować Matce
Boskiej Dąbrowieckiej za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę. Pani Ania zaczęła intonować
pierwsze dźwięki pieśni. Z pieśnią na ustach doszliśmy do krzyża stojącego na skrzyżowaniu
Traktu i ul. Poznańskiej w Klinach. W tym miejscu pan Leszek Lesiczka opowiadał nam o historii tego miejsca. Po odmówieniu pod krzyżem
modlitwy ruszyliśmy w dalszą drogę. Takich
miejsc zadumy i modlitwy było wiele. Pan Leszek (żywa encyklopedia tego terenu) przy każdym krzyżu lub kapliczce wspominał dni minione
i tych, co żyli w tamtym czasie. Świadomość tego, że idziemy szlakiem, którym podążali pątnicy
już w XVII wieku, tak jak my przepełnieni
wdzięcznością i nadzieją, dodawała siły.
Cała trasa pielgrzymki podzielona była na trzy
etapy, w trakcie których mieliśmy okazję wysłuchać dwóch konferencji. Wygłosili je dla nas ks.
proboszcz Andrzej Magdziarz i pan Witold Tyborowski. Wsłuchani w głoszone słowo lub
7
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rozśpiewani (pieśni prowadziła pani Ania oraz
schola młodzieżowa naszej parafii) pokonywaliśmy kolejne kilometry. Mieliśmy także okazję
posłuchać wspomnień naszej najstarszej pątniczki
pani Wisi Krugiołki o tym, jak wyglądały pielgrzymki kilkadziesiąt lat temu. Uświadomiło to
nam jakimi jesteśmy szczęściarzami, że bez problemu możemy brać udział w pielgrzymkach.
Oczywiście parokrotnie zatrzymywaliśmy się,
aby odpocząć i posilić się. Wtedy rozmowom i
żartom nie było końca. Podczas ostatniego postoju nasz kościelny pan Wojtek zebrał (do tzw. kapelusza) dobrowolne datki przeznaczone na zamówienie Mszy św. z prośbą o błogosławieństwo
dla naszych parafian. Msza ta będzie sprawowana
w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej. Tak naprawdę nie wiem jak
to się stało, że w pewnym momencie ujrzeliśmy
sanktuarium.
Dzieje parafii
w Dąbrówce Kościelnej
sięgają
XIII wieku, jednak znana jest w
Wielkopolsce
i
poza jej granicami
dzięki Matce Najświętszej. Dane
historyczne dotyczące początków
kultu i pochodzenia cudownego
Mszy przewodniczył
obrazu
są
ks. bp K.Wętkowski
fot.R.S.
skromne. Mówią
one jedynie, że pod koniec XVII wieku w kościele dąbrowieckim istniał obraz Matki Bożej, który
uważany był za cudowny. Ustna tradycja, która
jest żywa do dziś uzupełnia te informacje mówiąc, że obraz ten miał pierwotnie znajdować się
w pobliżu kościoła na rosnącym przy drodze dębie. Zaczął on nagle jaśnieć niezwykłym światłem i blaskiem, który we dnie i w nocy nie ustawał. Wiadomość o tym niezwykłym zjawisku
szybko się rozeszła, a ludzka pobożność i ciekawość pobudzała wielu do nawiedzania tego miejsca.
Ku wielkiej radości i my zdążyliśmy pokłonić
się Pani Dąbrowieckiej. Przed udaniem się pątników pod dąb (tradycyjne miejsce, gdzie stosunkowo niedawno posadzono młode drzewo na
miejscu historycznego drzewa, na którym wisiał
obraz Matki Bożej) i powitaniem dostojnego go8

ścia ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego, co miało
nastąpić o godz. 10.30, w wielkim skupieniu
uklęknęliśmy przed obrazem Pani Dąbrowieckiej.
Każdy z nas był szczęśliwy, że dotarł, że przebył
te 15 km, aby na kolanach złożyć podziękowanie,
pochylić głowę i okazać skruchę. Po indywidualnych modlitwach przeszliśmy na sumę odpustową. Rozpoczęła się ona o godz. 11.00. W homilii
głoszonej przez księdza biskupa utwierdziliśmy
się w chrześcijańskiej drodze życia. W tym podpowiadają nam katechizm serca i wspomnienia
prawych przodków. Przynajmniej nas wierzących
nikt ani nic nie odetnie od wiary i chrześcijańskich korzeni. Wbrew wszystkiemu następnym
pokoleniom będziemy mówić prawdę o dniach
minionych i czytać „Pana Tadeusza”. Po tak
wzruszających chwilach nastąpiło pożegnanie
pielgrzymów i przeniesienie obrazu do sanktuarium.
Do dziś nucę słowa pieśni zaintonowanej
przez panią Wisię pt. „O Dąbrowiecka Ty nasza
Królowo”:
Matko Dąbrowiecka,
Polak cie prosi,
ze łzami w oczach
prośby zanosi.
Przed światem całym
wspaniale uczczona,
od Twego ludu bądźże
pozdrowiona!
W tym miejscu chcę złożyć podziękowania ks.
proboszczowi Andrzejowi Magdziarzowi, pozostałym organizatorom pielgrzymki i wszystkim
jej uczestnikom. Kto był – to wie, kto nie był –
niech pielgrzymuje z nami za rok.
Do zobaczenia! Dziękuję!
Małgorzata Nowaczyk

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
www.facebook.com/pages/Nasz-Patron

Drukarnia: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15,
61-312 Poznań
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania
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Głośne „Mniam, dziękujemy, mniam!” dla
wszystkich, którzy przygotowali poczęstunek dla
pielgrzymów powracających z dorocznej pielgrzymki do Dąbrówki! Szczególnie dziękujemy
księdzu Przemkowi z Wierzenicy, mieszkańcom
Klin i Mielna, a także panu z Czerwonaka!!!!

Maruszka – tradycyjny poczęstunek

fot. B.T.

