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Wstęp

Z życia Kościoła

„Do każdego więc, kto się przyzna
do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie.” (Mt 10, 32)

Słowo księdza proboszcza

W

lutowym numerze Naszego Patrona znajdziemy artykuły poruszające zagadnienia
związane zasadniczo z wydarzeniami z życia Kościoła Powszechnego, poruszające jednak
przede wszystkim sprawy ważne dla naszej parafii. Dobór tematów i opisy wydarzeń odnoszą się do
współczesności, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17, 28). I tak w nawiązaniu do
uroczystości przypadającej 6 stycznia, publikujemy artykuł podkreślający wagę świadectwa wiary
wyrażanej napisem C+M+B nie na wewnętrznej, lecz na zewnętrznej stronie drzwi naszych domów.
Zatem większą siłę ma owo świadectwo, gdy napis pojawia się na zewnętrznej stronie drzwi tak, aby nie
tylko wchodzącym, ale także przechodzącym obok naszego domu, znajomym i nieznajomym świadczyć
o Chrystusie1. Piszemy też o niechrześcijańskim przeżywaniu chrześcijańskich świąt, o których mówi
się jak o magicznym czasie, z magicznym wieczorem wigilijnym, magicznym nastrojem, magiczną
choinką. O magii prezentów, magii pierwszej gwiazdy na niebie, czy magii anielskich włosów i anielskich
głosów, magii śpiewanych kolęd ‑ słowem: o magii świąt. Lektura artykułu „Wokół Świąt” pozwoli
nam uporządkować myślenie na temat tego zjawiska i pogłębić przeżywanie każdych świąt kościelnych.
W tekście obecnego numeru Naszego Patrona znajdziemy także odpowiedź na pytanie, co
chrześcijaństwo dało Europie? W kontekście toczących się sporów na temat obecności wiary w przestrzeni
publicznej warto się zapoznać z treścią tej wypowiedzi.
Świadomość piękna naszej wiary powodowała, że w przeszłości, jak i w teraźniejszości Kościół
podejmował i podejmuje pracę misyjną. O takiej misyjnej posłudze wśród ludów zamieszkujących
Tanzanię traktuje wywiad ze świecką misjonarką, Barbarą Szaniecką.
W tymże numerze jeszcze jeden krótki wywiad tym razem z naszą parafianką, siostrą Urszulą
Mandziak z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, przypadającego 2 lutego. Natomiast
w dniu 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Stąd na łamach Naszego Patrona zamieszczamy
świadectwo mamy dorosłego chorego dziecka, wymagającego całodobowej opieki.
Znajdziemy tu również sprawozdanie z życia parafialnego w roku 2013, relację z pielgrzymki do
Torunia na obchody 22. rocznicy powstania Radia Maryja, wspomnienie spotkania opłatkowego dzieci
z ERM-u oraz artykuł formacyjny o konieczności częstego i regularnego przystępowania do Komunii
Świętej.
Te i kilka innych artykułów, informacji, relacji, sprawozdań, zdjęć i myśli znalazło się w lutowym
numerze miesięcznika, który trzymamy w ręku. Niech uważna lektura pozwoli każdemu ubogacić się
jego treścią.

ks. Andrzej Magdziarz
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Dnia 6 stycznia przeżywaliśmy uroczystość
Objawienia Pańskiego (nazywaną świętem Trzech
Króli), kiedy to Dobra Nowina o narodzeniu Syna
Bożego w ludzkim ciele zaczęła się rozszerzać
poza narodem wybranym na cały pogański świat.
Zgodnie ze starym, bo sięgającym XVIII
wieku, zwyczajem oznaczyliśmy w tym
dniu drzwi naszych domów, pisząc na nich
poświęconą kredą: „C+M+B” i datę roczną.

w czynieniu tego znaku. Część osób oznacza swoje
drzwi po wewnętrznej ich stronie, czyli wewnątrz
własnego domu. Jednak wtedy ich świadectwo ma
szansę dotrzeć jedynie do domowników oraz ludzi
znajomych, których goszczą w swoich domach. Ci
ludzie jednak zwykle gospodarzy znają i wiedzą
już o ich przynależności do Chrystusa i Kościoła.
Zatem większą siłę przekazu ma owo świadectwo,
gdy napis pojawia się na zewnętrznej stronie
drzwi tak, aby nie tylko wchodzącym, ale także
przechodzącym obok naszego domu, znajomym
i nieznajomym świadczyć o Chrystusie. Warto
o tym pamiętać, nawiązując do uroczystości
Objawienia Pańskiego, aby Dobra Nowina
rozszerzała się nie tylko w narodzie wybranym,
ale także na cały świat.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy
i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie. (Mt 5, 14-16)
Karolina Appelt

Litery te stanowią skrót od łacińskiego Christus
Mansionem
Benedicat
(Niech
Chrystus
błogosławi temu domowi). Niektórzy tłumaczą
ten skrót w oparciu o pisma św. Augustyna,
u którego C+M+B oznacza: Christus Multorum
Benefactor (Chrystus Dobroczyńcą wielu).
Pisanie na drzwiach poświęconą kredą
nawiązuje do wydarzenia z Księgi Wyjścia (Wj
12, 21-28), kiedy to Izraelici przed wyjściem
z niewoli egipskiej znaczyli drzwi i progi swych
domów krwią baranka paschalnego, aby Pan nie
pozwolił wejść Niszczycielowi do wnętrza. Krew
baranka uchroniła mieszkańców oznaczonych
domostw, Pan Bóg poraził Egipcjan a ich domy
ocalił.
Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą
odrzwia swoich mieszkań proszą Chrystusa
o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają
swoją wiarę. Oznaczenie drzwi jest świadectwem
wiary w Jezusa Chrystusa i przynależności
mieszkańców danego domu do Kościoła.
Warto zatem zwrócić uwagę na zróżnicowanie
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Chrześcijańska Europa
14 lutego obchodzimy święto Świętych
Cyryla i Metodego, których papież Jan Paweł II
ogłosił patronami Europy. Święci ci poprzez swą
oddaną pracę chrystianizacyjną przyczynili się do
przyjęcia chrześcijaństwa przez ludy słowiańskie
Środkowej i Wschodniej Europy. Szerzenie
chrześcijaństwa oznaczało włączanie do wspól‑
nej cywilizacji kolejnych ludów i powiększanie
jednorodnej przestrzeni wymiany dóbr duchow‑
ych i idei, które ostatecznie stworzyły kulturę
europejską.
Co chrześcijaństwo dało Europie?
Na początku dziejów średniowiecznej Eu‑
ropy po upadku Imperium Rzymskiego
chrześcijaństwo było najważniejszą pozostałością
po epoce starożytnej. Liczne ludy pogańskie,
które zamieszkiwały Europę lub dopiero do niej
przybyły, posiadały swoje wierzenia, a więc
i różne systemy etyczne, bo moralność zawsze
3
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wywodzi się z religii, nawet jeśli tego sobie nie które niosła ze sobą ta religia. Na początku były
uświadamiamy. Zróżnicowanie religijne oraz to przede wszystkim dzieła wielkich świętych
moralne było oczywiście bardzo niebezpieczne, i teologów starożytności: św. Augustyna, św. Kle‑
ponieważ wzajemne niedopasowanie różnych mensa, św. Benedykta i wielu innych. Znajomość
ludów groziło drastycznymi konsekwencjami, tych pism pobudzała europejską myśl teologiczną,
zwłaszcza w okresach niepokojów i wojen. Religia filozoficzną i naukową, toteż średniowiecze,
chrześcijańska stopniowo ogarniała kolejne ludy niesłusznie uznawane za „ciemną” epokę, stało
Europy ‑ od Włochów, Francuzów, Niemców, się okresem niebywałego rozwoju tych dziedzin.
mieszkańców Bałkan, po Polaków, ludy skan‑ Królowały oczywiście nauki prawnicze i humadynawskie i Litwinów, którzy jako ostatni przyjęli nistyczne, które dały początek uniwersytetom,
najważniejszemu
ją pod koniec XIV
„wynalazkowi”
wieku.
Wszystkie
średniowiecza.
te nacje, wcześniej
Z czasem pojawiły
często wrogie so‑
się tam także nauki
bie weszły w obręb
matematycznowspólnego porządku
przyrodnicze, które
cywilizacyjne‑
stopniowo stawały
go. Wszędzie tam
się najważniejszymi
zaczęto posługiwać
dziedzinami
aka‑
się wspólną etyką
demickimi.
Obok
wypływającą
uniwersytetów
z Ewangelii i nauc‑
rozwijało się szkol‑
zania Kościoła, która
nictwo
średniego
obligowała do trak‑
i niższego szczebla,
towania wszystkich
istniejące z reguły
bez wyjątku jako
przy
kościelnych
bliźnich.
Okazało
centrach
religijsię to bardzo ważne
nych,
biskupsszczególnie podczas
twach i klasztorach.
wojen, gdyż zabron‑
Rzadko się o tym
ione było atakowanie Święci Cyryl i Metody, patroni Europy
przypomina,
ale
i zabijanie bezbron‑
nych, kobiet i dzieci. Co więcej, chrześcijaństwo to właśnie szkolnictwo stanowiło najbardziej
wzywało do miłosierdzia wobec pokonanych uniwersalny element wspólnej kultury Europy
i do pomocy wszystkim rannym, głodnym, także w średniowieczu, bo rozwijano je w oparciu o łacinę
wrogom. Należy podkreślić, że obyczaje takie i tradycję starożytną. To dzięki łacinie uczeni i stu‑
nie były znane w innych częściach świata. Choć denci mogli podróżować po różnych ośrodkach
nawróceniu ludów Europy często towarzyszyły akademickich, słuchać wykładów i uczestniczyć
motywy polityczne, było ono bardzo autentycz- w uczonych dysputach, które się tam toczyły.
ne, o czym świadczy wielki rozwój zakonów, Okres średniowiecza, pierwszej chrześcijańskiej
które powstawały na całym kontynencie i nierza- epoki w dziejach Europy po upadku Imperium
dko skupiały spory odsetek mężczyzn i kobiet Rzymskiego, to czas wielkich uczonych humanistów i teologów, wśród których wymienić należy:
w danych społecznościach.
Z reguły, dobro jakie zawdzięczamy św. Bernarda z Clervaux, Alberta Wielkiego, św.
chrześcijaństwu w tradycji europejskiej wiąże się Tomasza, Anzelma z Canterbury, Dantego i wielu
jednak z kulturą duchową naszego kontynentu i jest innych, których pisma stały się inspiracją rozwoju
ono rzeczywiście imponujące. Jak wyżej napisano, myśli humanistycznej następnych wieków.
Łacina i tradycja rzymska stały się też
średniowieczna Europa przejęła chrześcijaństwo
od starożytności i wszystkie ludy z podziwem narzędziem formowania sfery publicznej życia
przyjmowały elementy cywilizacji starożytnej, mieszkańców Europy. Prawo Europy starano się

