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W krzyżu cierpienie...
 w krzyżu zbawienie,

w krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże 

raz pojąć może,
      ten nic nie pragnie, ni 

szuka.
W krzyżu osłoda, 
w krzyżu ochłoda

dla duszy smutkiem 
zmroczonej.

Kto krzyż odgadnie, 
ten nie upadnie

w boleści sercu zadanej.
Kiedy cierpienie, kiedy 

zwątpienie
serce ci na wskroś 

przepali.
Gdy grom się zbliża, 

pośpiesz do krzyża
On ciebie wesprze, ocali.

Pieśń wielkopostna, tekst ks. Karol M. Antoniewicz (1807-1852 r.), melodia XX w., opr. ks. Jan Siedlecki 1928 r.
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Słowo księdza proboszcza

Media	katolickie	spełniają	trzy	podstawowe	zadania:	służą	ewangelizacji,	promują	wartości	chrze-
ścijańskie	 oraz	 przekazują	 naukę	 społeczną	Kościoła.	 I	 z	 taką	 świadomością	 i	 celami	 redakcja	
„Naszego	 Patrona”	 oddaje	 do	 rąk	Czytelników	 kolejny	 numer	 czasopisma.	Błogosławiony	 Jan	

Paweł	II	uczył:	Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy 
się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe 
niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić.	
„Nasz	Patron”,	który	trzymamy	w	ręku	zamieszcza	informacje	i	podejmuje	tematy	
uświadamiające	nam,	że	jesteśmy	powołani	do	szerokiego	spoglądania	i	pogłębio-
nego	przeżywania	naszego	trwania	w	Kościele,	Ojczyźnie	i	parafii.

Na	początku	marca	rozpocznie	się	Wielki	Post.	Toteż	treść	czasopisma	wpro-
wadza	 nas	 także	 w	 ten	 okres	 liturgiczny.	 Zachęca	 Zastanówmy się, które sfery 
naszego życia potrzebują uzdrowienia i podejmijmy świadomą pracę nad ich 
poprawą.	Autor	ukazuje	również	potrzebę	zatroszczenia	się	o	nawrócenie	i	zbawie-
nie	naszych	krewnych	i	znajomych.	

Dnia	13	marca	mija	pierwsza	rocznica	pontyfikatu	Ojca	Świętego	Franciszka.	
Fragmenty	 jego	 przemówień	 i	 komentarze	 znajdziemy	w	 dość	 obszernym	 arty-
kule,	z	którego	jednoznacznie	wynika,	że	papież Franciszek jest w samym rdzeniu 
Kościoła, przewodzenie którym zostało Mu powierzone, że stoi na straży trwało-
ści i niezmienności prawd wiary i nauczania Kościoła, że mówi jednym głosem ze 
swymi poprzednikami oraz obecnymi braćmi w posłudze biskupiej. 

Zbliżamy	się	do	uroczystości	Zwiastowania	NMP.	W	tym	dniu	przypada	Dzień	
Świętości	 Życia,	 kiedy	 to	 wielu	 obrońców	 dzieci	 nienarodzonych	 zagrożonych	
zagładą	podejmuje	się	 ich	duchowej	adopcji.	Temu	zagadnieniu	poświęcony	 jest	
artykuł	„Płacz	życia”.	Kolejny	natomiast	traktuje	o	życiu	w	mentalności	chrzciel-
nej.	Autorka	przypomina	zachętę	Kościoła,	 abyśmy	obchodzili	 rocznicę	naszego	
chrztu	i	wiedzieli,	w	której	świątyni	zostaliśmy	włączeni	do	wspólnoty	Kościoła.		

W	obecnym	numerze	dość	bogata	jest	tematyka	patriotyczna.	Najpierw	histo-
ryk	dokumentuje	losy	żołnierzy	wyklętych	i	postuluje:	Niezłomni Żołnierze Niepod-
ległości muszą trafić do szkół, muszą być patronami ulic i placów.	Po	raz	pierwszy	
na	łamach	„Naszego	Patrona”	prezentujemy	tak	obszerne	opracowanie	o	podzie-
miu	antykomunistycznym	i	antysowieckim	w	czasach	Polski	Ludowej.	Natomiast	
w	innej	już	scenerii	przedstawiony	został	temat	przyjaźni	polsko-węgierskiej.	Znaj-
dziemy	go	pod	bardzo	sugestywnym	tytułem	Polak, Węgier...

Z	życiem	parafialnym	związanych	jest	najwięcej	treści.	Poczynając	od	podania	
terminu	i	programu	zbliżających	się	wielkopostnych	parafialnych	rekolekcji,	przez	
artykuł	o	kulcie	św.	Józefa	w	naszej	wspólnocie	aż	po	podsumowanie	tegorocznej	
kolędy.	I	jeszcze	z	cyklu	artykułów	wspomnieniowych	relacja	z	Dnia	Chorego,	tj.	
z	11	lutego.			

W	tymże	numerze	w	cyklu	„Warto	przeczytać”	prezentacja	książki	–	wywiadu	
z	mamą	błogosławionego	ks.	Jerzego	–	Marianną	Popiełuszko.	Przeprowadzająca	
wywiad	Milena	Kindziuk	ukazuje	prostą	kobietę	jako	wielką	świętą.	Jest	to	poru-
szające świadectwo Marianny Popiełuszki. Tę	książkę	rzeczywiście	warto	przeczy-
tać.	Natomiast	świętym	wyniesionym	przez	Kościół,	prezentowanym	w	tym	nume-
rze	czasopisma,	jest	patron	ministrantów	św.	Dominik	Savio.	

Oczywiście	ta	prezentacja	nie	wyczerpuje	całej	zawartości	najnowszego	egzemplarza	„Naszego	Patrona”.	
Życzę	pożytecznej	lektury	i	niech	zaowocuje	ona	wzrostem	duchowym	i	patriotycznym.

ks.	Andrzej	Magdziarz

Wielki Post – czas nawrócenia

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez 
post, płacz i lament.
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty.	
(Jl	2,	12-13a)

Wielki	 Post	 to	 okres	 duchowego	 przygoto-
wania	 do	 świętowania	 najważniejszego	 wyda-
rzenia	 dla	 chrześcijanina	 –	 Zmartwychwstania	
Chrystusa.	Naśladując	Jezusa,	który	przez	40	dni	
modlił	 się	 i	pokutował	w	odosobnieniu,	wskazu-
jąc	 nam	 jak	 zwyciężać	 słabości	 i	 pokusy	 –	 sami	
pójdźmy	„na	pustynię”,	zajrzyjmy	w	swoje	sumie-
nie	i	poznajmy	prawdę	o	sobie.

Z	potrzeby	odnowienia	lub	pogłębienia	naszej	
wiary	wynika	chęć	pokuty	i	oczyszczenia.	Pokuta	
jest	 tłumaczeniem	 greckiego	 słowa	 metanoia	
oznaczającego	 nawrócenie	 do	 Boga,	 przemianę	
duchową	grzesznika.	Wielki	Post	 jest	zatem	cza-
sem	 nawrócenia	 –	 zmiany	 myślenia,	 zerwania	
z	 grzechem	 i	 skierowania	 się	 ku	 dobru.	 Zasta-
nówmy	się,	które	sfery	naszego	życia	potrzebują	
uzdrowienia	 i	 podejmijmy	 świadomą	 pracę	 nad	
ich	poprawą.

Zewnętrzne	 formy	 postu	 takie	 jak	 umar-
twienie	czyli	rezygnacja	z	określonego	dobra	dla	
innej,	wyższej	wartości	 są	wartościową	praktyką	
ascetyczną,	duchową	bronią	w	walce	z	wszelkim	
nieuporządkowaniem.	 Dobrowolna	 rezygnacja	
z	przyjemności	jaką	daje	np.	jedzenie	pomaga	nam	
hartować	 duszę,	 panować	 nad	 pokusami,	 znosić	
trudności.