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
1 września
7 września
15 września

Dawid Antoni Dębowski
Marta Szkudlarek
Antonina Polowczyk
Ryszard Leon Mizerny
Wojciech Józef Walczak
Maksymilian Witkowski

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
7 września
14 września

Katarzyna Piasecka z Poznania
i Jarosław Tritt z Poznania
Justyna Budzyńska z Poznania
i Bartłomiej Olejniczak
z Poznania

Do wieczności odeszli:
6 września
15 września
19 września

Krystyna Ratajczak (l.88)
z Poznania
Stanisław Szymański (l.62)
z Klin
Anna Lewandowska (l.90)
z Kicina
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Wierzę w Boga, który działa
przez sakramenty

7 sakramentów z perspektywy gimnazjalistki
Jako uczestniczka przygotowań do przyjęcia
sakramentu bierzmowania, 6 września miałam
okazję uczestniczyć w celebracji, która odbyła się
w naszej parafii. Miała ona na celu przybliżenie
nam, ludziom wierzącym, czym są i na czym polegają sakramenty.
Podczas celebracji śpiewaliśmy pieśni religijne
i odmawialiśmy modlitwy w związku z poszczególnymi sakramentami. Każdy z uczestników
zaangażował się w przygotowanie ceremonii i
włożył serce, aby przebiegła ona jak najlepiej.
Każdy w skupieniu przeżył tę uroczystość, a przy
refleksji nad kolejnymi sakramentami jako osoby
wierzące mogliśmy czytać opisy etapów uroczystości. Wszyscy mieli swoje kwestie.
Dzięki tej uroczystości mieliśmy okazję pogłębić naszą wiarę i było to wartościowe spotkanie z Bogiem. Dzięki niemu możemy zaobserwować jak ważne są sakramenty.
Joanna Gryczka

Święta Hildegarda w Owińskach
Dnia 1 września
2013 roku odbył się w
kościele pw. św. Jana
Chrzciciela koncert pt.
„Hildegarda z Bingen w
Owińskach”. Postać tej
wyjątkowej osoby zainspirowała Jarka Kostkę,
który był pomysłodawcą, zaaranżował muzykę i wziął udział w koncercie grając na instrumencie klawiszowym.
Na początku należy przybliżyć postać tej wyjątkowej kobiety. Urodziła się 16 września 1098
roku w Niemczech jako dziesiąte dziecko, co
zgodnie z tradycją dziesięciny spowodowało, że
w wieku ośmiu lat została poświęcona Kościołowi. Trafiła pod opiekę benedyktynek. Po śmierci
przeoryszy zakonu Jutty w 1136 roku przejęła jej
obowiązki. Hildegarda była osobą wybitną i wielu talentów. Byłą kompozytorką, uzdrowicielką,
lekarką, zajmowała się filozofią i pracą naukową.
Została doktorem Kościoła i świętą.
Koncert został bardzo ciekawie wyreżyserowany przez Grażynę Wydrowską, która pomiędzy
9
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utworami śpiewanymi przez chór Pro Vobis (dyrygowany przez Krystynę Kamińską) czytała
fragmenty rozważań pt. „Scivias” napisanych
przez Hildegardę. Odnosiły się one do filozofii
życia i zdrowia, rozwoju wewnętrznego, poszukiwania harmonii. Czytała również dzieła teologiczne oraz opisy wizji Hildegardy. Muzyka, która bazowała na chorałach gregoriańskich, została
wzbogacona dzięki wykorzystaniu fortepianu i
saksofonu (na którym grał Jacek Skrzypczak), a
odbiór dźwiękowy był wyjątkowy. Myślę, że
osoby zgromadzone tego wieczoru na koncercie
(a trzeba dodać, że kościół był wypełniony po
brzegi) nie żałowały decyzji o przyjściu. Atmosfera była naprawdę niespotykana, a wykonanie
utworów Hildegardy przez chór i improwizacja
muzyków chyba nikogo nie rozczarowały. Obyśmy częściej mieli możliwość brania udziału w
takiej uczcie duchowej. Szczególne gratulacje dla
Jarka za nietuzinkowy pomysł.
Elżbieta Soińska

Jarek Kostka – nasz organista jest na co dzień pianistą
jazzowym i kompozytorem.

Autor muzyki do spektakli teatralnych, kompozytor i aranżer
muzyki chóralnej między innymi dla Affabre Concinui i Chóru
Kameralnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Aranżer i kierownik artystyczny big-bandu na Festiwalu Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży. Twórca i kierownik artystyczny zespołów
After Four i Combo Latino. Miał przyjemność współpracować z
wieloma znanymi artystami takimi jak: The Platters, Joe Wiliams,
Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Hanna Banaszak, Grażyna
Łobaszewska, Piotr Schultz, Ewa Uryga. Występował również dla
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Współpracuje z młodym
pokoleniem wokalistek jazzowych, wielokrotny akompaniator na
warsztatach jazzowych w Chodzieży. Współpracuje ponadto z
Royal Caribbean International, Cunard oraz Silver Sea jako band
leader. Więcej informacji o koncertach i galeriach na stronie
muzyka: www.jarekkostka.pl

Z Karmelem na Jasną Górę

fot. K.R.