wzorować na prawie rzymskim oraz Ewangelii. Na
wzór biblijnego królestwa dawidowego, władza
państwowa stawiała sobie za cel służbę poddanym
i pomoc w drodze do zbawienia, a życie publiczne opierano na pojęciach równości i wolności
znanych z Ewangelii. Bardzo ważnym składnikiem
życia publicznego było pojęcie honoru, także
wywodzone z tradycji chrześcijańskiej. Honor nie
pozwalał na stosowanie nieuzasadnionej przemo‑
cy wobec słabszych, nakazywał troskę i obronę
przed uciskiem, był rękojmią sprawiedliwości
i uczciwości w życiu publicznym. Przywiązanie
do wartości chrześcijańskich nakazywało kró‑
lom otwarte dążenie do świętości i zachęcanie do
uczciwości w życiu codziennym. Władcy Europy
nie wstydzili się publicznie żałować i pokutować
za popełnione zło, dając w ten sposób przykład
wszystkim poddanym. Przede wszystkim jednak
obowiązywała ich elementarna uczciwość, a jej
przykładem może być król Francji, Jan II Dobry
(1319 – 1364), który wzięty do niewoli przez An‑
glików podczas wojny stuletniej sam postanowił
zebrać okup wyznaczony przez zwycięzców.
W tym celu został zwolniony z niewoli i udał się
do poddanych, a gdy nie zdołał spełnić przyrzeczenia, wrócił w ręce Anglików tylko dlatego, że
wcześniej dał takie słowo.
Trudno powiedzieć, czy bez chrześcijaństwa
Europa stałaby się wspólnotą jednej kultury, ale
na pewno nie wyglądałaby ona tak, jak obecnie.
Dlatego warto o tym pamiętać i czcić świętych
apostołów, którzy szerzyli chrześcijaństwo na
naszym kontynencie, kładąc podwaliny tej wspól‑
noty. Niech święci – Cyryl, Metody, Wojciech,
Brunon, Patryk i inni, uświadamiają nam wartość
tego, co przez ponad tysiąc lat czyniło nas wspólną
rodziną. Nie powinniśmy zapominać o wartości
naszej wiary nie tylko dla naszego życia, ale
także o jej znaczeniu w wymiarze społecznym
i państwowym.

4
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Witold Tyborowski

O pracy misyjnej w Tanzanii
Państwo Barbara i Aleksander Szanieccy
od rozpoczęcia misji w Afryce przebywali
w Kowak w Tanzanii – o czym m.in. pisaliśmy
w poprzednich numerach „Naszego Patrona”
(11/2010, 15/2011, 20-21/2011, 25-26/2011/2012),
natomiast 25 czerwca 2013 zamieszkali w wiosce
Sunya, oddalonej od Kowak o dwa dni podróży
samochodem.
Redakcja „Naszego Patrona” kolejny raz ma
okazję przeprowadzić rozmowę z panią Barbarą,
by poznać misyjne aktualności i zadać pytania,
które zrodziły się od czasu naszego ostatniego
spotkania.
Jak na początku miejscowa ludność odnosi
się do osób obcych, nowoprzybyłych?
Miejscowi przyjęli nas bardzo serdecznie.
Byłam tutaj rok wcześniej, aby zinwentaryzować
działkę i zrobić kilka prostych projektów. Ks. Marek
Gizicki1 opowiadał o nas wcześniej i modlono się
o nasz przyjazd, choćby na parę miesięcy. Ludzie
są tacy jak wszędzie – niektórzy przylgną od razu,
a niektórzy potrzebują więcej czasu, niektórzy
już po paru tygodniach przychodzili podzielić się
swoimi problemami.

W Tanzanii

fot. pp. B.A. Szanieccy

Czy Państwa obowiązki w Sunyi są podobne
do tych pełnionych w Kowak?
Nasza służba jest inna niż w Kowak. Mąż był
w Kowak administratorem i księgowym dużej
szkoły średniej. W Sunyi zastąpił ks. Marka
Ks. Marek Gizicki – kapłan, pochodzący z archidiecezji
krakowskiej, który wyjechał na misje w 2000 roku. Obecnie
głosi Ewangelię w Tanzanii wśród Masajów. 2 km od wioski
Sunyi powstaje nowa parafia, w miejscu nazywanym przez
miejscowych Ibutu.
1
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w uciążliwych wyjazdach związanych z zakupami
(bieżące zakupy robi się w Kibaigwa – 80 km
drogi przez busz) oraz zajął się naprawami starych
samochodów, które ciągle się psują i serwisem
agregatu prądotwórczego. Mąż mój dokonuje
również zakupów artykułów przemysłowych
(można to zrobić w Arushy – 480 km przez busz,
gdzie znajduje się siedziba naszej archidiecezji;
w Dodomie – 200 km, ale tam jest słabe
zaopatrzenie pomimo tego, że to stolica Tanzanii

W Tanzanii

fot. pp. B.A. Szanieccy

lub w Dar es Saalam – 450 km). Nadzoruje też
pracowników, a raczej doradza, jak coś wykonać.
Dużo sam potrafi, bo jest majsterkowiczem. Ja
gotuję dla 4 osób – dla nas, ks. Marka i wikarego
Cyryla, który jest Masajem. Uczę także dzieci
masajskie języka kiswahili (mąż dowozi mnie do
bomy2), maluję dla potrzeb kościołów, haftuję,
projektuję budynki. W rzeczywistości robimy
to, co w danym momencie jest potrzebne i co
potrafimy zrobić.
Czy od czasu przeniesienia do Sunyi
odwiedzili Państwo Kowak?
Niestety, od czasu wyjazdu nie mogliśmy
odwiedzić Kowak. Jest to bardzo uciążliwa
i kosztowna podróż ‑ 1200 km w jedną stronę.
Samochodem jedzie się dwa, a autobusami trzy
dni. Mamy jednak z osobami w Kowak kontakt
telefoniczny, z nauczycielami jest to kontakt
e-mailowy. Wszyscy bardzo tęsknią i my też
wspominamy ich ze wzruszeniem. Pomagamy
w dalszym ciągu naszym podopiecznym, ale teraz
jest to ograniczone do opłat za naukę.
Jaki jest kontakt z cywilizacją w Sunyi, na
przykład w odniesieniu do środków transportu,
przepływu informacji?
Przez Sunyę raz dziennie przejeżdża mały
2
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autobus, który łączy Gairo z Kibaya, Orekesmet
i Arushą. Autobus ma ostry różowy kolor i na tym
tle namalowane są różne afrykańskie zwierzęta.
Autobus pokonuje tę trasę w ciągu 3 dni, ponieważ
zajeżdża do pobliskich osad, szukając chętnych
podróżnych. Jeździ bez rozkładu ‑ wiadomo
tylko, że Sunyę mija rano lub przed południem.
Każdego szóstego i dwudziestego dnia miesiąca
jest targ w Sunyi. Przychodzą setki ludzi, a może
nawet parę tysięcy, w większości Masajów, którzy
pędzą bydło na sprzedaż. Przyjeżdżają sprzedawcy
różnych drobnych artykułów oraz odzieży.
Największą część stanowią towary „second hand”3.
Jest to jednak przede wszystkim wydarzenie
towarzyskie, bo przychodzą tam ludzie z różnych
wiosek, aby się zwyczajnie spotkać.
Gazet nie ma żadnych, telewizji także, bo nie
ma prądu. Ale niektórzy posiadają małe radia na
baterie, a bogatsi ‑ telefony komórkowe. Dzięki
temu wiedzą, że np. ktoś z rodziny choruje. Ten
obszar, cały Maasai Land, jest zaniedbany przez
rząd pod każdym względem, jednak najbardziej
w dziedzinie opieki zdrowotnej i szkolnictwa. Po
prostu, nikt wykształcony nie chce tutaj pracować.
Minęły święta Bożego Narodzenia, rozpoczął
się nowy rok. Jak te wydarzenia obchodzone są
w Sunyi?
Boże Narodzenie to jeden dzień świąteczny,
tak samo jak Nowy Rok. Jednak trudno dostrzec
różnicę między normalnym dniem, a świętem.
Katolicy stanowią tutaj ok. 10% ludności, tak więc
święta ograniczają się do uroczystości w kościele.
Nikt nie myśli tu o dekoracjach, prezentach czy
zabawach sylwestrowych. W Musomie, rejonie
gdzie poprzednio byliśmy, od paru lat pojawiły
się sztuczne choinki i światełka, ale nie widziałam
kupujących. Natomiast parafianie w Kowak
włączali się aktywnie w dekorowanie kościoła i ‑
oczywiście były codziennie wielogodzinne próby
chórów.
Co jest największym zagrożeniem dla
miejscowych ludzi, a co dla misjonarzy?
Dla
miejscowych
ludzi
największym
zagrożeniem są HIV i malaria. W Kowak
zarażonych było ponad 60% ludzi, w Sunyi pewnie
jest podobnie. Malaria jest najczęstszą przyczyną
śmierci ‑ ludzi nie stać na leczenie, a w Sunyi
nie ma nawet laboratorium. Poza tym w Sunyi
wielu cierpi na choroby pasożytnicze, najczęściej
3
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są to bilharcjoza4 i bruceloza5. Niebezpieczne jest
również zakażenie amebą. Misjonarze, tak jak
miejscowi, narażeni są na te same choroby.
Napisali Państwo na stronie internetowej,
że problem wody spędza sen z oczu. Dzieje się
tak przede wszystkim w porze suchej, czyli od
kwietnia/maja do listopada. Jak radzicie sobie
z brakiem wody? Jakie niebezpieczeństwa
z tego wynikają?
Brak wody to dla nas, Europejczyków problem
trudny do wyobrażenia. Teren Sunyi jest górzystopagórkowaty. W porze deszczowej stan wody
w rzeczkach szybko podnosi się, ale równie
szybko opada. W porze suchej są to tylko suche
koryta. W nich wykopuje się doły, w miarę