Nie	zapominajmy,	że	do	pełnego	nawrócenia	
niezbędna	 jest	 łaska	 Boża.	 Sami	 jesteśmy	 zbyt	
słabi	dlatego	nie	wystarczy	tylko	decyzja	naszego	
rozumu,	 potrzeba	 zwrócenia	 swojej	 woli	 i	 swo-
jego	serca	ku	Chrystusowi.

Dlaczego	Kościół	przypomina	nam	o	potrze-
bie	 ciągłego	 nawracania	 się?	 Nie	 mam	 przecież	
wielkich	grzechów:	„nikogo	nie	okradłem,	nikogo	
nie	 zabiłem”.	 Nie	 wystarczy	 nie	 czynić	 zła,	 nie	
wyrządzać	 krzywdy	 drugiemu.	 Chodzi	 o	 czy-
nienie	dobra,	o	zamienianie	miłości	w	konkretne	
działanie.	Nie	ma	czegoś	takiego	jak	„bezczynna	
miłość”.	 „Wiara	 bez	 uczynków	 jest	 martwa”.	
Trzeba	otworzyć	serce	na	miłość	Boga	i	bliźniego.	
To	 jest	 najważniejsze	 przykazanie	 i	 sens	 całej	
Ewangelii.	 Naszym	 postem	 ma	 być	 czynienie	
dobra.	 Chrześcijaństwo	 jest	 radykalne,	 nie	 obie-
cuje	łatwej	drogi.	Nie	można	być	trochę	z	Bogiem	
a	 trochę	 nie.	 Nie	wystarczy	 raz	 przyznać	 się	 do	
Chrystusa,	 być	 członkiem	Kościoła.	 Trzeba	 roz-
wijać	się	duchowo,	pogłębiać	z	Nim	naszą	więź,	
coraz	bardziej	 się	Mu	oddawać.	W	naszej	 relacji	
do	Boga	musi	być	mniej	egoizmu	i	pychy	a	więcej	
ufności	i	pokory.	Powiedzmy	za	św.	Augustynem:	
„Jeśli	 powiesz	 dość,	 jesteś	 zgubiony.	 Staraj	 się	
zawsze	iść	do	przodu,	nie	ustawaj	(…),	nie	cofaj	
się,	nie	zbaczaj	z	drogi”.	Życie	nasze	się	zmienia,	
zaskakują	 nas	 nowe	 okoliczności	 a	 natura	 czło-
wieka	 jest	 grzeszna.	 Konieczne	 staje	 się	 ciągłe	
nawracanie,	kolejne	powroty	po	błędach,	chwilach	
słabości	czy	zwątpieniach.	Pomyślmy	o	zbawieniu	
naszych	 krewnych	 i	 znajomych,	 zachęćmy	 aby	
skorzystali	z	daru	Bożej	łaski.

Wydaje	 się,	 że	Wielki	 Post	 to	 czas	 smutku,	
żałoby,	 kiedy	 musimy	 uznać	 swoją	 słabość	
i	 grzeszność	 ale	 naprawdę	 jest	 to	 czas	 radości.	
Jesteśmy	dziećmi	Bożymi	stworzonymi	do	życia	
wiecznego	i	zjednoczenia	z	naszym	Stwórcą.	Bóg,	
który	jest	Miłością	czeka	na	nas,	daje	swoją	łaskę,	
wychodzi	 jak	 ojciec	 na	 spotkanie	 marnotraw-
nego	 syna.	Wystarczy	otworzyć	 skruszone	 serce,	
z	ufnością	dziecka	żałować	i	prosić	o	przebacze-
nie,	 a	 serce	 nasze	wypełni	 radość	 z	 nawrócenia,	
z	powrotu	do	domu	Ojca.

Marcin	Wnęk

Źródła:
www.opoka.org.pl/biblioteka;	www.pismaescrivy.org/book;	
Orędzie	papieża	Benedykta	XVI	na	Wielki	Post	2009	r.
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W	 ciągu	 roku	 Kościół	 i	 jego	 pasterze	 nie-
jednokrotnie	 zwracają	 szczególną	 uwagę	 na	
łaskę	 chrztu	 świętego,	 skłaniając	 do	 refleksji	
na	 temat	 własnego	 chrztu.	 Jednak	 wspomnie-
nia,	 które	 pozostają	 w	 pamięci	 z	 jego	 przyjęcia	
mogą	 mieć	 tylko	 osoby,	 które	 otrzymały	 ten	
sakrament	 jako	 dorosłe.	 Z	 reguły	Kościół	 chrzci	
niemowlęta,	 a	 o	 ich	 chrzcie	 decydują	 rodzice.	
Zatem	wspominając	swój	chrzest,	koncentrujemy	
nasze	 myśli	 na	 uświadomieniu	 sobie	 znaczenia	
i	rangi	tego	sakramentu,	jak	również	jego	skutków	
w	naszym	osobistym	życiu.

Chrzczeni	 jako	 niemowlęta	 nie	 mieliśmy	
świadomości,	 że	 staliśmy	 się	 chrześcijanami,	
naznaczonymi	 znamieniem	 duchowej	
przynależności	 do	 Chrystusa.	 Nie	 zdawaliśmy	
sobie	 sprawy,	 że	 Bóg	 nas	 dotyka,	 usprawiedli-
wia	z	grzechu	i	uświęca,	dając	perspektywę	życia	
wiecz-nego,	 że	 staliśmy	 się	 Jego	 dziećmi,	 a	 On	
naszym	Ojcem	i	że	mamy	Jego	miłość	i	akceptację.	
To	dzięki	naszym	rodzicom,	którzy	za	nas	zdecydo-
wali	mogliśmy	to	wszystko	otrzymać	w	darze	od	
Boga,	na	samym	początku	naszego	życia.	

Chrzest	 jest	 sakramentem	 ustanowionym	
i	 nakazanym	 przez	 Pana	 Jezusa.	 W	 Ewangelii	
wg	 św.	Marka	 Jezus	 mówi	 do	 swoich	 uczniów:	
„Idźcie	na	cały	 świat	 i	głoście	Ewangelię	wszel-
kiemu	stworzeniu!	Kto	uwierzy	i	przyjmie	chrzest,	
będzie	zbawiony”	(Mk	16,	15-16).	Zbawienie	jest	
nam	 potrzebne,	 ponieważ	 rodzimy	 się	 obciążeni	
grzechem	 pierworodnym.	 To	 we	 chrzcie	 Bóg	
wyzwala	 nas	 od	 grzechu	 pierworodnego	 i	 daje	
nam	nadzieję	na	życie	wieczne	w	niebie.

Warunkiem	przyjęcia	każdego	sakramentu	jest	
wiara	 przyjmującego.	 Potrzeba	 wiary,	 by	 w	 wi-
dzialnych	 znakach	 zobaczyć	 działanie	 Chrys-
tusa.	 W	 przypadku	 chrztu	 niemowląt	 wiara	 ro-
dziców	 zastępuje	 wiarę	 dziecka.	 To	 rodzice	 na	
pytanie:	„O	co	prosicie	Kościół	Boży	dla	swojego	
dziecka?”,	odpowiadają:	„O	wiarę”.