Tego jeszcze nie było. W tym roku po raz
pierwszy można było przeżyć rekolekcje w drodze z duchowością karmelitańską. Zawdzięczamy
to ojcu Krzysztofowi od Miłosierdzia Bożego,
dobrze znanemu naszym parafianom z misji świętych, który jest duszpasterzem akademickim we
Wrocławiu.
Po ubiegłorocznej Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę, w której uczestniczył
wraz z młodzieżą i swoimi parafianami, postanowił zaproponować utworzenie ogólnopolskiej
grupy karmelitańskiej przy tej pielgrzymce. Udało się. Powstała „Osiemnastka”, do której zaproszono wszystkich zainteresowanych duchowością
Karmelu Terezjańskiego, zarówno osoby uczestniczące w życiu duszpasterstw karmelitańskich,
jak i chcące przyjrzeć się nieco tej duchowości.
Drugiego sierpnia o 6.00 rano z błogosławieństwem nowego ks. abpa Józefa Kupnego wyruszyliśmy spod katedry wrocławskiej, by dziesiątego sierpnia dotrzeć do stóp naszej Matki i Królowej. W „Osiemnastce” pielgrzymowało osiemdziesiąt osób, w tym aż 10% (czyli dokładnie 8
osób) Wielkopolan, z czego połowę stanowili…
kicinianie . Jak było? Cóż napisać? O upale,
pęcherzach, kurzu czy o radości, o przeżywaniu
wspólnoty, codziennej Eucharystii, znakomitych
konferencjach, modlitwie, pięknym śpiewie i tańcu? Tego nie można opowiedzieć, to trzeba przeżyć samemu. Może o tym jak było świadczy to,
że nim pielgrzymka dobiegła końca, jej uczestnicy już deklarowali swój udział w przyszłorocznej.
Ja także już dziś zapraszam. Może warto pomyśleć o przyszłych wakacjach i zarezerwować czas
między 2 a 10 sierpnia 2014 roku, by zakosztować nieco słodyczy Karmelu.
Katarzyna Romanowska
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Karmelitańskie Dni dla młodzieży
nastoletniej w Gorzędzieju
koło Tczewa
Już od pięciu lat w Gorzędzieju, małej miejscowości koło Tczewa, odbywają się Karmelitańskie Dni dla młodzieży. W tym roku miały one
miejsce od 17 do 21 lipca w domu rekolekcyjnym
„Pod opieką św. Józefa” w karmelitańskim klasztorze pw. św. Józefa mieszczącym się obok kościoła p.w. św. Wojciecha w Gorzędzieju.
Dom rekolekcyjny powstał po to by dzielić się
duchowością karmelitańską, której centrum stanowi życie modlitwą wewnętrzną, obecnością
Boga w życiu codziennym, wiarą, nadzieją i miłością. Uczestnikami spotkań jest nastoletnia
młodzież. Co roku pojawiają się nowi uczestnicy,
docierają też starzy „bywalcy”. Ja uczestniczyłem
już drugi raz, moi przyjaciele z Kicina trzeci raz.
Można więc powiedzieć, że jesteśmy obeznani w
temacie. W tym roku było nas prawie dwudziestu, a naszym głównym opiekunem był ojciec
Jacek Olszewski.
Program spotkań jest dobrze rozplanowany, co
oznacza, że każdego dnia robimy coś innego,
ciekawego, nie ma miejsca na nudę. Dzień rozpoczynamy od wspólnej modlitwy, później jest czas
na zabawę i spotkania, po południu jest Msza
Święta. Na tegorocznych dniach młodych uczyliśmy się odmawiać brewiarz, modliliśmy się rano
i popołudniu jutrznią i nieszporami. W każdy
dzień jeden z animatorów miał okazję do „wykazania się”, bo musiał przygotować zadanie na
cały dzień. Według mnie najciekawiej przygotowanym zadaniem było odpowiadanie na pytania
związane z klasztorem karmelitów, kościołem
parafialnym i samym Gorzędziejem. Odpowiedzi
na pytania szukaliśmy chodząc w grupach po
miejscowości.
W ostatni dzień byliśmy podzieleni na 3 grupy: jedna zajmowała się zorganizowaniem drewna na ognisko, druga muzyką, a trzecia przygotowaniem jedzenia. Ja byłem w grupie kuchennej
i muszę przyznać, że jabłecznik i rogaliki pieczone z siostrą Elą były pyszne.
Za rok na pewno też tam z przyjaciółmi pojadę. Jest to wspaniała przygoda i dobra zabawa.
Serdecznie zapraszam wszystkich młodych ludzi.
Mikołaj Celka
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W służbie słowa Bożego.
Podziękowanie dla pani Krystyny
Michałowicz