W Tanzanii

fot. pp. B.A. Szanieccy

upływu suchych miesięcy są one pogłębiane do
kilku metrów. Przez noc w tych dołach zbiera
się woda, którą wydobywa się kubłami. Dołów
trzeba pilnować całą noc, bo ludzie podkradają
tę wodę. W niektórych dołach jest ona szara,
w innych brązowa czy słona ‑ zależy przez jaką
warstwę gruntu płynie. Miejscowi piją wodę
często bez cedzenia i gotowania, choć jest ona
skażona bakteriologiczne. Wody tej używaliśmy
do mycia i prania. Po kilku tygodniach kupiliśmy
środki chemiczne do uzdatniania wody, ale po
pierwszym ich użyciu nie było dobrego efektu,
dlatego musieliśmy powtórzyć dawkę chemii
i cedzić wodę przez płótno. Nie nadawała się do
picia, ale gotowałam na niej posiłki. Wodę do picia
kupuje się butelkowaną. Są to olbrzymie koszty,
nie tylko zakupu, ale i transportu.
Studnie wiercone nie wchodzą w rachubę
bilharcjoza – choroba wywołana przez pasożytnicze przywry
krwi;
4

5

bruceloza – zakaźna choroba odzwierzęca.
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ze względu na koszty wykonania odwiertu oraz
zapewnienia serwisu dla pompy i agregatu
prądotwórczego. Kopanie studni ma sens,
ale potrzeba różdżkarza. Dlatego chcieliśmy
wykorzystać wodę deszczową kumulowaną
w zbiornikach plastikowych. Przetestowaliśmy
to w Kowak. Wodę ze zbiornika gotowaliśmy,
przepuszczaliśmy
przez
filtr
kolumnowy
i wówczas była zdatna do picia.
Wody w Afryce pije się dużo, nie piliśmy
innych napojów. W Sunyi jest szczególnie sucho,
wiec organizm potrzebuje więcej wody. Bardzo
łatwo można nabawić się odwodnienia. Poza
tym, przy niektórych chorobach wymagane jest
wypicie nawet 4-5 litrów dziennie ‑ dotyczy to
szczególnie malarii.
Jakie działania pragną Państwo podjąć
w najbliższym czasie?
Nie mamy wielkich planów. Po raz pierwszy od
siedmiu lat chcieliśmy przeżyć Boże Narodzenie
z bliskimi w kraju. Przeprowadzka do Sunyi,
urządzanie nowego miejsca, koszty utrzymania,
(szczególnie te związane z brakiem wody)
spowodowały, że środki finansowe stopniały.
Ale
na przeżycie wystarczy, gorzej będzie
z udzielaniem pomocy i brakiem jakiegokolwiek
zabezpieczenia w razie wypadku losowego. Ale
nadzieja w Panu. Wracamy do Tanzanii 9 lutego
br. Na razie zatrzymamy się w Dar es Salaam,
mąż pomoże w organizacji administracji szkoły
i poduczy siostry księgowości. Będziemy jednak
w stałym kontakcie ze Sunyą, prawdopodobnie
pojadę tam nie raz. Co potem – zobaczymy,
pewnie wrócimy do naszych Masajów.
wywiad przeprowadziła Renata Sobańska

Nasz Patron
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Z życia Kościoła

Święta Dorota
Wspomnienie św. Doroty przypada 6 lu‑
tego. Prawdopodobnie pochodziła ona z Cezarei
Kapadockiej (dzisiejsza Turcja), gdzie w czasie
prześladowań chrześcijan, nakazanych przez
cesarza Dioklecjana, około roku 304 poniosła
męczeńską śmierć.
Dorota, która ‑ według tradycji ‑ była staran‑
nie wychowaną córką rzymskiego senatora,
zachęcała innych do wytrwania w wierze. Z tego
powodu namiestnik Cezarei Saprycjusz, który
z wielką gorliwością wykonywał cesarski rozkaz,

Święta Dorota

kazał ją pojmać i torturami próbował zmusić do
wyrzeczenia się Chrystusa. Namawiały ją do tego
także dwie chrześcijanki – Chrysta i Kalista, które
z lęku przed mękami wyparły się Pana Boga.
Jednak Dorota swoją wielką wiarą i niezachwianą
postawą spowodowała, że obie pomimo czekającej
je męczeńskiej śmierci powróciły do wyznawania
Chrystusa.
Legenda głosi, że św. Dorota prowadzona
na śmierć głośno modliła się: „Dzięki Ci składam,
Przyjacielu dusz, że raczyłeś mnie powołać do
swojego raju, do Twoich ogrodów niebieskich”1.
Modlitwę usłyszał pisarz i mówca namiestnika ‑
Teofil, który kpiąc z jej wiary prosił, aby przysłała
mu z tych ogrodów kwiaty i owoce. Gdy Dorotę
doprowadzono na miejsce kaźni, ukazał się jej
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mały chłopiec, niosąc ‑ pomimo zimy ‑ piękne
jabłka i świeże róże. Poprosiła go, aby zaniósł je
Teofilowi. Po ścięciu Doroty, dziecko przekazało
dar ze słowami: „Oto dziewica Dorota przysyła
ci je z ogrodu swego Oblubieńca”. Teofil widząc,
że stał się cud, nawrócił się i głośno zawołał:
„Zaprawdę Chrystus jest Bogiem”2. Ponieważ nie
chciał wyrzec się swojej wiary, również i on został
ścięty.
Relikwie św. Doroty znajdują się w kościele
pod jej wezwaniem na Trastevere w Rzymie.
Kult świętej męczennicy upowszechnił się w VII
wieku. Była czczona powszechnie w całej Europie,
a szczególnie w Italii, Niemczech i Polsce, gdzie
jeszcze do czasów międzywojennych istniał lu‑
dowy zwyczaj „chodzenia z Dorotą” – odgrywania
w okresie Bożego Narodzenia jej męczeńskiej
śmierci. W Licheniu znajduje się kościół pod we‑
zwaniem św. Doroty, w którym przez prawie 150
lat (do 2006r.) znajdował się cudowny obraz Matki
Bożej Licheńskiej.
Św. Dorota przedstawiana jest na wielu obrazach,
często z małym chłopcem – „niebieskim
posłańcem”, z koszykiem kwiatów i owoców.
Jest patronką m.in. ogrodników, kwiaciarzy,
nowożeńców, położnic i położnych.
Dorota to imię pochodzenia grec-kiego,
powstałe od słów „doron” – dar i „theos” – bóg,
a więc oznaczające – dar od boga. U Greków
w użyciu była forma męska ‑ Dorotheos i żeńska ‑
Dorothea. Czerpiąc z języka łacińskiego, w Polsce
zaczęto używać tego imienia już od wczesnego
średniowiecza. Znane były formy: Dorota, Doro‑
teja, Dorotyja oraz zdrobnienia: Dochna, Doda,
Dora, Dorotka.
Marcin Wnęk
2

tamże

Święty Józef - nauczyciel modlitwy
W środę 15 stycznia br. przed uroczystością św.
Józefa karmelici bosi w całej Polsce rozpoczęli
dziewięciotygodniową nowennę. W tym roku będzie
ona miała szczególny charakter w Sanktuarium
św. Józefa w Poznaniu, przygotowującym się do
koronacji cudownego obrazu Świętego Patrona.
Nowenna przeżywana jest pod hasłem ,,Święty
Józef ‑ nauczyciel modlitwy”.

www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_dorota.
html;
1
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Nowenna dziewięciu kolejnych śród (środa
to dzień poświęcony św. Józefowi) przed
uroczystością św. Józefa to tradycyjna forma kultu
obecna w zakonach karmelitańskich.
Przez dziewięć tygodni przed obrazem św.
Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha gromadzić się
będą różne środowiska i wspólnoty archidiecezji

Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu

poznańskiej. 23 marca odbędzie się koronacja
obrazu, której dokona arcybiskup Stanisław
Gądecki. Swą decyzję o koronacji uzasadnił
on w specjalnie napisanym na tę okazję liście
pasterskim. W jedną z niedziel list został również
odczytany w naszym kościele. Usłyszeliśmy
m.in., że ,,Wspólnota Karmelitańska w Poznaniu,
poczuwając się do wdzięczności za troskliwą
opiekę św. Józefa przez blisko 400 lat w jego
świętym miejscu oraz wychodząc naprzeciw
współczesnej walce z chrześcijaństwem, pragnie
ozdobić tutejszy obraz koroną chwały, symbolem
wdzięczności i zawierzenia wszystkich jego
czcicieli”.
Do udziału w pierwszym dniu nowenny
w sposób szczególny zostali zaproszeni
przedstawiciele parafialnych rad duszpasterskich
i ekonomicznych z Poznania i okolic. Mszy św.
przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Balcerek,
Luty 2014 						

który w swojej homilii zaznaczył, że św. Józef
to nie tylko patron osób powołanych do różnych
stanów, patron mężczyzn, dobrej śmierci i rodzin,
ale również tych, którzy włączają się w dzieło
Kościoła. Podkreślił również, że Chrystusowe
wymagania nie pozbawiają człowieka wolności.
To właśnie On stoi na straży szczęścia i choć
młodym ludziom trudno to zrozumieć, ważne jest,
aby nie ulegać źle pojętej nowoczesności. Pan Bóg
błogosławi wszystkim, którzy zachowują prawo
Boże. Dziś zbyt mało ufamy Opatrzności Bożej,
więc stajemy się społecznością na wymarciu.
Kryzys małżeństw wynika z agresywnego
feminizmu oraz ideologii gender, która chce
pozbawić mężczyzn duchowej i psychicznej
męskości, a kobiety piękna ich kobiecości.
Zniewieściali i niezdecydowani mężczyźni nie są
gotowi i zdolni do zawarcia trwałego małżeństwa
i do odpowiedzialnego ojcostwa.
Dlatego wpatrując się w św. Józefa widzimy wzór
do naśladowania i z wdzięcznością podziwiamy
jego ojcowski wizerunek. Módlmy się do Świętego
Józefa o łaskę wytrwania w wierze aż do chwili
śmierci. Wiara słusznie nam podpowiada, że Pan
Jezus nigdy nie odmawia Swojemu ziemskiemu
opiekunowi – św. Józefowi. Prośmy wiec o jego
wstawiennictwo. Ksiądz biskup podkreślił także,
że to my dźwigamy odpowiedzialność za Kościół
we wspólnotach parafialnych, nam powierzona
została troska o Kościół lokalny i powszechny,
a nowenny, sympozja, koronacje pozwalają nam
się zbliżyć do naszego Boga.
Anna Gajewska