Chrzest	 jest	 sakramentem	wiary	 -	 	 to	 z	 niego	
wypływa	 jej	 zalążek.	 Nie	 jest	 to	 jeszcze	 wiara	
świadoma	i	ukształtowana,	ale	jej	zaczątek,	który	
ma	się	 rozwijać.	Do	 tego	 rozwoju	potrzebna	 jest	
pomoc	rodziców.	To	rodzice	na	chrzcie	przyjmują	

zobowiązanie	 do	 wychowania	 dziecka	 w	 wierze	
Kościoła	katolickiego.	Oni	są	pierwszymi	nauczy-
cielami	wiary.	Rodzice	uczą	dziecko	znaku	krzyża	
świętego	i	pierwszej	modlitwy,	przyprowadzają	do	
Kościoła,	ale	przede	wszystkim	dają	świadectwo	
życia	 wiarą	 na	 co	 dzień.	 Dziecko	 musi	 widzieć	
rodziców	 modlących	 się	 i	 przystępujących	 do	
sakramentów	 świętych.	 Rodzina	 jest	 pierwszą	
szkołą	wiary.	

Chrzest	 jednoczy	nas	z	Chrystusem,	 jednoczy	
także	 wszystkich	 ochrzczonych	 ze	 sobą:	
„Wszyscy	 bowiem	 w	 jednym	 Duchu	 zostaliśmy	
ochrzczeni,	aby	stanowić	jedno	Ciało”	(1Kor	12,	
13).	Włącza	do	wspólnoty	Kościoła,	do	wspólnoty	
ludu	Bożego.	W	tej	wspólnocie	wyznajemy	naszą	
wiarę,	 słuchamy	 słowa	 Bożego,	 korzystamy	
z	 sakramentów	 świętych,	 a	 także	 wypełniamy	
nasze	powołanie	do	świętości.

Łaska	 uświęcająca,	 która	 jest	 nam	 wlana	 na	
chrzcie	 daje	 nam	 zdolność	 do	 wiary	 w	 Boga,	
pobudza	 do	 działania	 pod	 natchnieniem	 Ducha	
Świętego	 na	 wszystkich	 płaszczyznach	 naszego	
życia.	

Sakrament	chrztu	wpływa	na	całe	nasze	życie.	
Zobowiązuje	do	pielęgnowania	tego	daru	w	sobie,	
aby	 nasze	 życie	 było	 dla	 innych	 znakiem	Bożej	
miłości,	abyśmy	byli	świadkami	Jezusa	w	świecie	
i	 	 innym	 wskazywali	 drogę	 do	 Niego.	 Chrzest	
przyjmujemy	raz	w	życiu	i	on	daje	nam	dostęp	do	
kolejnych	sakramentów.

Na	mocy	 chrztu	 świętego	 stajemy	 się	 ludźmi	
posłanymi	 przez	 Boga,	 przekazującymi	 zbawczą	
misję	Kościoła	-		stajemy	się	misjonarzami.	Miej-
my	tego	świadomość.

Dla	 każdego	 z	 nas	 ważna	 jest	 data	 urodzin.	
Świętujemy	 nasze	 cielesne	 narodzenie.	 Wiemy,	
kiedy	 się	urodziliśmy.	Tak	 samo	ważna	 jest	 data	
chrztu,	gdyż	wtedy	dokonało	się	nasze	narodzenie	
duchowe.	Pamiętajmy	o	rocznicy	swojego	chrztu,	
a	także	w	jakim	kościele	był	on	udzielony.

Co	 roku	 podczas	 Wigilii	 Paschalnej	 Kościół	
celebruje	 odnowienie	 przyrzeczeń	 chrztu	 na	
przypomnienie,	 że	 z	 niego	 wypływa	 całe	 nasze	
życie	chrześcijańskie	–	życie	mocą	wiary,	nadziei	
i	miłości,	wszczepione	przez	Chrystusa.

Maria	Hanna	Bobak

Żyć świadomością człowieka 
ochrzczonego

Modlitwa papieża Jana Pawła II 
do Świętego Józefa

Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco 
Chrystusa i Opiekunie dziewic, czuwaj nad 
dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym 

sercem szła za głosem powołania.
Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca 

spełniana była rzetelnie i w warunkach 
godnych człowieka.

Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, 
wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą 

ich ofiary.
Patronie umierających, naucz sztuki umierania 

dla siebie na co dzień, aby zawsze być 
gotowym na radosny powrót do domu Ojca.
Postrachu duchów ciemności, oddal grozę 

wojny, zła i nienawiści. 
Opiekunie Kościoła Świętego, Tobie oddaję 

cały Kościół. Amen.

żydowskiego	 mężem.	 Jednak	 Józef	 był	 przede	
wszystkim	opiekunem	Maryi	i	Jezusa3.	Zapewniał	
im	 poczucie	 bezpieczeństwa,	 brał	 czynny	 udział	
w	 wychowaniu	 przybranego	 Syna,	 którego	
wprowadzał	 w	 świat	 wartości,	 w	 ludzkie	 życie.	
Dzięki	 prawej	 postawie	 Józefa	 nazywa	 się	 go	
sprawiedliwym,	 wiernym,	 pokornym.	 Prowadził	
życie	skromne,	cechujące	się	szczerą	pobożnością	
i	pełnieniem	uczynków	miłości	wobec	Boga,	 ro-
dziny	i	innych	ludzi,	bo	„czyn	zewnętrzny	na	nic	
się	przyda	bez	miłości”	(Tomasz	à	Kempis).

Wydarzenia,	które	spotkały	Józefa	były	nieraz	
trudne,	ale	jego	uczucie	wobec	Boga	przewyższało	
wszystko	to,	co	ziemskie.	Zupełne	zaufanie	i	pod-
danie	 się	 woli	 Bożej	 powodowały,	 że	 Stwór-
ca	 mógł	 działać	 w	 jego	 życiu	 i	 poprzez	 niego	
dokonywać	wielkich	rzeczy.	Tak	było	ponad	2000	
lat	temu,	a	dziś	możemy	zwracać	się	do	św.	Józefa	
kiedy	tylko	chcemy,	w	każdej	chwili	i	powierzać	
mu	swoje	 sprawy,	 aby	wstawiał	 się	 za	nami.	Do	
św.	 Józefa	możemy	kierować	nie	 tylko	prośby	–	
zwłaszcza,	 że	 jest	 on	 patronem	kicińskiej	 parafii	
–	ale	i	podziękowanie	za	to,	że	mamy	możliwość	
być	z	nim	w	tak	bliskiej	relacji	i	że	jesteśmy	otoc-
zeni	jego	szczególną	opieką.

Renata	Sobańska
3 „Józefie, Święty Patronie” 

Święty	 Józef	 patronuje	 kicińskiej	 parafii	 od	
1752	roku.	Wówczas	(20	listopada)	bp	Józef	Kier-
ski	konsekrował	kościół,	który	przetrwał	do	obec-
nych	czasów.	

Zewnętrznymi	 znakami	 patronatu	 wspom-
nianego	 Świętego	 w	 naszej	 parafii	 stały	 się:	
znajdujący	się	w	bocznym	ołtarzu	kościoła	obraz	
św.	 Józefa,	 a	 także	 umieszczona	 przy	 schodach	
do	 świątyni	 rzeźba	 wyobrażająca	 postać	 nasze-
go	 patrona.	 Ponadto	 19	 marca	 obchodzona	 jest	
uroczystość	odpustowa,	śpiewane	są	pieśni	ku	czci	
św.	Józefa,	powstało	także	czasopismo	parafialne	
zatytułowane	 „Nasz	Patron”	 oraz	w	 każdą	 środę	
(w	dzień	wspomnienia	św.	Józefa)	po	koronce	do	
Miłosierdzia	 Bożego	 odmawiana	 jest	 litania	 do	
tego	Świętego.