Katecheza jest zieloną gałęzią Kościoła – tak o niej
mówił synod biskupów poświęcony pracy katechetycznej podejmowanej w Kościele. Celem katechezy, jako
jednej z uprzywilejowanych
form posługi Słowa, jest głoszenie Dobrej Nowiny z
uwzględnieniem szerokiego
kontekstu życia społecznego,
kulturowego i politycznego.
Głoszenie to powinno służyć wszechstronnemu
rozwojowi człowieka (por. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 1). W
procesie przekazywania wiary i prowadzenia do
dojrzałości w wierze wielką rolę spełniają katecheci.
Od roku szkolnego 1986/1987 aż do tego roku
posługę świeckiego katechety w naszej parafii
pełniła pani Krystyna Michałowicz. Właśnie wtedy rozpoczęła nauczanie – najpierw przy parafii,
a gdy katecheza powróciła do szkoły (sierpień
1990 r.), wówczas w Szkole Podstawowej w Kicinie. Warto tutaj przypomnieć, że ks. proboszcz
Zbigniew Pawlak w latach osiemdziesiątych był
redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”, a więc podejmował szeroką pracę także poza
parafią. Pomoc w osobie pani Krystyny była dla
niego wielką ulgą. Zarazem, dzięki włączeniu się
w pracę katechetyczną osoby świeckiej parafia
„zyskiwała na normalności”. Do prowadzenia
katechezy bowiem nie trzeba święceń kapłańskich, mogą ją skutecznie podejmować świeccy.
Potrzebne jest przygotowanie teologiczne i pedagogiczne. Pani Krysia podjęła studia katechetyczne i zdobyła wymagane wykształcenie. Jej
praca katechetyczna przypadła na okres wielkich
transformacji. Pierwsze 4 lata Pani Katechetka
uczyła przy parafii, a od września 1990 r. już w
ramach zajęć szkolnych.
Powrót katechezy do szkoły dokonał się na
wyraźną prośbę ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Myśl tę podjął polski Episkopat. Wielkim zwolennikiem powrotu katechezy
do polskich szkół był bł. Jan Paweł II. Wspominam o tym i jeszcze raz podkreślam, iż mówimy
11
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o powrocie nauczania religii w szko łach.
Katecheza była w niej od zawsze, dopiero po
wojnie wyrzucili ją komuniści. Zatem w 1990 r.
nastąpił powrót religii do polskiej szkoły. W
tym powrocie uczestniczyła pani Krysia. Przez to
należy do pokolenia, które – można powiedzieć –
„przecierało szlaki” katechezie w szkole po okresie PRL-u. Poprzez rzetelną i sumienną pracę
katechetyczną nasza Pani Katechetka pracowała
w służbie Słowa Bożego. Jej poczucie obowiązku
i świadomość ważności misji sprawiało, iż gorliwie przygotowywała się do prowadzenia katechez. Obca jej była rutyna. Nawet wtedy, gdy
szwankowało zdrowie, pani Krysia nie odpuszczała sobie i dokąd tylko było to możliwe, przybywała do szkoły na katechezę, oczywiście jak
zawsze przygotowana.
Zadania katechety nie kończą się na pracy w
szkole. Mają swoją kontynuację w parafii. Na
płaszczyźnie parafialnej odbywają się spotkania
katechetów raz na dwa miesiące albo i częściej.
Ponadto katecheci dwa razy w miesiącu przygotowują niedzielną Eucharystię z udziałem dzieci,
jak również Mszę św. pierwszopiątkową. Zapewniają swój udział w różańcu, roratach, zebraniach
katechetycznych z rodzicami klas pierwszokomunijnych, podejmują wiele innych działań parafialnych.
Z dniem 1 września 2013 r. pani Krysia po 27
latach katechizowania przeszła na emeryturę.
Proszę Panią Katechetkę o przyjęcie słów
wielkiej wdzięczności. To podziękowanie składam w imieniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którym głosiła Pani Słowo Boże. Dziękuję
za wspieranie księdza kanonika Zbigniewa Pawlaka i mnie w tej ogromnie ważnej misji katechizowania. Wyrażam radość i wdzięczność, że kiedy ówczesny ks. proboszcz zaproponował Pani
podjęcie posługi katechetki, to odpowiedziała
Pani pozytywnie. Dla ks. proboszcza była to na
pewno jedna z najradośniejszych chwil w jego
pracy duszpasterskiej w Kicinie. Dziękuję także i
za to, że kiedy w naszej szkole w pewnym okresie zabrakło drugiego katechety, wówczas Pani
podjęła się przeprowadzenia dodatkowych godzin, ponad nauczycielskie pensum, po to, by
katecheza nie przepadła.
Życzę odpoczynku i zdrowia. Jednocześnie
bardzo proszę Panią o modlitwę w intencji naszej
parafii, aby rozwój wiary owocował także rodzeniem powołań do pracy katechetycznej.
ks. Andrzej Magdziarz
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Nasza pani od religii
Z doświadczeń osób kończących zawód nauczycielski czerpiemy niezwykle rzadko, a przecież to oni, pracując przez tak wiele lat, mieli
kontakt ze zmieniającymi się warunkami pracy,
koncepcjami oświatowymi, sytuacją politycznospołeczną i różnorodnymi problemami młodych
ludzi. To oni pełniąc wszelkie możliwe funkcje,
zajmując różne stanowiska i wykonując różnorodne specjalności zawodowe nabrali doświadczenia, które można wykorzystać dziś w zmieniającym się systemie edukacji.
Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym
dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron.
Dziś trudno jest być dobrym nauczycielem, ale
na pewno nie jest to niemożliwe. Dobry nauczyciel to nauczyciel skuteczny. Skuteczny nauczyciel to taki, który osiąga cele, jakie postawiono
przed nim i jakie on sam sobie wyznaczył. „Żaden futurolog, informatyk czy twórca najnowszych cudeniek technologicznych nie ma takiego
wpływu na przyszłość świata jaką ma Nauczyciel.”*
Z nowym rokiem szkolnym grono pedagogiczne wraz z uczniami pożegnało nauczycielkę
religii – panią Krystynę Michałowicz, odchodzącą na zasłużony wypoczynek.
Urodziła się w Wierzenicy, jako mała dziewczynka zamieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem w Kicinie. Przepracowała w szkole im. A.
Cieszkowskiego w Kicinie 25 lat. Odchodząc
mówiła: „Nie opuszczam was dlatego, że chcę,
ale dlatego, że muszę”. Stan zdrowia już dłużej
nie pozwalał jej pracować. Jest osobą cierpliwą i
nigdy nie narzekała na trud pracy i zmęczenie.
Rocznik za rocznikiem przewijał się przez szkolne mury, a ona zawsze szła uśmiechnięta na lekcje religii, niosąc swój granatowy plecak pełen
książek, kolorowanek, obrazków i wielu innych
niespodzianek. Była sumiennym i odpowiedzialnym nauczycielem. Zawsze miła i pełna optymizmu witała swoich uczniów. Nauczyła katechizmu wiele pokoleń.
W czasach kiedy religia nie była jeszcze w kanonie przedmiotów szkolnych, zabierała swoich
podopiecznych do salki przy kościele pw. św.
Józefa w Kicinie zwanej „organistówką” i tam w
obecnie już muzealnych ławach, w ciemnym,
niskim pomieszczeniu ogrzewanym kaflowym
Październik 2013
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piecem opowiadała historie Starego i Nowego
Testamentu. Robiła to bardzo przystępnie i obrazowo. Długie lata współpracowała ze śp. ks. kanonikiem Zbigniewem Pawlakiem, za którego
namową ukończyła katechetyczne studia podyplomowe i rozpoczęła pracę w szkole. Warto
wspomnieć, że z wykształcenia jest również matematykiem. Ukończyła studia wyższe na Politechnice Poznańskiej na kierunku budownictwo
lądowe, a egzaminy zdała z wyróżnieniem. Ucząc
religii, dodatkowo prowadziła również pozalekcyjne zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych.
Traktowała religię nie jak przedmiot, którego
musiała nauczać, ale jak lekcje życia. Nigdy nie
podnosiła głosu i nie gniewała się, zawsze mówiła spokojnym i delikatnym tonem. Wplatała wartości moralne w przypowieści i opowieści religijne. Dzieci młodsze nazywały ją naszą „panią religią”, starsze nie omieszkały się przytulić.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie i
wszyscy pracownicy szkoły życzą pani Krystynie
zdrowia, radości oraz proszą, aby zaglądała czasami do szkoły i zarażała swoim optymizmem i
pogodą ducha.
Dziękujemy za te wszystkie lata!
dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły
Podstawowej w Kicinie

* cytat pochodzi od I. Majewskiej-Opiełki, psychologa i doradcy
zawodowego.

Nasza nowa katechetka
Nazywam się Jolanta
Stefańska i od września
2013 roku pracuję jako
katechetka w Szkole Podstawowej im. Augusta
Cieszkowskiego w Kicinie.
Wcześniej pracowałam w
Szkole Podstawowej nr 19
im. Stanisława Staszica w
Poznaniu. Urodziłam się w
Słupsku, tam też przyjęłam sakramenty inicjacji
chrześcijańskiej, a także przeszłam całą formację
oazową Ruchu Światło-Życie. Po liceum wyjechałam z rodzinnego miasta na studia do Poznania. Ukończyłam socjologię oraz teologię. W
2011 roku wyszłam za mąż. Obecnie mieszkam
wraz z mężem w Poznaniu. W wolnym czasie
lubię podróżować, a także uprawiać różnego rodzaju sporty: jogging, jazda na rowerze, czy zimą
– jazda na nartach.
Październik 2013

Wielkie Kicińskie Podchody

Uczestnicy podchodów

fot. H.D.