Wokół Świąt
Układ kalendarzowy minionych świąt Bożego
Narodzenia i przełom roku dały zapewne wielu nam
możliwość wybrania dłuższego urlopu lub długą
przerwę w szkolnych zajęciach. Co za tym idzie,
powstała szansa na właściwe przygotowanie się do
godnego przeżycia owego Misterium Wcielenia,
do odnowienia w sobie wiary w to, że Syn Boży
dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I –
jak wyznajemy niemal automatycznie, ale przecież
odpowiedzialnie w codziennym Credo – przyjął
9
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ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
W tym miejscu trzeba byłoby konsekwentnie
dopisać epilog: został ukrzyżowany, umarł
i zmartwychwstał, a po powrocie do nieba nie
zrzucił z siebie swej ludzkiej natury. Odsłonę tych
ostatnich wydarzeń będziemy zresztą wkrótce
rozważać w kolejnym Misterium. To pewien
przedziwny, zamknięty krąg, nierozerwalnie z sobą
związanych, nie tylko historycznych epizodów,
których tajemnicy do końca nie sposób ogarnąć

ludzkimi zmysłami. Tajemnica życia, śmierci
i dla wszystkich wierzących – zmartwychwstania.
Tak – tajemnica. W jednym z artykułów na temat
Misterium Bożego Narodzenia śp. ks. Zbigniew
Pawlak napisał: Nam nie godzi się nawet „na siłę”
wdzierać w tę tajemnicę. Bo wcielenie to nie jest
sprawa teorii o „Bogu-człowieku”, ale misterium
– rzeczywistość, przed którą z szacunkiem, pokorą
i wiarą trzeba pochylić głowę. Tajemnica, ale nie
wiedza tajemna czy szarlataneria. Ta pierwsza ‑
zdałoby się powiedzieć – powierzona została nam,
potomnym Jezusa Chrystusa, jako przyczynek do
uznania i przyjęcia nauki głoszonej przez Niego
i o Nim samym, zgodnie z tym co znajdujemy
w ewangelicznym nakazie: Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto
nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 15-16). Ta
druga zaś (wiedza tajemna) oznaczać może tylko
jedno: oszukańcze naciąganie, nieuczciwość,
miraż.
Na marginesie naszych rozważań warto
10
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dodać, że analiza proroctw charakterystycznych
dla Starego Testamentu stanowi dobry przykład
różnicy w interpretacji zjawiska przewidywania
przyszłości ludu wybranego. Dobrze wyjaśnia to
słowo wstępne do Ksiąg Prorockich1: wskazuje
na charyzmatyczny charakter daru tych proroctw,
a pełna świadomość powołania przez Jahwe
oraz pewność występowania w imieniu Boga to
cechy odróżniające zdecydowanie wypowiedzi
proroków izraelskich od głosów pozaizraelskich
przedstawicieli paralelnych instytucji
[pseudo –red.] prorockich.
Z perspektywy czasu możemy
dokonać pewnego podsumowania
minionych wydarzeń. W dużej
bowiem mierze od nas samych
zależało, jak do tych wydarzeń się
ustosunkowaliśmy, jak je przeżyliśmy.
Czy daliśmy się bez reszty odurzyć
ową magiczną atmosferą Gwiazdki,
której aurę tak obficie, ale i zwodniczo
roztaczają rokrocznie wokół nas
media? Jakież to intencje kryją się
np. za praktykami, z którymi coraz
częściej mamy do czynienia: jeszcze
nie milkną echa listopadowych
„wymienianek”, a w supermarketach
już słychać kolędy; ba, żeby tylko kolędy –
raczej coś na ich podobieństwo. Może, żeby nie
urazić europejskich, nowomodnych zwyczajów.
W zakładach pracy dość często praktykowany dotąd
zwyczaj dzielenia się opłatkiem pracowników, czy
obchodzenia choćby symbolicznej, króciutkiej
wigilii zanika, a zastępuje go świeckie spotkanie
przy lampce wina, bądź szampana. Czyżby
obowiązywała jakaś niepisana, choć łatwo
wyczuwalna, chorobliwa poprawność polityczna,
nie pozwalająca nawiązywać do tamtych wielkich
i ważnych wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy
lat? Z tych samych powodów w ubiegłym roku
zrezygnowano z ustawienia tradycyjnej choinki na
centralnym placu w Brukseli. W tejże Belgii Boże
Narodzenie, Wielkanoc, uroczystość Wszystkich
Świętych mają zniknąć z oficjalnych kalendarzy,
bo kojarzą się z chrześcijaństwem. Odtąd będą
ferie jesienne, wakacje zimowe, ferie dla rozrywki
(to zamiast karnawału) oraz wakacje wiosenne.
Warto dodać, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu
Biblia tysiąclecia, wyd. Pallottinium, Poznań, Warszawa,
1971 r.;
1
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był to kraj stricte katolicki. Dziś krok po kroku
wypiera się swej chrześcijańskiej tożsamości.
W Stanach Zjednoczonych i Zachodniej Europie
coraz częściej w sklepach, biurach czy telewizji,
zamiast odwołujących się do chrześcijańskiej
tradycji życzeń: „Merry Christmas” (Wesołych
świąt Bożego Narodzenia) słychać: „Happy
holidays” (Szczęśliwych wakacji), a na kartkach
świątecznych znajdujemy neutralny tekst
okolicznościowych życzeń: „Season’s Greetings”
(Pozdrowienia Sezonowe) – dobrych na każdą
porę roku.
Na jednym z forum można znaleźć – nie
odosobnioną zresztą – wypowiedź: Dla mnie
Boże Narodzenie już od dłuższego czasu nie
jest świętem religijnym, tylko przemieszaniem
święta religijnego z festiwalem komercji.
Bardzo lubię ten drugi, tak jak lubię komercję
walentynkową, czerwcową (początek wakacji)
i sierpniową (początek roku szkolnego). Dzięki
nim nie jest nudno, coś się dzieje, mam spełnioną
potrzebę przynależności kulturowej, jest jakiś
charakterystyczny, ożywiający motyw przewodni.
Może my chrześcijanie nie chcemy urazić żydów,
muzułmanów, wyznawców innych religii, a może
tych wszystkich, którzy po prostu nie wierzą
w Pana Boga. Tylko rodzi się natychmiast pytanie:
jeśli nie wierzą, to co świętują?
Na jakim fundamencie chcemy rozbudowywać
nasz współczesny byt? Dlaczego tak wielu ludzi
z niepokojem odczytuje przyszłość z kart i ulega
przesądom, dlaczego kuszą ich wróżby? Wielką
popularnością cieszą się także senniki. Czyżby
to one były w stanie pomóc w rozwiązaniu
życiowych trudności i planowaniu szczęśliwej
przyszłości? Przykładamy wagę do liczb: mamy
konkretną datę urodzenia, numer domu czy
mieszkania. Ilu z nas jest głęboko przekonanych,
że liczby te są niezbędne do normalnego
funkcjonowania i mają ogromny wpływ na nasze
życie? To przecież senniki, tarot, numerologia,
horoskopy, wróżbiarstwo powinny być uważane
za klasyczne atrybuty „ciemnogrodu”. Czytelnicy
szerzej zainteresowani stosunkiem Kościoła do
różnych praktyk magicznych znajdą na ten temat
dość wyczerpujące informacje w „Encyklopedii
Katolickiej”2 , odwołującej się zarówno do
Starego, jak i Nowego Testamentu, a także do
nauki chrześcijańskiej zawartej w „Katechizmie
2

Encyklopedia katolicka, wyd. KUL, t. 11, s. 794-801;
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Kościoła katolickiego”.
Z jednej strony swoimi przekonaniami
i działaniami dajemy często dowód na to, że
za nic mamy biblijną przestrogę o nietrwałości
budowania na piasku, z drugiej zaś porywają nas
słowa piosenki, którym słusznie jesteśmy skłonni
przyznać rację: Budujemy nasz dom na piasku,/
cena nie gra roli dziś,/ kupiliśmy prawie wszystko,/
ale wciąż nie mamy nic3.
A jak przygotujemy się i w jakim duchu
przeżyjemy największe święto chrześcijańskie –
najbliższą Wielkanoc? Oto jest pytanie.
gzal
3

z piosenki Małe rzeczy Sylwii Grzeszczak		

Powołanie do życia konsekrowanego
Oto krótki wywiad z siostrą Arildą (Urszulą)
Mandziak1 przeprowadzony przez ks. Andrzeja
Magdziarza z okazji obchodzonego 2 lutego
Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.
Powołanie zakonne rodzi się w określonych
warunkach i okolicznościach. Jak Siostra uważa,
co mogło istotnie wpłynąć na powołanie Siostry?
Na pierwszym miejscu wpływ na moje powołanie
zakonne miała rodzina. Rodzice głęboko wierzący,
zawsze byli blisko Kościoła. Dawali przykład
codziennej modlitwy, udziału we Mszy św. w
niedziele i święta oraz w innych nabożeństwach.
Zawsze mieli czas dla Pana Boga, pomimo ciężkiej
pracy. Za ich przykładem w moim sercu wzrastała
miłość do Boga, do tego, co ma wartość wieczną.
Lubiłam czytać książki religijne, należałam do
Krucjaty Eucharystycznej, do chóru kościelnego,
uczestniczyłam wiele razy w pielgrzymkach do
Dąbrówki Kościelnej, Częstochowy, chodziłam
na nocne adoracje Najświętszego Sakramentu
do Poznańskiej Fary. I tak dzięki łasce Bożej,
Siostra Urszula (imię zakonne Arilda) Mandziak pochodzi
z Janikowa. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP wstąpiła w 1959 r. Przez 43 lata
Siostra pracowała w Papieskim Kolegium w Rzymie. Obecnie posługuje we wspólnocie Sióstr w Luboniu. O Siostrze
pisaliśmy w „Naszym Patronie” w numerze 5/2010.
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pomocy i opiece Matki Najświętszej, życzliwości
ks. prob. Zbigniewa Spachacza oraz mojego ojca
duchownego zrozumiałam, że moim powołaniem
jest życie zakonne, za które codziennie dziękuję
Bogu.
Co według Siostry utrudnia dziś młodzieży
poważne myślenie o wyborze życia zakonnego?
Przyczyną tych trudów jest dziś rodzina, która
nie żyje wiarą, nie jest silnym fundamentem dla
młodego pokolenia. Kryzys rodziny to kryzys
powołań. Kiedy rodzina była liczna i głęboko
wierząca, to rodziły się powołania.
Druga przyczyna to presja społeczeństwa,
mediów i szkoły, krytyka Kościoła, która podważa
zaufanie wobec niego ‑ za dobro odpłaca się
różnymi oszczerstwami.
Proszę o słowo do parafian kicińskich, z
którymi Siostra na pewno odczuwa więź.
Parafianom kicińskim, z którymi czuję się ciągle
związana, życzę, aby byli wierni Chrystusowi i
trwali zawsze przy Kościele i przy swojej parafii.