Natomiast	wewnętrzny,	osobisty	kult	św.	Józe-
fa	może	zależeć	m.in.	od	stopnia	znajomości	jego	
życia,	od	tego,	w	jaki	sposób	jest	przedstawiany.

W	 ikonografii	 św.	 Józef	 ukazywany	 jest	 jako	
człowiek	 siwy,	 będący	 niemal	 w	 podeszłym	
wieku.	 W	 rzeczywistości	 jednak	 miał	 niewiele	
więcej	 lat	od	Maryi.	Pierwszą	przyczyną	 takiego	
przedstawiania	św.	Józefa	jest	szacunek	i	godność,	
jakimi	 obdarzano	 ludzi	 starszych1.	 Drugim	 po-
wodem	 jest	 podkreślenie	 dziewiczego	 poczęcia	
Jezusa	 w	 łonie	 Maryi2.	 Niejednokrotne	 więc,	
przedstawianie	św.	Józefa	o	wyglądzie	sędziwego	
człowieka	 można	 interpretować	 jako	 ułatwianie	
ludziom	 pojmowania	 i	 przyjęcia	 jego	 świętości.	
Trudno	jest	bowiem	niejednemu	uwierzyć	w	szla-
chetne	postępowanie	Józefa,	zwykłego	mężczyzny,	
młodego	cieśli	z	Nazaretu.	„Dla	czystych	wszyst-
ko	jest	czyste,	dla	skalanych	zaś	i	niewiernych	nie	
ma	nic	czystego,	lecz	duch	ich	i	sumienie	są	zbru-
kane”	(Tt	1,	15).	

Pan	 Bóg	 chciał,	 aby	 Jego	 Syn	 miał	 dobrych	
rodziców	na	ziemi.	Wybrał	Maryję	 i	 Józefa,	 jed-
nak	nie	bez	ich	zgody,	a	oni	z	pełnym	od-daniem	
i	 szczerością	 wypełnili	 słowa	 wypowiedziane	
przez	 Boga.	 Józef	 wiedział,	 że	 nie	 jest	 ojcem	
dziecka	Maryi,	jednak	kochając	ją	czystą	miłością,	
po	 zaślubinach	wziął	 ją	 do	 siebie,	 tzn.	 zamiesz-
kali	w	jednym	domu.	Stał	się	więc	według	prawa	
1 Ks. M. Pohl „Święty Józef. Mistrz, Nauczyciel, 
Przyjaciel”; 
2 A. Doze „Józef, cień Ojca”, Kalisz 2006; 

Patronie nasz...
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razem modlić. Jest czymś innym. Podczas liturgii 
obecny jest Bóg	 –	 powiedział	 Papież	 i	 dodał,	 że 
obecność Boga jest realna, naprawdę rzeczywista. 
Gdy odprawiamy Mszę świętą, to nie odgrywamy 
Ostatniej Wieczerzy -  nie, to nie jest żadne 
odgrywanie. To jest coś innego -   to jest właśnie ta 
Ostatnia Wieczerza. (...) To jest teofania. Bóg jest 
obecny na ołtarzu, by zostać ofiarowanym Bogu za 
zbawienie świata. (...). Na mszę się nie „chodzi”, 
ale bierze się w niej udział i w ten sposób bierze 
się udział w tej teofanii, w tej tajemnicy obecności 
Boga między nami	–	mówił	Ojciec		Święty.	Msza 
jest rzeczywistym upamiętnieniem, to znaczy 
teofanią: Bóg zbliża się do nas i jest z nami, a my 
mamy udział w tajemnicy Zbawienia –	podkreślił	
Papież.	
Ojciec Święty przestrzega przed relatywizow-
aniem obecności diabła
	 Musimy być zawsze czujni, by nie dać się oszukać 
diabłu	–	mówił	Papież	w	trakcie	Mszy	św.	w	Domu	
św.	Marty.	Nawiązując	 do	Ewangelii,	 która	 uka-
zuje,	 jak	 Jezus	wyrzucał	 złe	duchy,	papież	Fran-
ciszek	 ostrzegał,	 by	 nie	 relatywizować	 prawdy	
o	walce	Chrystusa	z	diabłem	i	nie	umniejszać	Jego	
zwycięstwa.	 Jezus	przyszedł,	by	pokonać	diabła,	
wyzwolić	nas	z	jego	niewoli.	W tej walce chodzi 
o wieczne zbawienie każdego z nas –	przypomniał	
Papież.	A my możemy zadać sobie pytanie: Czy 
czuwam nad sobą, nad mym sercem, uczuciami, 
myślami? Czy strzegę skarbu łaski, obecności 
Ducha Świętego we mnie? A może pewny siebie 
niczym się nie przejmuję, wierząc, że wszystko 
będzie dobrze? Lecz jeśli ty nie czuwasz, przyjdzie 
silniejszy od ciebie. Czuwajmy! I zachowajmy 
trzy kryteria. Nie zaciemniajmy prawdy -   Jezus 
walczy z diabłem. To pierwsze kryterium. A dru-
gie: kto nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu. 
Nie ma postaw połowicznych. Trzecie kryterium 
to czuwanie nad własnym sercem, bo diabeł jest 
przebiegły. Nie został wyrzucony na zawsze. To 
stanie się dopiero ostatniego dnia. Prośmy Pana 
o łaskę poważnego traktowania tych spraw. On 
przyszedł, by walczyć o nasze zbawienie. Pokonał 
diabła! Bardzo proszę, nie targujmy się z diabłem! 
On chce wrócić, by nami zawładnąć. Nie relaty-
wizujmy, lecz czuwajmy! I zawsze z Jezusem! 
Papież Franciszek konsekwentnie występuje 
w obronie rodziny
	 W	 swoich	 przemówieniach	 podkreśla,	 że	
rodzina	 oparta	 na	 małżeństwie	 jest	 naturalnym	

centrum	 ludzkiego	 życia,	 a	 ochrona	 praw	 dzieci	
i	 osób	 starszych	 to	 wybór	 na	 rzecz	 cywilizacji.	
Podczas	przemówienia	do	Papieskiej	Rady	Rodz-
iny	Papież	przestrzegał:	Społeczeństwo, które por-
zuca dzieci i marginalizuje starszych czeka ponura 
przyszłość.	 Papież	 przypomina,	 że	 fundamentem	
rodziny	 jest	 sakramentalne	małżeństwo:	Poprzez 
akt dobrowolnej i wiernej miłości, nowo poślubieni 
chrześcijanie zawierają sakramentalny związek, 
będący fundamentem rodziny i umacniający 
więź między małżonkami, opartą na wzajemnym 
poświęceniu. Rodzina to silnik świata i historii.	
W	 przemówieniu	 skierowanym	 do	 Katolick-
iego	Stowarzyszenia	Lekarzy	Papież	powiedział,	
że	 sprzeciw	 wobec	 aborcji	 to	 chrześcijańska	
odpowiedzialność.	Wezwał	 do	 sprzeciwu	 wobec	
zabijania	 nienarodzonych	 i	 podkreślił,	 że	 ich	
życie	 jest	wartością,	która	nie	podlega	negocjac-
jom,	przypomniał	encyklikę	„Caritas	in	Veritate”,	
w	której	Benedykt	XVI	podkreślał,	 że	otwartość	
na	życie	jest	fundamentem	wszelkiego	rozwoju.
	 W	Rio	de	Janeiro	mówił	do	zebranej	młodzieży	
o	 prymacie	 wartości	 duchowych	 nad	 materi-
alnymi.	 Podkreślił,	 że	 wiara	 oraz	 obrona	 życia	
i	 rodziny	 są	ważniejsze	 od	walki	 z	 głodem	fizy-
cznym	 i	 niesprawiedliwością	 społeczną.	 Drodzy 
przyjaciele, niewątpliwie trzeba dawać chleb 
głodnym, co stanowi akt sprawiedliwości. Istnieje 
jednak jeszcze głębszy głód, głód szczęścia, który 
zaspokoić może tylko Bóg. Nie ma ani prawdzi-
wej promocji dobra wspólnego, ani rzeczywistego 
rozwoju ludzkiego, jeśli trwamy w ignorancji co 
do głównych fundamentów rządzących narodami. 
Tymi fundamentami nie są dobra materialne, lecz 
życie, które jest darem Boga i rodzina, która jest 
fundamentem koegzystencji i receptą na atomizację 
społeczeństwa.	 Do	 katolików	 mieszkających	
na	 Wyspach	 Brytyjskich	 mówił	 o	 konieczności	
powrotu	do	chwały	Boga,	która	lśni	tak	jasno,	że	
pozwala	 każdemu	 dostrzec	 nieocenioną	 wartość	
ludzkiego	 życia:	Nawet najsłabszy i najbardziej 
potrzebujący, chory i stary, nienarodzony i biedny 
są arcydziełami Boga, który stworzył je na Swój 
obraz, by żyły na wieki.
Papież broni celibatu i życia konsekrowanego
W	trakcie	spotkania	z	młodzieżą	z	Umbrii	Ojciec	
Święty	 stwierdził:	Małżeństwo jest powołaniem, 
które Bóg wpisał w naturę mężczyzny i kobiety, ale 
jest także i inne powołanie, komplementarne wobec 
małżeństwa -  powołanie do celibatu i dziewictwa 