Dnia 14 września 2013 roku o godz. 14.00
rozpoczęły się ,,Wielkie Kicińskie Podchody”.
Zostały zorganizowane z okazji zbliżającego się
Dnia Młodzieży przez Scholę Młodzieżową z
Kicina. W grze uczestniczyło 18 osób. Impreza
rozpoczęła się wspólną modlitwą za młodych
odmawianą w sześciu językach: polskim, hiszpańskim, łacińskim, angielskim, niemieckim i
włoskim. Następnie zabraliśmy się za podział na
drużyny i ruszyliśmy równym krokiem w teren.
Zadania były zabawne i pomysłowe. Podchody
udały się pomimo złej pogody. Później powróciliśmy do salki parafialnej na ciepłe kiełbaski z
grilla. Po posiłku graliśmy m.in w „ninja”, „mafię” i kalambury. Wychodząc z sali na każdej
twarzy widzieliśmy uśmiech. Bardzo nam się
podobało. Uważamy to za udany dzień spędzony
w przyjaznym gronie. Już nie możemy się doczekać następnych.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji składamy księdzu proboszczowi oraz paniom: Helenie, Honoracie i Kamili.
Schola Młodzieżowa

Szkolna stołówka
czyli najtrudniej jest o dobry pomysł
W materiałach programu społecznego „Szkoła
bez przemocy” czytamy: „Partnerska współpraca
pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków troski o rozwój oraz jakość edukacji i wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są
dla dziecka pierwszymi autorytetami –dlatego ich
współpraca pozwala na wczesne reagowanie w
przypadku problemów oraz wparcie młodego
człowieka w najważniejszych momentach życia.
Dawniej wielu rodziców nie angażowało się w
życie szkoły, pozostawiając jej pełnię funkcji nie
13
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tylko edukacyjnych, ale i wychowawczych. Winne jest temu z jednej strony silne zaabsorbowanie
rodziców pracą zawodową, z drugiej – brak zwyczaju, wzorców angażowania się w życie szkoły.”1 Na szczęście stare wzorce zostają wyparte
nowymi i zostają powoli daleko, daleko za nami,
a sprawa edukacji i wychowania staje się ważna
tak w domu, jak i w szkole. Rodzice i nauczyciele
stają się partnerami, a szkoła jest dla ucznia, a nie
uczeń dla szkoły.
Szkoła w Kicinie nie tylko dba o bezpieczny i
harmonijny rozwój swoich uczniów, ale umożliwia im wszechstronny rozwój w miłych i przyjaznych warunkach. Bo przecież dziecko większą

Szkolna stołówka przed remontem

fot. K.M.

Należało zorganizować silną i twórczą grupę ludzi do pomocy. Zaangażowanie rodziców i
uczniów przerosły nasze najskrytsze oczekiwania.
Do prac włączyli się również niektórzy nauczyciele z rodzinami, pracownicy banku (niezwiązani ze szkołą), którzy jako wolontariusze działali
pośród rodziców i dzieci, a także absolwenci oraz
obecni uczniowie naszej szkoły. Ideą każdego
projektu jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i
młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i
sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i
kultury.
Po wywiązaniu się z założeń pierwszego projektu, zrodził się kolejny pomysł na remont sal
lekcyjnych, stworzenie sali pamięci – muzeum
szkolnego czy stołówki szkolnej – i tak to trwa
już do dnia dzisiejszego.
Od sierpnia tego roku szkolna stołówka poza
tym, że została wyposażona w nowe naczynia,
ceratki i kosze, została upiększona kolorowymi
zdjęciami (pomysłodawcą i wykonawcą był rodzic pan Jacek Napiontek) i zamieniła się w sad
pełen kwitnących jabłoni. Dzięki temu na pewno
niejednemu niejadkowi zaburczy w brzuszku.
Myślę, że wakacyjne spotkania w szkole stają
się tradycją i nie są tylko zwykłym działaniem
polegającym na odnowieniu, pomalowaniu i wyposażeniu pomieszczeń szkolnych, ale mają swój
bezcenny cel – integrują lokalne środowisko,
uczą , bawią, a przede wszystkim ukazują, że
istnieją ludzie dobrej woli, bezinteresowni, którym nie zależy „na pokazaniu się”, wzbogaceniu
się cudzym kosztem, ale chcą zrobić coś dla
szkoły i dzieci.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób

część dnia spędza w szkole i ważne jest, aby czuło się w niej dobrze, i bezpiecznie.
Wszystko zaczęło się parę ładnych lat temu…
Bank, w którym pracuje jeden z rodziców –
pani Kasia Marcinkowska, ma Fundację im. Jana
Kantego Steczkowskiego2, która okresowo
wspiera różne projekty w ramach konkursów, w
które pracownicy mogą (ale nie muszą!) się angażować. Pomysły, na które brakuje pieniędzy z
racji ważniejszych spraw. Samo
wnioskowanie polegało na wypełnieniu kilku stron. Udało się,
otrzymaliśmy pieniądze! Nasz projekt zainteresował organizatorów
konkursu i mogliśmy ochoczo zabrać się do odnowienia i wyposażenia szkolnej świetlicy. Pobyt w
świetlicy to dla dziecka szansa na
rozwój, ponieważ organizowane są
ciekawe zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne) a także udzielana jest pomoc w lekcjach i rozwijane są talenty. Najbardziej obawiałyśmy się samego wykonania projektu. „Sadzenie” drzew na stołówce
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biorących udział w projekcie, a w szczególności
dla pani Katarzyny Marcinkowskiej za to, że co
roku przewodniczy i kieruje całą „operacją” oraz
dla pana Jacka Napiontka za pomysły i ich wykonanie .
Wszystkim osobom za wszelkie podjęte działania
na rzecz Szkoły serdecznie dziękuje dyrektor,
grono pedagogiczne, uczniowie oraz wszyscy
pracownicy szkoły.
Małgorzata Dolska

1

http://www.szkolabezprzemocy.pl 2 Fundacja im. Jana Kantego
Steczkowskiego rozpoczęła działalność w kwietniu 2005 r., a
została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jan
Kanty Steczkowski, od nazwiska którego nazwę przyjęła Fundacja, był pierwszym Prezesem Banku, działaczem gospodarczym i
politykiem.