mojego życia. Dają mi zadowolenie i radość
w wykonywaniu obowiązków - radość, że nasze
kochane dziecko, które żyje w innym świecie
- w swoim świecie - jest z nami i cieszy się po
swojemu razem z nami. Dawać radość i widzieć
uśmiech to nasze wspólne szczęście.
Wiemy, że wszystkie nasze przedsięwzięcia,

Z życia Kościoła

22. rocznica powstania Radia Maryja
W 2013 roku, nieco wcześniej niż zazwyczaj,
bo 30 listopada ‑ w święto św. Andrzeja Apostoła,
Radio Maryja obchodziło 22. rocznicę powstania
(dokładnie swoją działalność rozpoczęło 8 grudnia
1991 roku). Uroczystości jubileuszowe odbyły się
w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Toruniu na Bielanach. Nasza autokarowa
pielgrzymka wyruszyła o godz. 6.00 z Kicina
pod przewodnictwem księdza Jarosława Trojana,
wikariusza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Koziegłowach. Uczestnikami pielgrzymki byli

podziękował Panu Bogu za owoce Roku Wiary,
ogłoszenie daty kanonizacji bł. Jana Pawła II,
realizację budowy świątyni w Toruniu pw. Maryi
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i bł. Jana Pawła II.
Homilię wygłosił ks. bp Józef Zawitkowski, biskup
pomocniczy diecezji łowickiej. Biskup dziękował
przede wszystkim za rolę, jaką w społeczeństwie
pełni Radio Maryja: Radio Maryja to katolicki głos
w moim domu. Ludzie wierzący słuchają i modlą
się z Radiem Maryja. Bezbożni podsłuchują
i przeklinają. A ja wam mówię: błogosławcie sobie,
a nie złorzeczcie. Ale tak musi już być do końca
świata – jedni będą przeklinać, inni błogosławić.
A Bóg mówi do człowieka w ciszy, hałaśliwych
Bóg nie przekrzykuje. Msza Święta zakończyła się
ok. godz. 19.30 i była to prawdziwa uczta duchowa.
W uroczystościach wzięło udział około 10 tys.
wiernych, w tym 13 biskupów i wielu polityków.
W czasie naszej pielgrzymki panowała radosna
atmosfera – wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy
pieśni religijne. Umocnieni duchowo, pielgrzymkę
zakończyliśmy w Kicinie ok. godz. 22.30.
Dorota Celka

Stając w obliczu choroby
W związku ze Światowym Dniem Chorego,
obchodzonym corocznie 11 lutego decyzją
Jana Pawła II, na łamach „Naszego Patrona”
zamieszczamy świadectwo mamy dorosłego
chorego dziecka, wymagającego całodobowej
opieki.
Pan Bóg zadaje nam tylko taki krzyż, jaki
możemy udźwignąć. Głęboka wiara w Boga
i modlitwa dają ukojenie i siłę w trudnych chwilach
Zawierzam XXII Światowy Dzień Chorego
wstawiennictwu Maryi, aby pomogła ludziom
chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z
Jezusem Chrystusem i wspierała tych, którzy się
nimi opiekują. Wszystkim chorym, pracownikom
służby zdrowia i wolontariuszom z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
papież Franciszek
Cytat z orędzia na Światowy Dzień Chorego 2014
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całokształt naszego życia rodzinnego są zależne
od chorej osoby. Nie ma korzystania z rozrywek
kulturalnych, takich jak: kino, teatr, koncert bez
ograniczeń. Nie można swobodnie wyjechać
na wypoczynek, na wycieczkę, na wczasy. To
wszystko jednak staje się nieważne - można
powiedzieć, że „to wszystko idzie na bok”. Ważne
jest jedynie to, żeby nam razem było dobrze.
Naszej działalności, naszej doli nie odczuwamy
jako ciężar - robimy to chętnie. Wobec tak trudnego
doświadczenia cenimy to, co możemy mieć i co
z pomocą Bożą mamy. Cieszymy się z życia.
Wiara pomaga żyć. Odmawianie różańca świętego
daje mi siłę i pogodę ducha, wzmacnia też nasze
życie rodzinne. Wiem, że członkowie mojej
rodziny będą w przyszłości z radością i pokorą
pełnić powierzone im obowiązki.
E.W.

Luty 2014

mieszkańcy Kicina, Koziegłów, Owińsk i Poznania.
Pobyt w Toruniu rozpoczęliśmy od zwiedzenia
pierwszej radiowej kaplicy z figurą Matki Bożej
Fatimskiej, patronki Radia Maryja. Następnie
odwiedziliśmy kościół – wotum wdzięczności za
Ojca Świętego Jana Pawła II, który budowany
jest na terenie Centrum „Polonia in Tertio
Millennio”. Wewnątrz kościoła znajdzie się replika
prywatnej kaplicy Jana Pawła II w Watykanie,
z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, przed
którym Ojciec Święty modlił się i rozwiązywał
najważniejsze problemy Kościoła i świata.
Zwiedzanie zakończyliśmy w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej.
O godz. 12.30 odmówiliśmy różaniec,
a następnie w oczekiwaniu na Mszę Świętą można
było obejrzeć i posłuchać występów Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”, a także zespołu „Lumen”
i młodzieży uczestniczącej w warsztatach
muzycznych w Wyższej Szkole Komunikacji
Społecznej i Medialnej pod kierunkiem Zbigniewa
Małkowicza. Po koronce do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 15.30 rozpoczęła się uroczysta Msza
Święta. Przewodniczył jej ks. bp Andrzej Suski,
ordynariusz diecezji toruńskiej, który na początku
Luty 2014 						

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
14 grudnia
		
12 stycznia

Filip Bejger
Filip Marek Kolasiński
Anna Grupa

Sakramentalny związek małżeński zawarli
7 grudnia
		

Anna Marszał z Mściszewa
i Łukasz Krysztofiak z Mściszewa

Do wieczności odeszli:
29 listopada
8 grudnia
		
14 grudnia
26 grudnia
27 grudnia
29 grudnia
		
2 stycznia
		
11 stycznia
26 stycznia

Stefan Łasecki (l.61) z Czerwonaka
Krzysztof Zacharzewski (5 miesięcy) z
Janikowa
Stanisław Kowalak (l.75) z Janikowa
Janina Olszewska (l.83) ze Śremu
Paweł Zielewicz (l.29) z Klin
Franciszek Winkel (l.92) z 		
Czerwonaka
Kazimierz Wolniewicz (l.75) z 		
Janikowa
Barbara Kubicka (l.85) z Czerwonaka
Stanisława Widerska (l.84) z Kicina
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Spotkanie opłatkowe Przyjaciół
Radia Maryja
Dnia 12 stycznia br. uczestniczyliśmy we Mszy
św. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja oraz naszej
parafii. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe
sympatyków Koła Przyjaciół Radia Maryja.
Tematem spotkania koncentrował się wokół
pytania: „Jaki jest odbiór naszego otoczenia
co do dzieła Radia Maryja i głoszonych tam
wartości?”. Każdy z nas mógł się podzielić swoimi
doświadczeniami i spostrzeżeniami, nawiązując
do środowisk, w których przebywamy.
Kolejnym
tematem
naszych
rozmów
w czasie spotkania była próba odpowiedzi na
to „Jak możemy swoją postawą, zachowaniem
zaświadczyć o tym dziele, z którego czerpiemy tak
wiele dobra?”. Spostrzeżenia nasze doprowadziły
do jednego wspólnego wniosku – wielkiej potrzeby
propagowania tego dzieła, które rodzi tak wiele
dobrych owoców w dziele głoszenia ewangelizacji,
przekazywania wartości patriotycznych, wolności
słowa.
Zapraszamy na Msze św. w intencji Ojczyzny,
Radia Maryja i naszej parafii. Spotkania Koła
Przyjaciół Radia Maryja odbywać się będą po
Mszy św. o godz. 18.00 – 16 lutego, 2 marca, 21
kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 13 lipca, 17 sierpnia,
21 września, 12 października.
Krzysztof Drgas

Parafia wspólnotą wspólnot
Każda parafia jest wspólnotą ludzi zamieszkujących
określony obszar, spotykających się w swojej
świątyni na modlitwie.
Powinna pomagać w bu‑
dowaniu prawdziwej du‑
chowej wspólnoty wiary,
zauważalnej w codziennych
międzyludzkich relacjach.
Nie jest to jednak łatwe
w przypadku kilku tysięcy
ludzi, a tyle zwykle liczy
przeciętna polska parafia.
14