Chrystusa oświeca nowym światłem te codzienne 
realia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą 
mocą! (…) Wierzymy w Zmartwychwstałego, który 
zwyciężył zło i śmierć! Miejmy odwagę, by „wyjść 
na zewnątrz”, by nieść tę radość i to światło do 
wszystkich miejsc naszego życia! Zmartwychwst-
anie Chrystusa jest naszą największą pewnością. 
Jest najcenniej-szym skarbem. Jakże nie dzielić 
z innymi tego skarbu, tej pewności?! Nie jest on 
tylko dla nas! Jest po to, aby go przekazywać, 
dawać innym, dzielić go z innymi! Na tym polega 
właściwe nam świadectwo! –	 zachęcał	 biskup	
Rzymu.	Także i my możemy napotkać wiele znaków, 
w których daje się rozpoznać Zmartwychwstały: 
Pismo Święte, Eucharystia, inne sakramenty, 
miłosierdzie -  które przynoszą promień zmart-
wychwstania. Pozwólmy się oświecić zmartwych-
wstaniem Chrystusa, pozwólmy się przekształcić 
Jego mocą, aby także za naszym pośrednictwem, 
w świecie oznaki śmierci ustąpiły przed znakami 
życia	–	mówił	papież	Franciszek.
Wieczność to pełnia życia, to ona daje nadzieję 
życiu doczesnemu każdego z nas
	 W	 jednym	 z	 rozważań	 poprzedzających	
modlitwę	Anioł	Pański	Ojciec	Święty	powiedział:	
Życie obecne nie stanowi odniesienia do 
wieczności, ale to wieczność oświeca i daje nadzieję 
życiu doczesnemu każdego z nas! Jeśli spojrzymy 
jedynie ludzkim okiem, to musimy powiedzieć, że 
ludzka egzystencja zmierza od życia do śmierci. 
Jezus obala tę perspektywę i stwierdza, że nasza 
pielgrzymka zmierza od śmierci do życia -   pełni 
życia! Tak więc śmierć jest za nami, z tyłu, a nie 
przed nami. Przed nami jest Bóg żywych, jest 
ostateczne pokonanie grzechu i śmierci, początek 
nowego, bezkresnego czasu radości i światła. Ale 
już tu na ziemi, w modlitwie, w sakramentach, 
w braterstwie spotykamy Jezusa i Jego miłość, 
i w ten sposób możemy mieć pewien przedsmak 
życia zmartwychwstałego. Nasze doświadczenie 
Jego miłości i Jego wierności zapala jakby ogień 
w naszych sercach i powiększa naszą wiarę 
w zmartwychwstanie. Rzeczywiście, jeśli Bóg jest 
wierny i miłuje, nie może to być na czas ograni-
czony -  jest On wierny na zawsze, według swojego 
czasu, który jest wiecznością. 
Papież przypomina czym jest Msza Święta
	 Liturgia	 nie	 jest	 wydarzeniem społecznym, 
żadnym dobrym społecznym aktem. Nie jest 
zebraniem wierzących, którzy mają się ze sobą 

	 	13	 marca	 2014	 roku	 mija	 pierwsza	 rocznica	
wyboru	 papieża	 Franciszka.	 Zaledwie	 rok,	 a	 tak	
wiele	 wydarzyło	 się	 w	 ciągu	 tego	 czasu	 -	 	 tyle	
wydarzeń,	 spotkań,	 wypowiedzi.	 Nie	 sposób	
w	 ramach	 poniższego	 tekstu	 zmieścić	 wszyst-
kiego,	 co	 reprezentatywne	 dla	 dotychczasowego	
pontyfikatu.	 Nie	 mam	 też	 kompetencji,	 ani	 tak	
gruntownej	 znajomości	 papieskiego	 naucza-
nia,	aby	dokonać	wyboru	tego,	co	w	tej	wielości	
obiektywnie	 najważniejsze.	 Dokonałam	 zatem	
subiektywnego	 wyboru	 papieskich	 wypowiedzi	
z	minionego	roku,	które	w	mojej	ocenie	są	bardzo	
poruszające,	mocne	w	swoim	przekazie,	dotycząc	
spraw	niezwykle	istotnych.	

Papież podkreśla, że centrum orędzia 
chrześcijańskiego stanowi prawda o zmart-
wychwstaniu 
	 Pozwólmy się oświecić zmartwychwstaniem 
Chrystusa, pozwólmy się przekształcić Jego mocą, 
aby także za naszym pośrednictwem, w świecie 
oznaki śmierci ustąpiły przed znakami życia	 -		
zaapelował	 do	 wiernych	 papież	 Franciszek	 pod-
czas	audiencji	ogólnej	w	Watykanie.	Nawiązując	
do	Roku	Wiary,	Ojciec	Święty	mówił:	W Credo, 
w naszym wyznaniu wiary powtarzamy następujące 
słowa: „zmartwychwstał dnia trzeciego, jak ozna-
jmia Pismo”. Świętujemy właśnie to wydarzenie: 
zmartwychwstanie Jezusa, centrum orędzia 
chrześcijańskiego, które rozbrzmiewało od samych 
początków i zostało przekazane, aby dotarło aż do 
nas. (…) Niestety, często usiłowano zaciemniać 
wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, a także między 
samych wiernych wkradły się wątpliwości. Wiara 
nieco rozwodniona, nie jest to wiara mocna. Dzieje 
się tak z powodu powierzchowności, czasami indy-
ferentyzmu, ponieważ ludzie zajęci są tysiącami 
spraw uważanych niekiedy za ważniejsze niż wiara, 
lub z powodu wyłącznie horyzontalnej wizji życia. 
Ale to właśnie zmartwychwstanie otwiera nas na 
większą nadzieję, ponieważ otwiera nasze życie 
i życie świata na wieczną przyszłość Boga, na pełne 
szczęście, na pewność, że zło, grzech, śmierć można 
pokonać. Prowadzi to do większej ufności w codzi-
ennej rzeczywistości, umożliwia podejście do niej 
z odwagą i zaangażowaniem. Zmartwychwstanie 