Szkolne muzeum
Nowy rok szkolny już się zaczął, więc kilka
słów o muzeum szkolnym, które w ostatnich
dwóch latach wypiękniało i godne jest odwiedzenia, również podziwiania. Te zmiany nastąpiły za
sprawą dwóch pań nauczycielek: Małgorzaty Wiśniewskiej-Dolskiej i Anety WęclewskiejSobkowiak, absolwentek szkoły w Kicinie. Obie
panie z zapałem i oddaniem poświęciły wiele
cennego czasu, by tę placówkę unowocześnić i
uatrakcyjnić. Do współpracy zaprosiły rodziców,
którzy wnieśli wiele pomysłów. Pani Katarzyna
Marcinkowska zadbała o finanse na ten cel. Pan
Jacek Napiontek dokonał wręcz cudów: grafika i
obrazy na ścianach sali muzealnej robią niesamowite wrażenie. Pani Honorata Klimecka oraz
panowie: Leszek Dolski, Adam Madziara i Jarosław Sobkowiak wraz z nauczycielkami zadbali o
wystrój wnętrza. Muzeum bogate w eksponaty,
pięknie urządzone mogło wziąć udział w Nocy
Muzeów w maju 2013 r. i przyjęło wielu gości.
A jak to się zaczęło?
Otóż w latach 70. XX wieku, o ile dobrze pamiętam w roku szkolnym 1976/77, w ówczesnej
klasie V zebrało się kilku zapaleńców zafascynowanych historią, którzy chcieli ocalić od zapomnienia pamiątki licznie znajdywane na strychach, w piwnicach*. Uczniami klasy V byli:
Magda Luboszczyk, Barbara Szalaty, Wiesia Kleismidt, Przemysław Szalaty, śp. Janusz Merda,
Krzysztof Pospieszny, Jacek Gaworzewski, Andrzej Kosmowski (z Koziegłów), Jacek Karbowski, Tomasz Wojciechowski oraz Leszek Czubaj i
Grzegorz Łukasik. Ci dwaj ostatni uczniowie
przynieśli pierwsze eksponaty, a za nimi poszli
Październik 2013

inni. Były to młynki do kawy, żelazka, menażki,
hełmy, słynna trąbka, na której próbują grać kolejne roczniki uczniów. Wkrótce Leszek i Grzegorz znaleźli naśladowców w całej szkole i poza
nią. Eksponatów przybywało. Początkowo mieściły się w niewielkiej oszklonej szafce, którą dla
szkoły wykonał p. Andrzej Kochner. Później, gdy
szkoła się rozbudowywała, otrzymaliśmy salę nr
4 przy głównym korytarzu. Wyposażenie muzeum wzbogaciło się o półki, szafy i gabloty
(również wykonane przez p. Kochnera).
Dzisiaj w zbiorach są prawdziwe okazy i rarytasy, np. dowód tożsamości od p. Andrzeja Majchrzaka, kierzynka (maślnica) od p. Dolatów,
centryfuga od p. Gajewskich z Janikowa, warsztat
tkacki, waga z poczty z Koziegłów. Śp. ksiądz
kanonik Zbigniew Pawlak podarował muzeum
kołatki oraz lampion, który kapłani nosili idąc do
chorego z Panem Jezusem. Nie sposób wymienić
wszystkich darczyńców. Są wśród nich również
nauczyciele naszej szkoły, p. Skibińska, p. Wachowiak, p. Kurzawa. Pan Andrzej Kosmowski,
sołtys Klin podarował zeszyty swego pradziada
sprzed II wojny światowej oraz liczne dokumenty
sięgające czasów zaborów. Dużą wartość muzealną stanowią zeszyty do historii, które na pamiątkę pozostawili moi absolwenci.

Maszyny rolnicze

fot.G.Z.

Kiedy patronem szkoły został hrabia August
Cieszkowski – filozof, ziemianin, wówczas postanowiliśmy zgromadzić maszyny i narzędzia
rolnicze, którymi pracowali nasi przodkowie.
Dzisiaj zgromadzone pod wiatą na terenie pięknego ogrodu są podziwiane przez wielu odwiedzających szkołę. Należy wspomnieć, że wiatę
wykonał pan Grzegorz Łukasik, a maszyny zakonserwował śp. Marek Błażejewski.
Marzą się nam kolejne maszyny. Odwołujemy
się do dzisiejszych uczniów i rolników z Kicina i
okolicznych wsi. Warto dodać, że od państwa
15
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Gajewskich z Janikowa dostaliśmy sieczkarnię,
której prototyp zdobył I miejsce na wystawie rolniczej na przełomie XIX i XX w. Takiego eksponatu nie powstydziłoby się Muzeum Rolnictwa w
Szreniawie.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozkwitu naszego szkolnego muzeum.
Naród, który chce mieć przyszłość, musi znać i
rozumieć przeszłość i tego się trzymajmy, gdyż
Historia magistra vitae est („Historia jest nauczycielką życia”).
Na nowy rok szkolny życzę uczniom wspaniałych osiągnięć i radości z nauki, nauczycielom
satysfakcji z trudów bardzo odpowiedzialnej pracy, a dyrekcji, by dała sobie radę w gąszczu przepisów i prowadziła szkołę do sukcesów tak, jak
dotąd. Łączę życzenia dla pracowników obsługi,
by tak jak dotychczas odczuwali życzliwość nauczycieli, rodziców i dzieci. Rodzicom życzę, by
stworzyli dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, a to
zaowocuje w przyszłości.
Zofia Skawińska

*Od redakcji: było to z inicjatywy nauczycielki historii, autorki
artykułu.

Weekendowy wyjazd nad morze

Nasza wyprawa nie miała zaplanowanego programu, więc każdy mógł robić to, na co miał
ochotę. Wielu z nas spędzało czas spacerując
brzegiem morza, wylegując się na plaży lub
zwiedzając miejscowość. Korzystaliśmy również
z atrakcji zaproponowanych przez gospodarzy
wśród których można wyróżnić skakanie na
trampolinie i robienie sobie tatuaży z henny. Wyjeżdżając pod koniec sezonu trafiliśmy na bardzo
ładną pogodę, która umożliwiła nam kąpiel w
Bałtyku. Wieczorami podziwialiśmy zachody
słońca. W sobotni wieczór w „Posejdonie” odbyła się impreza taneczna. Chcąc uczcić dzień Pański udaliśmy się na Mszę Świętą. Jedni uczynili
to uczestnicząc w sobotę w Mszy św. na korytarzu ośrodka wypoczynkowego „Bryza”, a drudzy
w niedzielę w miejscowej kapliczce.
25 sierpnia o godzinie 16.00 wyruszyliśmy w
drogę powrotną do domu. Po około pięciu godzinach autokary zatrzymały się w miejscu, w którym rozpoczynała się nasza wyprawa. Wróciliśmy opaleni, wypoczęci i bardzo zadowoleni.
Pani Heleno, dziękujemy za zorganizowanie wycieczki i czekamy na dalsze propozycje.
Magdalena Błażejewska

Co nas boli.
Idzie zima, a dróg
i kanalizacji ni(e) ma…

fot.M.B.