Dlatego tak ważne jest powstawanie mniejszych,
różnorodnych grup, które mają pomóc wiernym
odnaleźć swoje miejsce w Kościele, pogłębić
wiarę, wesprzeć rozwój duchowy. Dają też
sposobność zaspokojenia indywidualnych potrzeb
i upodobań, dotyczących przeżywania duchowości
i form modlitwy.
Nie sposób przecenić owoców działalności
grup duszpasterskich, poczynając od często
nieznanych, niewymiernych osobistych nawróceń
i umocnień w wierze, poprzez tysiące modlitw,
w których moc wierzymy, a kończąc na konkret‑
nej bezinteresownej pomocy bliźnim (np. Caritas
jest największą instytucją charytatywną w Polsce).
Dzisiejszy Kościół propaguje taki model par‑
afii, w którym ma się ona stawać wspólnotą wspól‑
not, otwartych dla wszystkich poszukujących,
i która daje również świeckim szerokie pole do
działania. Papież Franciszek nazywa te grupy,
wspólnoty i inne formy stowarzyszeń kościelnych,
bogactwem Kościoła, które Duch Święty wzbudza
dla ewangelizowania wszystkich środowisk i ob‑
szarów. Z kolei Jan Paweł II podkreślał, że zawsze
w centrum każdej działalności powinna znajdować
się Eucharystia. Pięknie wyraził to podczas wizy‑
ty w jednej z krakowskich parafii w 1997 roku:
Życie parafii koncentruje się w wielu grupach, we
wspólnotach modlitewnych, liturgicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Każdy
może w nich znaleźć miejsce dla rozszerzenia
swoich zainteresowań, a także dla pogłębienia
wiary. Ale wszystko, co dzieje się [w parafii] ma
się dokonywać „przy ołtarzach”, ma ku ołtarzowi
prowadzić. Życie wspólnot działających w parafii – zarówno tych związanych bezpośrednio

z liturgią, katechezą czy modlitwą, jak też i tych,
które promują kulturę czy sport – jest prawdziwie
owocne, budujące
człowieka,
gdy
w ostatecznym roz‑
rachunku przybliża
go do Chrystusa.
W
naszej
parafii działa wiele
grup, jednak nie
powielają się one,
gdyż każda z nich ma swój niepowtarzalny cha‑
ryzmat i przeznaczenie. Być może znajdzie się
jeszcze miejsce dla nowych grup, np. takiej, która
modli się szczególnie o powołania kapłańskie i za‑
konne, albo innej, która troszczy się o sprawy mis‑
ji. Może ktoś z czytelników poczuje wezwanie do
takiej właśnie pomocy Kościołowi lub ma swoją
propozycję?
W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 styc‑
znia, w domu parafialnym odbyło się spotkanie
opłatkowe dla grup duszpasterskich oraz wszyst‑
kich osób zaangażowanych w życie parafii. Spot‑
kanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem
kolędy. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem,
składając sobie wzajemnie serdeczne życzenia, co
z uwagi na ilość osób wypełniło znaczną część
wieczoru. Była to też okazja do lepszego poz‑
nania się parafian. Osoby, które po raz pierwszy
uczestniczyły w takim spotkaniu przedstawiły
się, mówiąc kilka zdań o sobie. Na gości czekał
poczęstunek – pyszne wypieki, przygotowane
przez panie z naszych grup. W tak przyjemnej
atmosferze, przy rozmowach i śpiewie kolejnych
kolęd, spotkanie szybko się zakończyło. Pozostała
radość i chęć do podejmowania kolejnych działań.
Anna Tomaszewska

O przyjdź Jezu malutki
Do naszych domów do wioski
I w radość zmień nam troski…*

Spotkanie opłatkowe członków grup duszpasterskich 06.01.2014

fot. G.Z.
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“Wdrażać dzieci do czynnego udziału we
Mszy Świętej oraz innych form kultu Eucharystii.
Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela.
Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy
Luty 2014						

i nauczyć różnych jej form. Uczyć dzieci
systematycznej pracy nad sobą. Pogłębiać więź
dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.”
To zasady, których na co dzień uczą się nasze dzieci
uczęszczające na spotkania Eucharystycznego
Ruchu Młodych.

Na spotkaniu ERM

Jest to doskonała forma spędzania wolnego czasu
nie tylko w gronie rówieśników, ale z Bogiem,
z dala od komputerów, telewizji czy gier. Długo
rozważałam na jakie zajęcia posłać moje dzieci,
aby rozwijały swoje zainteresowania i doskonaliły
swój warsztat pracy. Oferta zajęć edukacyjnych na
rynku jest szeroka i atrakcyjna. Naprawdę trudno
było mi się na cokolwiek zdecydować, aby mądrze
zagospodarować im popołudnia. Dziś wiem, że to
był dobry wybór!
Od czasu kiedy dzieci uczestniczą w zajęciach
ERM dostrzegam zmiany, jakie zachodzą w ich
zachowaniu. Traktują modlitwę i Mszę Świętą
nie jako przymus czy obowiązek, ale jako
przyjemność ‑ pracują nad swoim „duchowym
ogrodem”. Częściej potrafią pod koniec każdego
dnia samodzielnie dokonać rachunku sumienia
i z łatwością przychodzą im słowa: przepraszam,
proszę, dziękuję.
Zdaję sobie sprawę, że panie prowadzące te
zajęcia poświęcają swój prywatny czas dla naszych
dzieci, że w przygotowanie zajęć wkładają dużo
pracy i serca, a tam gdzie jest Bóg, tam jest też
i dobro. Spotkania mają charakter nie tylko
edukacyjny, ale są też wyjazdy, ogniska, biwaki.
Dnia 4 stycznia odbyła się uroczysta Msza
św. z udziałem dzieci z Eucharystycznego Ruchu
Młodych i ich rodziców. Po niej udaliśmy się do
domu parafialnego, a w nim były: śpiew, zabawa
i niezwykli goście. W spotkaniu opłatkowym
15
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wzięło udział około 50 osób ‑ przybyli prawie
wszyscy uczestnicy ERM-u z rodzicami
i rodzeństwem. Zabawa przebiegała w miłej
i rodzinnej atmosferze. W bożonarodzeniowy

Na spotkaniu ERM

nastrój wprowadził gości występ Teatru Cieni
„Latarenka” z Poznania. Widowisko było piękne!
Choć tworzyły go „jedynie cienie”. Fabuła
przedstawienia została wiernie oparta na tekstach
biblijnych. Dyskretne światło, kolory i cienie
poruszyły najdelikatniejsze struny nie tylko
w dziecięcych sercach. Nie zabrakło życzeń,
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Spotkania opłatkowe stają się okazją do
wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju
świąt Narodzenia Pańskiego oraz obchodów
Nowego Roku.
Wzruszająca opowieść skłoniła mnie do
refleksji nad własnym życiem, postępowaniem
i podejściem do narodzin Jezusa. Mam nadzieję,
że światełko „Latarenki” jeszcze nie raz zagości
w naszym domu parafialnym.
W Nowym Roku 2014 życzę nam wszystkim
optymizmu, otwartości na drugiego człowieka,
wiary i miłości. Niech nigdy w naszych sercach
nie gaśnie nadzieja i niech każdy z nas ‑ jak to
dziecko ‑ będzie narzędziem, zawsze gotowym
swoją nadzieją rozpalić wiarę, pokój i miłość.
Mama M.W.
* http://www.chords.pl/chwyty/religijne/13263,przyjdz_jezu_przyjdz

O częstym i regularnym
przystępowaniu do Komunii Świętej

Teatrzyk cienia Latarenka

wspólnego śpiewania kolęd, gry na instrumencie.
Na koniec spotkania uczniowie Szkoły Muzycznej
‑ Zosia i Stanisław Kaczmarkowie oraz Oliwia
Smuszkiewicz wykonali na skrzypcach, trąbce
i fortepianie koncert noworoczny, grając dla
wszystkich przybyłych gości najpiękniejsze
polskie kolędy. Po części artystycznej zasiedliśmy
do stołu. Gośćmi specjalnymi byli: Jolanta
Fatumska – aktorka, ksiądz proboszcz Andrzej
Magdziarz oraz Joanna Tyborowska ‑ katechetka.
Ilość ciast, owoców i kanapek przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania. Nie ukrywam, że
wzruszyła mnie solidarność, bezinteresowność
i ofiarność rodziców. Na długo zachowam
w pamięci ten niezwykły dzień, bo tak naprawdę
to nie sala i przedstawienie, ale nasze otwarte serca
sprawiły, że był on wyjątkowy!
16

Powyższy wykres przedstawia liczby osób
przystępujących w naszej parafii do Komunii
Świętej w poszczególnych miesiącach minionego
roku. Zauważamy wielkie zróżnicowanie w tychże
liczbach. Nawet jeśli nie uwzględnimy okresu
wakacyjnego (lipiec – sierpień), amplituda ta jest
bardzo wielka ‑ wynosi od około 2800 do 1600.
Najwięcej komunikujących mamy w okresie świąt
Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy. Poza tymi
okresami liczba comunicantes (przystępujących
do Komunii Świetej) jest stosunkowo niska i im
dłuższy czas upływa od świąt, tym mniejsza liczba
wiernych przyjmuje Ciało Chrystusa. Zjawisko,
o którym mowa wskazuje na osłabienie wiary
eucharystycznej, a przynajmniej jej znamion,
w naszym środowisku. Okazuje się bowiem,
że nie tyle sam Chrystus Eucharystyczny jest
Luty 2014