Pierwsza rocznica pontyfikatu 
papieża Franciszka
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No, wszyscy, to może nie. Niektórzy zarządcy: 
przedsiębiorstw, sektora publicznego, adminis-
tracji rządowej... Pewnie nie ma ich zbyt wielu. Ale 
istnieje taka postawa pójścia na skróty, łatwiejszą 
drogą, by zarobić na życie. (…) łapówkarski zwy-
czaj jest światowy i głęboko grzeszny. To pos-
tawa, która nie pochodzi od Boga -  Bóg nakazał 
nam przynosić do domu chleb zarobiony uczciwą 
pracą! Rządca z przypowieści Dawał do jedzenia 
swoim dzieciom brudny chleb! A te dzieci, pewnie 
wychowane w kosztownych collegach, wyrosłe 
w światłych środowiskach, dostawały od swojego 
taty do jedzenia brud, bo ich tata, przynosząc 
brudny chleb do domu, utracił godność. A to jest 
ciężki grzech! Bo zaczyna się pewnie od niewiel-
kiej kopertki, ale to jest jak narkotyk! (…) Dobrze 
byłoby dzisiaj pomodlić się za wszystkie te dzieci 
i młodzież, które dostają od swoich rodziców 
brudny chleb. Także one są głodne, spragnione 
godności! Módlmy się, aby Pan przemienił serca 
tych dewotów „bogini łapówki”, by uświadomili 
sobie, że godność pochodzi z uczciwej, codzien-
nej pracy, a nie z tych dróg na skróty, na których 
ostatecznie zabiorą ci wszystko. 
Papież o letnich chrześcijanach
	 Chrześcijanie letni chcą budować Kościół na 
własną miarę, ale to nie jest Kościół Chrystusowy	
-	 	 podkreślił	 papież	 Franciszek	 podczas	 Mszy	
św.	w	Domu	św.	Marty.	W	homilii	Ojciec	Święty	
nawiązał	 do	 fragmentu	 Ewangelii,	 gdzie	 „trudna	
mowa”	 eucharystyczna	 Chrystusa	 gorszy	 część	
Jego	uczniów.	Zwrócił	uwagę,	że	również	dziś	nie	
brakuje	takich	„zdystansowanych”	wierzących:	To 
tacy chrześcijanie zdroworozsądkowi, którzy wolą 
ostrożność. Chrześcijanie, których można określić 
mianem „satelitów”. Tworzą oni swój mały 
Kościół na własną miarę. By określić to słowami 
Jezusa z Apokalipsy, są to „chrześcijanie letni”. 
Taka letniość udziela się Kościołowi. Takich ludzi 
trzyma w nim jedynie własny zdrowy rozsądek, 
ale to jest właśnie pokusa ziemskiej ostrożności. 
Na drugim biegunie postaw znajdują się ci, którzy 
dają świadectwo o Jezusie aż po męczeństwo. 
Tych z pewnością nie można nazwać „satelitami” 
-  powiedział papież. Ci doskonale wiedzą to, co 
Piotr odpowiedział Panu, gdy Ten go zapytał: 
„Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szy-
mon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego.” Ojciec Święty wezwał do 
modlitw za Kościół, aby nadal wzrastał i umacniał 

się, krocząc w bojaźni Bożej przy wsparciu Ducha 
Świętego (…) Niech Pan oddali od nas pokusę tego 
tak zwanego zdrowego rozsądku, pokusę szemra-
nia przeciwko Jezusowi, że jest zbyt wymagający, 
pokusę zgorszenia.  
	 W	mediach	tzw.	głównego	nurtu	wiele	miejsca	
poświęcono	obecnemu	Papieżowi.	Warto	zwrócić	
uwagę,	 że	 często	 -	 	 niestety	 -	 	 przedstawia	 się	
papieża	 Franciszka	 (nie	 cofając	 się	 nawet	 przed	
manipulacją)	 jak	 gdyby	 był	 on	 wraz	 ze	 swoim	
nauczaniem	 na	 obrzeżach	 Kościoła,	 jakby	 było	
Mu	bliżej	do	tych,	którzy	są	poza	Kościołem	niż	
do	wierzących,	jakby	był	w	opozycji	do	biskupów	
(przynajmniej	niektórych),	jak	gdyby	istniał	jakiś	
antagonizm	między	Papieżem	a	resztą	kościelnej	
hierarchii.	 Tymczasem	 rzetelne	 wczytanie	 się	
w	 wypowiedzi	 Ojca	 Świętego,	 potraktowanie	
ich	w	 sposób	 pełny,	 a	 nie	wycinkowy	 nie	 pozo-
stawia	 wątpliwości,	 że	 papież	 Franciszek	 jest	
w	samym	rdzeniu	Kościoła,	przewodzenie	którym	
zostało	Mu	powierzone,	że	stoi	na	straży	trwałości	
i	niezmienności	prawd	wiary	i	nauczania	Kościoła,	
że	mówi	jednym	głosem	ze	swymi	poprzednikami	
oraz	 obecnymi	 braćmi	 w	 posłudze	 biskupiej.	
Wyżej	zamieszczono	wybrane	fragmenty	wypow-
iedzi	 papieża	 Franciszka,	 które	 mogą	 stanowić	
potwierdzenie	 tej	 tezy,	 mogą	 nieco	 przybliżyć	
papieskie	nauczanie	i	-		mam	nadzieję	-		zachęcić	
do	 dalszej	 pogłębionej	 lektury	 pełnych	 tekstów	
papieskich	homilii	i	przemówień1	.	

Karolina	Appelt
1 Można je znaleźć między innymi na stronie: 
http://www.pch24.pl  

Nasz Patron	
 pismo parafii pw. św. Józefa w Kicinie

Zespół redakcyjny: 
ks. Andrzej Magdziarz, Karolina Appelt, Piotr Owczarek, 
Renata Sobańska, Bogumiła Szymańska, Marcin Wnęk, 

Grzegorz Zalewski.

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

www.parafiakicin.pl
Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	do	opracowania

i	skracania	nadesłanych	materiałów.

Drukarnia:	P.P.H.U.	Alfa	Druk,	ul.	Spławie	15,
61-312	Poznań

stwierdził.	 Papież	Franciszek	przypomniał	 słowa	
św.	 Pawła,	 w	 których	 zachęcał	 rządzonych,	 by	
wznosili	 modlitwy	 za wszystkich sprawujących 
władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche 
i spokojne.
	 Papież	 wskazał,	 że	 obywatele	 nie	 mogą	 nie	
interesować	 się	 polityką.	 Nikt z nas nie może 
powiedzieć: „Ja w to nie wchodzę, to oni rządzą...”. 
Ależ nie, odpowiadam za to, jak rządzą i muszę 
uczynić wszystko co w moich siłach, aby rządzili 
dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć 
w życiu politycznym. Polityka -  mówi nauka 
społeczna Kościoła -  jest jedną z najwznioślejszych 

form miłości, gdyż 
jest służbą dobru 
wspólnemu. Nie mogę 
umyć rąk. Wszy-
scy musimy coś dać 
z siebie -  powiedział 
Ojciec Święty. Dobry 
katolik miesza się do 
polityki, dając z sie-
bie to, co najlepsze, 
aby rządzący mógł 
rządzić. Cóż jednak 
jest najlepszą rzeczą, 
jaką możemy dać 
rządzącym? Modlitwa! 
O tym właśnie mówi 