Dnia 23 sierpnia bieżącego roku mieszkańcy
naszej parafii wyjechali na trzydniową wycieczkę
do Łazów – wsi położonej nad Morzem Bałtyckim. Uczestniczyło w niej dziewięćdziesiąt osób
podróżujących dwoma autokarami. Wyjazd został
zorganizowany przez panią sołtys Kicina Helenę
Stachowiak.
Zbiórka miała miejsce w piątek o godzinie
5.00 na pętli autobusowej w Kicinie. Następnie
wyruszyliśmy w podróż, podczas której mieliśmy
przerwę na stacji benzynowej. Przed godziną
11.00 autokary zatrzymały się przed ośrodkiem
rekreacyjno-wypoczynkowym „Posejdon”, będącym miejscem naszego zakwaterowania.
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Jest takie powiedzenie: „Koń jaki jest, każdy
widzi*”. Zgodnie z tym powiedzeniem może nie
warto opisywać jaki jest stan obecny dróg. Każdy
z nas – ten zmotoryzowany, ale także i ten, który
nim nie jest, przekonuje się o tym każdego dnia.
Obecnie mieszkańcy Janikowa mogą „odetchnąć
pełną piersią”, bo ich kłopoty nareszcie się skończyły. Mają położony nowy dywanik asfaltowy.
Świadomie piszę: „dywanik”, a nie „dywan”. Z
napisaniem „dywan” poczekajmy do wiosny,
niech te prace zweryfikuje nadchodząca zima i
wiosenne roztopy.
Tragiczny stan dróg jest natomiast w Kicinie
na ulicach Nowe Osiedle, Poznańskiej, no i
oczywiście Wiejskiej. Naprawdę trzeba być „niezłym fachowcem”, aby się tak postarać zepsuć
swoją robotę. Pozapadane studzienki, położony
niedbale asfalt imitujący „przywrócenie do stanu
poprzedniego”, nawet trawa już porasta w miejscach prac.
Październik 2013
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Osoby zarządzające projektem zapewne powiedziałyby, stosując retorykę rodem z lat 60 i
70: „Więcej optymizmu autorze, przecież stopień
zaawansowania robót jest bardzo wysoki, napotkaliśmy wiele nieprzewidzianych wcześniej trudności. Pokonaliśmy je niezwykłym wysiłkiem narodu i sporym zaangażowaniem kierownictwa
partii”.
Internet, poza tym, że jest wielkim koszem na
wszelkiego rodzaju śmieci, żeby nie powiedzieć
szambem, ma także tę zaletę, że można dość
szybko znaleźć to, czego szukamy. Niektórzy
mówią, że jeżeli czegoś nie ma w Internecie, to
prawdopodobnie to nie istnieje. No to poszukajmy.
Na stronie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” czytamy: „Zgodnie z unijnymi
wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawnoorganizacyjnej. Podstawowym organem w procesie realizacji Projektu jest MAO (Measure Authorising Officer), Pełnomocnik ds. Realizacji. MAO
wykonuje zadania za pośrednictwem Jednostki
Realizującej Projekt – JRP”. I dalej czytamy:
„Rolą MAO jest strategiczny nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, a w szczególności zapewnienie odpowiedniego zarządzania administracyjnego, finansowego i technicznego Projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Swoje
zadania wykonuje za pośrednictwem Jednostki
Realizującej Projekt.”
W związku z nazwą mam nieodparte skojarzenia z pewnym przywódcą z dalekiej Azji. Pewnie
gdyby on tu rządził, pomijając wszelkie zło jakie
czynił, to drogi w Kicinie byłyby już gotowe, bo
przecież przywódcy się nie odmawia, przywódcy
wszyscy się boją. Ale tak na poważnie: mamy już
październik, a drogi nadal nie są odtworzone.
Naszym zdaniem biorąc pod uwagę czas prowadzenia prac, ich jakość (aż chce się powiedzieć
„bylejakość”) można wysnuć dwa wnioski:
pierwszy, że w procesie przetargu wybrano niewłaściwych wykonawców i drugi, że niestety,
przykro to napisać, jest nieodpowiedni nadzór
nad prawidłowym (a więc zgodnym także z harmonogramem) wykonywaniem prac. Zawiodło,
teraz tak bardzo popularne, zarządzanie ryzykiem. Coś tu nie gra. Jest struktura, są ludzie
(ufam, że kompetentni), są procedury, a my zwyPaździernik 2013

kli obywatele nie widzimy efektów. My nie widzimy efektów, a firmy przerywają prace i grozi
im postawienie w stan upadłości. To dotyczy nie
tylko budowy kanalizacji. Nasłuchaliśmy się wystarczająco dużo o tym w przypadku budowy
autostrad. Tam też firmy upadały.
Na stronie internetowej czytamy, że przewidywany termin wykonania kontraktu VIIIa (to
właśnie rejon m.in. Kicina i Klin) to 20 miesięcy
od chwili rozpoczęcia prac. Umowa została podpisana w dniu 29.12.2010 r. – z końcem bieżącego roku minie już 36 miesięcy. Tak więc poślizg
jest ogromny. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby
Unia Europejska nałożyła z tego tytułu jakieś
kary lub wstrzymała dofinansowanie.
Cóż nam pozostaje? Pozostaje nam pytać o
odpowiedzialność urzędników. Wydaje się, że
jest żadna lub znikoma. Pozostaje nam też mieć
cichą nadzieję, że ten kanalizacyjny koszmar się
kiedyś skończy.
J.K.

*Powiedzonko pochodzi z pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej autorstwa Benedykta Chmielowskiego, poł. XVIII w. –
autor uznał, że nie ma sensu opisywać pełniej hasła „koń”.