wystarczającym pragnieniem wiernych, ile ważne
są dla nich pewne uwarunkowania obrzędowe
i okolicznościowe.
Dlatego trzeba, abyśmy przywołali to
zasadnicze zaproszenie Pana: Bierzcie i jedzcie,
jakie kieruje do każdego z nas. Przypomina
nam o tym „Katechizm Kościoła katolickiego”
w numerze 1388: Zgodnie z tym, co oznacza
Eucharystia, jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli
tylko spełniają wymagane warunki, przyjmowali
Komunię, gdy uczestniczą we Mszy Świętej.
Natomiast w następnym punkcie Katechizmu
znajdujemy konkretne wezwanie skierowane
do wierzących: Kościół gorąco zaleca wiernym
przyjmowanie
Najświętszej
Eucharystii
w niedziele i dni świąteczne, lub jeszcze częściej,
nawet codziennie (1389). Po tych zachętach
czytamy w KKK o owocach przyjmowania
Komunii. Katechizm wymienia ich siedem.
Pierwszym jest głębokie zjednoczenie z Jezusem
Chrystusem. Działanie Ciała Chrystusa w życiu
duchowym porównuje się z rolą pokarmu dla
życia biologicznego
(1391 – 1392). Jezus
Eucharystyczny obdarza nas nie „czymś”, ale
Sobą samym. W komunikującym
następuje
wzrost życia Bożego, a tym samym upodabnia się
on do Chrystusa. Mamy życie nadprzyrodzone,
ponadnaturalne, ponadbiologiczne. I za św.
Pawłem możemy powiedzieć: Teraz już nie ja
żyję, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Ten
sakrament skutecznie podtrzymuje i pogłębia oraz
odnawia życie w łasce uświęcającej i uczynkowej.
Toteż biorąc pod uwagę choćby tylko pierwszy
owoc Komunii, Stolica Apostolska w jednym
z dekretów poucza: Pragnienie Jezusa Chrystusa
i Kościoła, by wszyscy wierni chrześcijanie
codziennie przystępowali do świętej uczty, ku temu
w szczególności zmierza, by zjednoczeni z Bogiem
przez Sakrament czerpali stąd siłę, do opanowania
namiętności, do zmywania codziennych, lekkich
win i do zapobiegania cięższym grzechom, na które
słabość ludzka jest narażona (Dekret Kongregacji
Soboru z 20.10.1905 r.). W ten sposób zostało
potwierdzone i przypomniane powszechne
nauczanie Kościoła, by wierni podczas każdej
Mszy św. przystępowali do Stołu Pańskiego.
Wówczas z pewnością owoce Eucharystii będą
jeszcze obfitsze.
Skończył się okres Narodzenia Pańskiego.
Do świąt Wielkiej Nocy jeszcze daleko. Trzeba,
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abyśmy także i ten obecny czas przeżywali
w łasce uświęcającej. Nie odkładajmy spowiedzi
na święta, czy sytuacje losowe, ale korzystajmy
ze spowiedzi, kiedy tylko będzie ku temu
sposobność. Ojciec Świety Leon XIII w encyklice
o sakramencie Eucharystii ‑ „Mirae Caritatis”
zauważył, że życie chrześcijańskie rozwijało się
w sposób intensywny w czasach, w których wierni
często przystępowali do Komunii Świętej. I znowu
jest rzeczą sprawdzoną historycznie, że zwykle
obumierało natężenie życia chrześcijańskieho, gdy
tylko ludzie zaczęli gardzić i lekceważyć chlebem
eucharystycznym (28).
Zapraszam każdego do częstego, gorliwego
i świadomego życia eucharystycznego. Niech
przystępowanie do Komunii Świętej odbywa
się jak najczęściej, byśmy zaproszenie Jezusa
realizowali z całym przekonaniem i zapałem.
ks. Andrzej Magdziarz

Sprawozdanie z życia parafii
w roku 2013
Parafię kicińską tworzą trzy miejscowości:
Janikowo, Kicin i Kliny. W tych miejscowościach
w minionym roku mieszkało około 2100 osób,
z tego ok. 2050 katolików. Wśród nie należących
do Kościoła katolickiego są w naszej parafii:
protestanci, prawosławny, wyznawcy innych
religii, Świadkowie Jehowy, niewierzący
i apostaci.
1. Wymiar duszpasterski
Wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy Rok
Wiary. W Kościele w Polsce towarzyszyło nam
hasło roku duszpasterskiego „Być solą ziemi”.
Słowo Boże i modlitwa
W kicińskim kościele słowo Boże wraz z jego
wyjaśnianiem i zgłębianiem było głoszone
podczas każdej Eucharystii. Umacnianie tymże
słowem dokonywało się w czasie wielkopostnych
rekolekcji dla dzieci i dorosłych, gorzkich żali, dróg
krzyżowych, Tygodnia Biblijnego, nabożeństw
majowych, czerwcowych, październikowych,
fatimskich, pierwszych pięciu sobót miesiąca,
katechez dla rodziców, przygotowywania dzieci
i młodzieży do sakramentów świętych. Ważną
rolę spełniały także Misteria: Męki i Śmierci
Pana Jezusa oraz Wcielenia (Bożonarodzeniowe).
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W świetlicy w Janikowie gromadzili się wierni
na nabożeństwach majowych i różańcowych
w październiku oraz w Klinach na nabożeństwach
majowych, które miały miejsce przy krzyżu
na byłym cmentarzu. Warto tutaj podkreślić,
że codziennie w kościele o 15.00 modlimy się
koronką do Miłosierdzia Bożego.
Życie sakramentalne
W roku 2013 sakrament chrztu św. przyjęło 34
dzieci (w 2012 – 23). Do I spowiedzi i Komunii
św. w naszym kościele przystąpiło 8 dzieci
(Wczesna Komunia Święta). Bierzmowanie
z rąk bpa Zdzisława Fortuniaka przyjęło 17 osób.
Sakramentalny związek małżeński zawarło 17 par
(w 2012 – 10). Do 18 chorych udawaliśmy się
co miesiąc z posługą sakramentalną. Natomiast
w każdą niedzielę Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Świętej zanoszą Pana Jezusa do 3 – 4
chorych. Zmarło 18 parafian (w roku 2012 –
14). W minionym roku rozdaliśmy około 23 000
Komunii św. Frekwencja na niedzielnej Eucharystii
w ostatnią niedzielę października wyniosła 26%.
Pielgrzymki, rekolekcje
Odbyły się autokarowe pielgrzymki krajowe
i zagraniczne (do Rzymu, południowo-wschodniej
Polski i na Litwę, Szklarskiej Poręby, Częstochowy,
Wieliczki i Krakowa). Ponadto miały miejsce
pielgrzymki autokarowe jednodniowe do
Gostynia, Pokrzywna i Torunia. Również odbyła
się tradycyjna piesza pielgrzymka do Dąbrówki
Kościelnej jak również i rowerowa. 13 czerwca
po raz pierwszy szliśmy w pieszej pielgrzymce do
Wierzenicy (w ramach nabożeństwa fatimskiego).
W okresie od 13 do 15 marca przeżywaliśmy
wielkopostne rekolekcje parafialne. W Wielkim
Poście
katechizowani
uczniowie
Szkoły
Podstawowej w Kicinie (zapewne także z innych
szkół spoza Kicina) wzięli udział w trzydniowych
szkolnych rekolekcjach. W czasie ferii zimowych
oraz wakacji letnich kilku ministrantów
uczestniczyło w rekolekcje dla służby liturgicznej.
Dwukrotnie ministranci naszej parafii wzięli
udział w dniach skupienia ministrantów dekanatu
czerwonackiego.
Niektóre osoby brały udział w rekolekcjach
wielkopostnych oraz rejonowych zjazdach
członków Akcji Katolickiej. Także uczestnikami
rekolekcji dla członków Wspólnot Żywego
Różańca były nasze parafianki.
Inne wydarzenia i prace duszpasterskie:
comiesięczne celebracje słowa Bożego; 26 lutego
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Msza św. dziękczynna za pontyfikat Benedykta
XVI; adoracja Najświętszego Sakramentu
w okresie konklawe w intencji kardynałów –
elektorów (od 4 do 13 marca) w godz. 15.00 do
18.00; 10 marca koncert kameralny „Erbarme
dich” w ramach XIII Festiwalu Muzyki Pasyjnej
i Paschalnej; 8 czerwca powstała klińska róża
różańcowa; wspomnienie św. Izydora, patrona
rolników (15 maja), Msza św. o 19.00 za osoby
pracujące na roli; 29 września – 110 r. śmierci
ks. proboszcza Wincentego Studniarskiego;
5 października – poświęcenie witraża św. s.
Faustyny Kowalskiej; 15 października powołanie
Koła Przyjaciół Radia Maryja; od 15 do 17
listopada Kicińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej;
wprowadziliśmy dwie katechezy przed chrztem;
druga osoba z naszej parafii ukończyła Szkołę
Katechistów i uzyskała misję kanoniczną do
prowadzenia katechezy dla dorosłych; trzech
panów uczestniczyło w zajęciach Szkoły Biblijnej
prowadzonej na Wydziale Teologicznym; do
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
dołączył trzeci szafarz; służba liturgiczna zyskała
nowego lektora i psałterzystę.
Przepływowi informacji sprzyja miesięcznik
parafialny Nasz Patron wydawany w nakładzie
250 – 300 szt. oraz strona internetowa www.
parafiakicin.pl. W parafii rozprowadzamy
Przewodnik Katolicki, Mały Przewodnik Katolicki,
Miłujcie się, List do chorych, KnC i Nasz Dziennik.
Grupy duszpasterskie
Spełniają niezastąpioną rolę. Ich członkowie
podejmują określone zadania i funkcjonując
zgodnie ze swoim charyzmatem ożywiają
życie parafialne. W parafii działają następujące
grupy: Domowy Kościół, Eucharystyczny Ruch
Młodych, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Krąg
Biblijny, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialna Rada
Ekonomiczna, Parafialny Zespół Caritas, Parafialny
Zespół Liturgiczny, redakcja Naszego Patrona,
Rodzina Duchowej Adopcji, schola młodzieżowa,
służba liturgiczna, Różaniec Rodziców za dzieci
(dwie róże) i Wspólnota Żywego Różańca (siedem
róż).
36 osób złożyło uroczyste przyrzeczenie
podczas Mszy św. 8 kwietnia i podjęło duchową
adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą.
Katecheza parafialna
Dzieci i młodzież naszej parafii uczęszczają na
religię w tutejszej szkole oraz w innych miejscach
Luty 2014