św. Paweł: zalecam, aby modlitwy były odprawi-
ane za wszystkich ludzi -  za królów i za wszyst-
kich sprawujących władzę. (…) Módlmy się za 
rządzących, aby prowadzili naszą ojczyznę i świat 
ku przyszłości, aby był pokój i dobro wspólne	 -		
zachęcał	papież	Franciszek.
Papież o grzechu łapówkarstwa i korupcji
	 Papieska	 modlitwa	 za	 młodych,	 których	
rodzice	 karmią	 „brudnym	 chlebem	 łapówek	
i	 korupcji”,	 zabrzmiała	 w	 kaplicy	 Domu	 św.	
Marty.	 W	 homilii	 papież	 Franciszek	 nawiązał	
do	 przypowieści	 o	 nieuczciwym	 rządcy,	 który	
kupuje	 sobie	 przychylność	 ludzi,	 redukując	 ich	
długi	wobec	swego	pana.	Gdy myślimy o naszych 
nieprzyjaciołach, myślimy w pierwszym rzędzie 
o diable, bo to właśnie on nam szkodzi	 –	mówił	
Ojciec	Święty.	Atmosfera światowości, styl życia 
bardzo się podoba diabłu -  żyć według światowych 
pseudowartości. A ów rządca to przykład 
światowości. Ale ktoś mi powie: „Przecież 
ten człowiek zrobił to, co wszyscy czynią!”. 

dla Królestwa Niebieskiego. To powołanie, którym 
żył sam Jezus. Jak je rozpoznać?	 Podkreślał,	 że	
dla	 rozpoznania	 własnego	 powołania	 konieczna	
jest	modlitwa	i	udział	w	życiu	Kościoła:	U źródła 
każdego powołania do życia konsekrowanego leży 
zawsze silne doświadczenie Boga, doświadczenie, 
które nie jest zapominane, które jest pamiętane 
przez całe życie. Takie doświadczenie przeżył 
Franciszek	 (z	Asyżu	 –	 przyp.	 red.).	Nie możemy 
tego przewidzieć, ani tego zaprogramować. Bóg 
zawsze nas zaskakuje. To Bóg jest tym, który nas 
powołuje, ale ważne jest, by ustanowić z Bogiem 
codzienną relację, by słuchać go w ciszy przed 
tabernakulum. (…) 
Chcę wam powiedzieć 
coś ze szczególnym 
naciskiem, szczegól-
nie dzisiaj: dzie-
wictwo dla Królestwa 
Niebieskiego nie jest 
„nie”, to „tak”! To 
prawda, ono zawiera 
w sobie wyrzeczenie 
się więzi małżeńskiej 
i swojej własnej rodz-
iny, ale u jego źródła 
leży „tak”, odpowiedź 
na całkowite „tak” 
Chrystusa dla nas.
Według Papieża dobry katolik miesza się do 
polityki
	 Na	 znaczenie	 pokory	 i	 umiłowania	 swojego	
narodu	jako	niezbędnych	cech	ludzi	sprawujących	
władzę	 wskazał	 Papież	 podczas	 Mszy	 św.	
w	Domu	Świętej	Marty.	Ojciec	Święty	nawiązując	
do	czytań	liturgicznych	(1	Tm	2,1-8;	Łk	7,1-10),	
podjął	refleksję	na	temat	posługi	władzy.	Ten, kto 
rządzi, musi kochać swój lud, ponieważ rządzący, 
który nie kocha, nie może rządzić -  może najwyżej 
dyscyplinować, zaprowadzić trochę porządku, 
ale nie rządzić -	 	 stwierdził	 Papież.	Nie można 
rządzić bez umiłowania ludu i bez pokory! A każdy 
-  mężczyzna czy kobieta -  kto ma objąć posługę 
rządzenia, powinien postawić sobie następujące 
dwa pytania: Czy kocham mój lud, by lepiej jemu 
służyć? Czy jestem pokorny i słucham innych, 
różnych opinii, aby obrać najlepszą drogę? Jeśli 
nie będzie on stawiał sobie tych pytań, to jego rządy 
nie będą dobre. Rządzący, mężczyzna czy kobieta, 
który miłuje swój lud jest człowiekiem pokornym –	
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Dla wszystkich zainteresowanych

	 Od	15	lutego	br.	w	naziemnej	telewizji	cyfrowej	
pojawiły	się	dwa	nowe	kanały	–	TVP	ABC	i	TV	
Trwam.	 Aby	 znaleźć	 nowe	 kanały	 musimy	 je	
wyszukać	w	naszym	tunerze	lub	telewizorze.

	 Ten	 pierwszy	 to	 kanał	 tematyczny	 dla	 dzieci	
i	 jak	 zapewnia	 Telewizja	 Polska	 pełen	 będzie	
interesujących,	zabawnych	i	zawsze	bezpiecznych	
programów,	 które	 rozbudzają	 ciekawość	 oraz	
wyobraźnię	najmłodszych	widzów.
	 Ten	 drugi	 zbieżny	 jest	 w	 zasadzie	 z	 linią	
programową	 Radia	 Maryja	 i	 nadawany	 już	 od	
jakiegoś	 czasu	 drogą	 satelitarną.	 Dostępny	 jest	
również	w	większości	 polskich	 sieci	 kablowych,	
a	 także	 w	 internecie,	 w	 tym	 za	 pośrednictwem	
aplikacji	iPhona	i	iPada.
	 Na	 stronie	 internetowej	 stacji	 znajdziemy	 jej	
aktualny	 program,	 informacje	 o	 najciekawszych	
transmisjach	 i	 emitowanych	 programach	 oraz	
bibliotekę	VOD	(ang.	Video	on	Demand	–	wideo	
na	 żądanie),	 w	 której	 znajduje	 się	 większość	
produkcji	własnych	emitowanych	na	antenie	stacji.	
	 Dla	przykładu	każdego	dnia	o	18.00	emitowana	
jest	modlitwa	Anioł	Pański	ze	studia	TV	Trwam.	
Każdego	też	dnia	o	20.50	nadawana	jest	modlitwa	
różańcowa.	W	sobotnie	wieczory	równolegle	wraz	
z	Radiem	Maryja	emitowany	jest	często	program,	
w	 którym	 dokonuje	 się	 przeglądu	 tygodnika	 ro-
dzin	 katolickich	 „Źródło”.	 Codziennie	 o	 21.00	
transmitowany	jest	Apel	Jasnogórski	a	w	niedzielę	
o	 12.00	 Anioł	 Pański	 z	 Watykanu	 z	 udziałem	
Ojca	 Świętego.	 Od	 2007	 roku	Telewizja	 Trwam	
nadaje	 regularnie	cotygodniową	 transmisję	Mszy	
św.	 niedzielnej	 z	Kaplicy	Matki	Bożej	 na	 Jasnej	
Górze.

red.

Droga do niepodległości

1	 marca	 wspominamy	 Żołnierzy	 Wyklętych	
–	 bohaterów	 podziemia	 niepodległościowego,	
powstania	 antysowieckiego,	 którzy	 podjęli	 trud	
walki	o	wolność	 i	 jedność	Polski.	Była	 to	walka	
z	okupantem	sowieckim	i	jego	wasalami,	polskimi	
komunistami,	 którzy	 za	 namiastkę	 władzy	 zdra-
dzali	i	poniewierali	naród	polski.

O	 Wyklętych	 mówi	 się	 również:	 Waleczni,	
Niezłomni.	Zajęli	ważne	miejsce	w	panteonie	naj-
większych	polskich	bohaterów	obok	zwycięzców	
walk	 pod	 Grunwaldem,	 Kłuszynem,	 Wiedniem,	
obok	 zdobywców	 Moskwy,	 konfederatów	 bar-
skich,	powstańców	styczniowych,	żołnierzy	1920	
roku	i	tych	z	powstania	warszawskiego.	To	blisko	
pół	miliona	 osób,	 które	 podjęły	 heroiczny	wysi-
łek	walki	o	niepodległość	i	całość	Rzeczypospoli-
tej	oraz	o	godność	Polaków.	Byli	do	końca	wierni	
polskiemu	 zawołaniu	 „Bóg,	 Honor,	 Ojczyzna”,	
a	 na	 ich	 mundurach	 wyróżniały	 się:	 godło	 orła	
w	koronie	zakończonej	krzyżem	i	ryngrafy1	Matki	
Bożej,	 najczęściej	 Jasnogórskiej	 z	 Częstochowy	
i	Ostrobramskiej	z	Wilna.	