***
Póki odpowiedzialne za ten stan rzeczy osoby
nie zostaną odsunięte od zadań, którym nie są w
stanie ewidentnie podołać, adresaci tych działań
będą słono płacić za ich nieudacznictwo. To, co
w obecnej chwili się dzieje w skali mikro na naszym terenie, tym bardziej w skali makro można
by nazwać sabotażem gospodarczym. Część wykonanych prac trzeba będzie wykonać ponownie i
to pociągnie kolejne niemałe koszty. Dotyczy to
np. pozarywanych i uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych.
gzal

Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi ze Stowarzyszenia „Len” za to, że projektuje i drukuje
wszelkie potrzebne materiały, wspierając w ten
sposób działania naszej społeczności. Dziękujemy za plakaty na półkolonie dla dzieci i materiały
potrzebne w akcji protestacyjnej przeciw inwestycji chemicznej (ulotki, cegiełki) oraz za wszelką serdeczność. Niech Bóg Panu wynagrodzi!!!
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30 września – 78. urodziny i
1 października – imieniny Księdza
Kanonika Remigiusza
Księdzu Remigiuszowi, w 78. rocznicę urodzin
oraz w dniu imienin z wyrazami ogromnej
wdzięczności dedykujemy ten oto piękny wiersz
anonimowej siostry, a zarazem bardzo dziękujemy za Księdza dobroć. Niech w dobrym zdrowiu
Pan Bóg Księdzu błogosławi!
redakcja Naszego Patrona

***
Oczy kapłana

Czarne, niebieskie, szare, zmęczone,
stare, dziecinne
Niby takie, jak wszystkie, a jednak
przecież inne.
Choćby się nimi patrzyło,
choćby się nimi płakało,
coś w nich z tajemnic święceń
w ogromnej ciszy ostało.
We Msza i w psalmach się cieszą,
Ogrodem oliwnym się smucą.
Z Ducha Pańskiego poczęte –
w głąb Ducha Pańskiego powrócą...

Pani Janinie, która obchodzi swoje 101. urodziny –
redakcja Naszego Patrona pragnie życzyć Bożej opieki na co dzień, by w dobrym zdrowiu i pogodzie
ducha spędzała Pani swe dni pośród bliskich, czując
ich miłość i szacunek. Składamy serdeczne gratulacje!

Z ogromną wdzięcznością informujemy, że w
czasie festynu „Na Powitanie Jesieni”, pierwszym
dniu zbiórki publicznej środków na pomoc prawną dla Stowarzyszenia Len, reprezentującego
mieszkańców w akcji protestacyjnej przeciw inwestycji przedsiębiorstwa chemicznego Bros,
nasi parafianie i sympatycy zakupili cegiełki i
złożyli dobrowolne datki na sumę 2726 zł. Pozwoli to na zapłacenie za część pracy kancelarii,
przygotowującej dokumentację w sprawie zakwestionowania decyzji środowiskowej, (która to
decyzja doprowadziła do pozwolenia na budowę
hali magazynowej), a także w sprawie uniemożliwienia przekształcenia hali magazynowej w hale
produkcyjno-magazynową i niedopuszczenia do
powstawania kolejnych takich obiektów w otulinie Puszczy. Dziękujemy. I prosimy – wspierajcie
nas dalej tak, jak do tej pory.

.

Stowarzyszenie „Len i zespół KicinOnLine.pl

REPORTAZ Z FESTYNU

22.09.2013 r.
(fot.G.Z.)
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – PAŹDZIERNIK 2013
Nabożeństwa różańcowe:
– w kicińskim kościele: z udziałem dzieci od
poniedziałku do piątku o godz. 17.00 (dziesiątka różańca św.); z udziałem młodzieży i dorosłych – od poniedziałku do soboty o godz.
18.30, a więc po Mszy św., we wtorki – o 8.30,
natomiast
w niedziele wspólny różaniec o 17.00,
– w Janikowie w świetlicy o 19.00.
04.10. pierwszy piątek miesiąca
od 8.30 – odwiedziny chorych
z posługą sakramentalną
15.30-17.00 – spowiedź ze szczególnym
udziałem dzieci
17.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
dzieci
18.00 – Eucharystia
19.30 – spowiedź ze szczególnym udziałem
młodzieży
20.00 – celebracja słowa Bożego
05.10. pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi:
8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec
9.00 – Eucharystia
15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Msza św. połączona
z poświęceniem
witraża św. s. Faustyny Kowalskiej
06.10. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty
Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
18.00 – Msza św. ze szczególnym
udziałem rodziców dzieci z klas I i II szkoły
podstawowej (SP)
07.10. (poniedziałek) wspomnienie
NMP Różańcowej
18.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
członków Wspólnoty Żywego Różańca
20.00 – zebranie redakcji
Naszego Patrona
08.10. (wtorek) 18.00 – zebranie
Parafialnej Rady Ekonomicznej
20.00 – zebranie organizacyjne
dot. II Kicińskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej
09.10. (środa) 15.00-18.00 – czynna biblioteka
parafialna
zebranie Akcji Katolickiej po Mszy św.
i różańcu
20.00 – katecheza dla młodzieży z klas II
gimnazjum
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10.10. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu
w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. –
do 20.00
17.00 – katecheza parafialna dla dzieci
z klas V SP
19.00 – katecheza dla młodzieży z klas I
gimnazjum
20.00 – zebranie Parafialnego Zespołu
Liturgicznego
11.10. (piątek) 20.00 – katecheza dla młodzieży
z klas III gimnazjum
13.10. (niedziela) Dzień Papieski
przyjęcie nowych ministrantów podczas
Mszy św. o 10.00
po Mszach św. czynna biblioteka
parafialna
21.00 – różaniec fatimski
14.10. (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej
18.00 – Msza św. ze szczególnym
udziałem nauczycieli.
Po Mszy św. i różańcu spotkanie
przy kawie w domu parafialnym.
16.10. (środa) rocznica wyboru Jana Pawła II
na papieża
18.10. (piątek) święto św. Łukasza Ewangelisty
Dzień Modlitw w intencji Służby
Zdrowia (SZ)
18.00 – Msza św. w intencji pracowników
Służby Zdrowia. Po Mszy św. i różańcu
spotkanie z pracownikami SZ w domu
parafialnym.
19.10. (sobota) 9.00 – prace porządkowe na
cmentarzu i wzgórzu kościelnym
20.10. (niedziela) Światowy Dzień Misyjny
początek Tygodnia Misyjnego
19.00 – koncert jesienny
21.10. (poniedziałek) 18.00 – Eucharystia
ze szczególnym udziałem osób, które podjęły
duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą
23.10. (środa) 19.15 – spotkanie Kręgu Biblijnego
25.10. (piątek) nabożeństwo pokutne połączone ze
spowiedzią od 9.00 do 10.00 i od 19.30
do 20.30
26.10. (sobota) 9.00 – prace porządkowe na
cmentarzu i wzgórzu kościelnym
28.10. (poniedziałek) święto Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
ks. Andrzej Magdziarz
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1-2. Malowanie kaplicy na cmentarzu
3-4 Msza rozpoczyna8

jąca rok szkolny.

5. Zebranie parafialnego zespołu liturgicznego (fot.5xG.Z)
6-8. Na szlaku do Dąbrówki Kościelnej (fot. B.T.)
9. Laureaci konkursu NP : Julia i Ryszard Tomaszewscy (fot. P.P.)
9
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