swojej nauki. Ponadto w parafii prowadzona
jest dla dzieci i młodzieży – ze wszystkich klas
szkoły podstawowej i gimnazjalnej katecheza
parafialna w wymiarze jednej godziny w miesiącu.
Katecheza z udziałem dorosłych była prowadzona
w kontekście przygotowania do sakramentów
świętych (chrzest, pierwsza spowiedź i Komunia
św. oraz bierzmowanie), a także w związku
z udziałem dzieci w lekcjach religii.
2. Wymiar materialno-ekonomiczny
Środki finansowe przeznaczaliśmy na prace
remontowo-budowlane
oraz
inwestycyjne
kościoła,
domu
parafialnego,
probostwa,
budynku gospodarczego, kaplicy cmentarnej.
Ponosiliśmy koszty związane z opłatami za gaz,
prąd, wodę, ubezpieczeniami, funkcjonowaniem
biura parafialnego, wywozem śmieci, strojeniem
organów oraz innymi. Pokrycie tych wszelkich
wydatków stało się możliwe dzięki ofiarności
parafian, gości oraz dotacji udzielonej przez Gminę
Czerwonak i Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na renowację dwóch ław kolatorskich.
Pośród ubiegłorocznych prac i inwestycji warto
odnotować założenie trzech ściąg łączących ścianę
południową z północną w naszej świątyni, remont
poddasza probostwa, wymalowanie zewnętrzne
i wewnętrzne kaplicy cmentarnej, wymiana
gontów na dzwonnicy, renowacja wspomnianych
ław kolatorskich oraz uporządkowanie parku przy
probostwie.
Przedstawione sprawozdanie jest oczywiście
bardzo skrótowe. Nie sposób wszystko opisać.
To co najistotniejsze, a więc działanie łaski Bożej
pozostaje ukryte i bardzo trudne w wyrażeniu,
a jednak najważniejsze. Ostatecznie tak jak całym
Kościołem także i parafią kieruje Pan Bóg.
Wyrażam bardzo serdecznie podziękowanie
paniom katechetkom i katechistkom, panom
– organiście i kościelnemu, nadzwyczajnym
szafarzom
Komunii
Świętej,
członkom
grup duszpasterskich, osobom sprzątającym
w kościele, wokół świątyni, w domu parafialnym,
na probostwie, piorącym bieliznę kielichową
i ołtarzową, dekorującym kwiatami kościół,
paniom pomagającym w prowadzeniu kościelnej
księgi kasowej i biura parafialnego, zespołowi
cmentarnemu, osobom utrzymującym czystość
na cmentarzu. Bóg zapłać mężczyznom, którzy
angażowali się w podejmowane prace remontowe,
Luty 2014						
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porządkowe i budowlane. Dziękuję za składane
ofiary na tacę, daninę diecezjalną (złożyło ją
32% parafian), okazywane zaufanie, pomoc
w prowadzeniu domu oraz za wszelką dobroć.
Wszystkim, którzy przyczynili się do wzrostu
chwały Bożej i pożytku parafii składam wdzięczne
Bóg zapłać.
ks. Andrzej Magdziarz

Misyjni kolędnicy
4 stycznia 2014 roku grupa kolędników
misyjnych wyruszyła, aby podzielić się radością
z Bożego Narodzenia z mieszkańcami domów
przy ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie.
Piątka piątoklasistów ze szkolnego Kółka
Misyjnego przebranych za: Matkę Bożą (Zosia), św.
Józefa (Józek), króla (Wiktor), I pasterza (Marek)
i II pasterza (Michał), pod przewodnictwem p. Ani,
która przyjęła rolę anioła, głosiła Dobrą Nowinę
o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Dzieci zbierały
pieniądze na misje w Demokratycznej Republice
Konga oraz Republice Konga. Wcześniej na
zajęciach Kółka Misyjnego zapoznawały się
z bardzo trudną sytuacją panującą w tych krajach
oraz modliły się na różańcu w intencji misji.
Z relacji młodych kolędników wiem, że
byli pięknie przyjmowani w domach, a nawet
częstowani łakociami.
Za wszystkie ofiary pieniężne Bóg zapłać!
Zostaną wkrótce przekazane do Ośrodka
Misyjnego.
Krystyna Cuprych

Rodzinne kolędowanie
W święto Świętej Rodziny (29.12.2013
roku) w kicińskim kościele odbyło się rodzinne
kolędowanie. Kto nie był tego popołudnia z nami,
niech żałuje! Dzieci, z których najmłodsze miały
dopiero 4 lata, śpiewały i grały kolędy i pastorałki,
często razem ze swymi rodzicami. Na koniec
wszyscy zgromadzeni w kościele wspólnie
19
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Wspólne kolędowanie

fot. G.Z.

zaśpiewali kolędy, a dzieci zostały obdarowane
łakociami.
Idea rodzinnego kolędowania zrodziła się
spontanicznie w zeszłym roku w czasie spotkania
katechetów z ks. Proboszczem. Myślę, że to
wspólne śpiewanie było wielką radością dla
Dzieciątka Jezus.
Krystyna Cuprych

ZAPOWIEDZI
DUSZPASTERSKIE
LUTY 2014
02.02. (niedziela) święto Ofiarowania 		
Pańskiego
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
8.00 – Eucharystia w intencji Sióstr 		
zakonnych: Franciszki Krzyżańskiej
i Urszuli Mandziak
Msze św. połączone z poświęceniem 		
świec
zebranie członków Wspólnoty Żywego
Różańca po Mszy św. o godz. 8.00
06.02. pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. kwadrans modlitwy
przed Najśw. Sakramentem w intencji
uświęcenia kapłanów i nowe powołania
07.02. 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
09.02. (niedziela) po Mszach św. czynna 		
biblioteka parafialna
10.02. (poniedziałek) zebranie Akcji Katolickiej
po Mszy św.
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11.02. (wtorek) Światowy Dzień Chorego
9.30 – spowiedź
10.00 – Eucharystia połączona
z udzieleniem sakramentu chorych
11.00 – spotkanie z chorymi, osobami
starszymi i ich opiekunami w domu 		
parafialnym
12.02. (środa) 19.00 – zebranie Parafialnego
Zespołu Liturgicznego
13.02. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu
w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. –
do 20.00
14.02. (piątek) święto świętych Cyryla
i Metodego, patronów Europy
15.02. (sobota) 19.15 – zebranie Parafialnej 		
Rady Ekonomicznej
18.02. (wtorek) 18.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas III
19.00 – zebranie Parafialnej Rady 		
Duszpasterskiej
19.02. (środa) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas IV
19.00 – katecheza dla rodziców 		
dzieci przygotowujących się do 		
Wczesnej Komunii św.
19.00 – zebranie Kręgu Biblijnego
20.02. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas V
18.00 – Eucharystia ze 			
szczególnym udziałem rodziców dzieci
z klas III. Po Mszy św. katecheza.
21.02. (piątek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas VI
19.00 – katecheza dla młodzieży
z klas I gimnazjum
22.02. (sobota) święto Katedry św. Piotra 		
Apostoła
23.02. (niedziela) 18.00 – Eucharystia ze 		
szczególnym udziałem rodziców dzieci
z klas I. Po Mszy św. katecheza.
24.02. (poniedziałek) 17.00 – katecheza 		
parafialna dla dzieci z klas I
26.02. (środa) 19.00 – katecheza dla młodzieży
z klas II gimnazjum
20.00 – katecheza dla młodzieży
z klas I gimnazjum
ks. Andrzej Magdziarz

Luty 2014

Intencje mszalne – luty 2014
01.02.
18.00 † Hubert Majchrzak
02.02. święto Ofiarowania Pańskiego
8.00 w intencji Sióstr zakonnych: Franciszki 		
Krzyżańskiej i Urszuli Mandziak
10.00 w 19 r. urodzin Marceliny
12.00 † Waldemar Kaźmierczak
18.00 † Hubert Majchrzak

16.02.
8.00
† Cecylia Kubacka – od mieszkańców 		
Janikowa
10.00 † Jan Przybylski
12.00 † Zdzisław Buśko – w 6 r. śmierci, Czesława
i Stanisław Gajewscy
18.00 1) † Hubert Majchrzak
2) w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii
17.02.
18.00 † Kazimierz Wolniewicz

03.02.
18.00 † Janina Kapciak

18.02.
8.00 † Stanisława i Aleksy, zmarli z rodziny

04.02.
8.00 † Kazimierz Wolniewicz

19.02.
18.00 † Stanisław Szymański – od Parafialnego
Zespołu Liturgicznego

05.02.
18.00 † Kazimierz, Janina, Tadeusz Soińscy, Anna,
Stanisław Janiszewscy
06.02.
18.00 o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
07.02. pierwszy piątek miesiąca
17.00 † Marek Starowicz
18.00 † Paweł Zielewicz
08.02.
18.00 † Irena, Stanisław Kozar – w 3 r. śmierci
09.02.
8.00
10.00
12.00
18.00

† Robert Górski
† Wanda Madziara
† Karol Kayser
† Hubert Majchrzak

10.02.
18.00 † Paweł Zielewicz
11.02.
8.00 zmarli z rodziny Gondów
10.00 za chorych
12.02.
18.00 † Paweł Zielewicz
13.02.
18.00 dziękczynna za życie, małżeństwo i rodzinę
oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
14.02.
16.30 Msza św. ślubna
18.00 † Lech Kawałczyński

20.02.
18.00 † Krystyna Czapla
21.02.
18.00 † Kazimierz Wolniewicz – od mieszkańców
Janikowa
22.02.
18.00 † Małgorzata, Zenon, Zofia, Irena, zmarli
z rodziny
23.02.
8.00
10.00
12.00
18.00

† Ryszard Pawlak
† Wanda Madziara
† Anna Lewandowska
† Stanisław Kowalak

24.02.
18.00 † Kazimierz Wisz, Janina, Tadeusz Soińscy,
Anna, Stanisław Janiszewscy
25.02.
8.00
26.02.
18.00 † Kazimierz Wolniewicz
27.02.
18.00 † Paweł Zielewicz
28.02.
18.00 † Helena, Jerzy, Marian, Kazimierz, Wiesław
oraz zmarli z rodziny Banachów
oprac. RS

15.02.
18.00 † Waldemar Kaźmierczak
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Zagadki Naszego Patrona

Przygotuj ołówek i stoper lub zwykły zegarek z sekundnikiem. Spróbuj w jak najkrótszym czasie
przejść labirynt rysując linię prowadzącą z punktu A do punktu B. Odczytaj w minutach i sekundach
ile trwała „podróż”. Wynik wpisz do kuponu. Nagrodę otrzyma osoba, której uda się wytyczyć szlak w
najkrótszym czasie.
A

1. Imieniny ks. proboszcza

2. Niedziela Chrztu Pańskiego

Wspólne
kolędowanie
B
Rozwiązanie zadania, wyłącznie na
kuponach, przynosimy do 23 lutego 2014
roku i wrzucamy je do skrzynki redakcyjnej
znajdującej się w kruchcie kościoła.
Losowanie nagrody odbędzie się 23
lutego 2014 roku po Mszy św. o godz. 10.00.
Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność
podczas losowania.

.............................
Imię i nazwisko………………..............................…
Wiek …………….......................................................
Adres ……………….......……...................................
Telefon kontaktowy ……...……...............................

Rozwiązaniem zadania z NP nr 49/50 jest hasło: Bogurodzica Maryja i św. Józef.
Nagrodę wylosowali: Wiktoria Nowaczyk, Dominik Kawczyński i Ryszard Tomaszewski.
Gratulujemy!!!
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Obiektywnie

Misterium Wcielenia
Pana Jezusa
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