Ich	walka,	jeszcze	krwawsza	i	tragiczniejsza,	
rozpoczęła	 się	 4	 stycznia	 1944	 roku	od	przekro-
czenia	 przez	 Rosjan	 wschodniej	 granicy	 II	 RP	
(ustalonej	w	1921	roku	na	mocy	traktatu	ryskiego)	
w	 okolicach	 Sarn.	 W	 miarę	 parcia	 Sowietów	
na	 zachód	 objęła	 wszystkie	 ziemie,	 aż	 po	 Odrę	
i	 Nysę	 Łużycką.	 Pomimo	 sowieckiego	 kordonu	
granicznego,	czyli	sztucznej	granicy	PRL	–	ZSRS,	
Polacy	walczyli	po	obu	jej	stronach	na	blisko	pię-
ciuset	tysiącach	kilometrów	kwadratowych,	dając	
nadzieję,	wsparcie	i	ochronę	miejscowym.	Trwali	
do	końca	−	do	poniesionej	w	boju	śmierci	ostat-
niego	z	Niezłomnych,	sierżanta	Józefa	Franczaka	
„Lalka”	21	października	1963	roku.	

Haniebne	potraktowanie	jego	zwłok	−	odcię-
cie	i	zabranie	głowy	(do	obecnej	chwili	nie	odna-
lezionej)	 oraz	 zakopanie	 pozostałej	 części	 ciała	
bez	należytego	pochówku	−	świadczy	o	ludobój-
czym	charakterze	okupacji	sowieckiej,	o	wrogości	
wobec	 polskości	 i	 o	 niezmienności	 bestialskich	
metod	oprawców.

Żołnierze	 Wyklęci	 obok	 czynnej	 walki	 zaj-
mowali	 się	 gromadzeniem	 informacji	 o	 zbrod-
1	ryngraf	–	blaszany	wizerunek	Maryi	na	żołnierskiej	
szyi;	 

niach	Sowietów	i	polskich	komunistów,	wspierali	
miejscową	ludność,	atakowali	więzienia	uwalnia-
jąc	prześladowanych.	Na	Kresach	z	determinacją	
archiwizowali	i	chronili	polskie	dobra	kultury,	pie-
lęgnowali	polskość	wśród	żyjących	tam	Polaków.	

Do	 walki	 z	 Polakami	 zostały	 przygotowane	
specjalne	 jednostki	NKWD	i	„Smiersza”	(śmierć	
szpiegom).	 Około	 miliona	 Sowietów	 zajęło	 się	
bezwzględnym	 zwalczaniem	 oporu.	 Ich	 aparat	
represji	szedł	już	za	frontem	i	natychmiast	rozpo-
czynał	działanie:	aresztowania,	masowe	wywózki,	
mordy,	terror	całego	społeczeństwa.	Polacy	dostali	
się	 pod	 panowanie	 Moskwy,	 a	 ziemie	 polskie	
przedzielono	 linią	 graniczną.	 Z	 zachodniej	 czę-
ści	 Sowieci	 utworzyli	 wasalne	 państwo	 zwane	
PRL-em	o	pow.	około	312	tys.	km2,	a	obszary	na	
wschód	 od	 niego	 o	 powierzchni	 około	 140	 tys.	
km2	wcielili	do	Związku	Sowieckiego.	Jednak	to	
tylko	zewnętrznie	rozdzieliło	Polaków.	

Ziemie	 wcielone	 do	 ZSRS	 miały	 ulec	 cał-
kowitemu	 odpolonizowaniu,	 a	 w	 wasalnym	
PRL-u	Polacy	mieli	zostać	zsowietyzowani	i	cał-
kowicie	oderwani	od	swoich	tradycji	i	wartości.	

Działania	 sowieckie	 na	 ziemiach	 kresowych	
włączonych	do	ZSRS	to	terror,	przesiedlenia	Pola-
ków	na	zachód,	traktowanie	tych,	którzy	pozostali	
jako	 obywateli	 sowieckich	 i	 wcielanie	 do	Armii	
Czerwonej.	 Tych	 szczególnie	 opornych	 wywo-
żono	 na	 wschód.	 Niesamowita	 inwigilacja	 pol-
skiego	środowiska	powodowała,	że	wielu	−	mimo	
przywiązania	 do	 stron	 rodzinnych	 −	 wyjeżdżało	
lub	wręcz	 uciekało	 z	 Kresów.	Większość	 rodzin	
zaczęła	 żyć	 po	 dwóch	 stronach	 granicznego	
kordonu.	 To	 był	 kolejny	 etap	 odpolonizowania	
Kresów.	 Polacy	 podjęli	 tam	 zdecydowany	 opór	
zbrojny.	

W	PRL-u	natomiast	Sowieci	usuwali	wszelkie	
przejawy	niezależności,	zamieniając	je	na	serwili-
styczne2	zachowania	ludzi	aparatu	okupacyjnego.	
„Elitę	polskiego	ludowego	państwa”	zaczęły	two-
rzyć	osoby	o	nowych	metrykach.	Przywieziono	ze	
Związku	Sowieckiego	tzw.	POP-ów,	„Pełniących	
Obowiązki	Polaków”.	Wraz	z	rodzinami	było	ich	
około	200	tys.	−	mieli	wtopić	się	w	społeczeństwo.	
Byli	zaangażowani	w	działalność	aparatu	utrwala-
jącego	nowy	ludowy	reżim	(współpraca	z	NKWD,	
UB,	 Informacją	Wojskową,	PPR).	Walka	z	Pola-
2	serwilizm	–	bezgraniczne	i	bezwarunkowe	podporządko-
wanie	się	komuś	lub	czemuś,	bezkrytyczne	podporządko-
wanie	się	jakiejś	władzy.	

kami	 przybrała	 i	 tu	 formy	 totalne.	 Na	 Lubelsz-
czyźnie	w	ciągu	kilku	miesięcy	zaaresztowano	aż	
21	tysięcy	osób,	których	głównie	deportowano	do	
sowieckich	gułagów.	Rozmach	akcji	antypolskiej	
obrazuje	 sytuacja	 na	 Sandomierszczyźnie,	 gdzie	
pacyfikacje	 i	 aresztowania	 prześcigały	 w	 skali	
nawet	 poczynania	 niemieckie.	 W	 pierwszych	
miesiącach	 1945	 roku	 po	 zajęciu	 Wielkopolski,	
Górnego	Śląska	i	Pomorza	aresztowano	i	deporto-
wano	do	ZSRS	około	50	tysięcy	osób.	Deportacje	
z	obszaru	Polski	Ludowej	do	Sowietów	trwały	do	
końca	1949	roku.	

Szczelny	kordon,	czyli	granica	dzieląca	PRL	
i	 Kresy,	 uniemożliwiał	 wspólne	 działania.	 Na	
ziemiach	 od	 granicy	 ryskiej	 aż	 po	 Odrę	 i	 Nysę	
Łużycką,	w	 latach	1944-1947	 istniało	350	więk-
szych	i	mniejszych	oddziałów	zbrojnych.	Działa-
nia	militarne	podjęte	przeciwko	okupacji	sowiec-
kiej	 przybrały	 znaczne	 rozmiary	 i	 nazywane	 są	
„powstaniem	 antysowieckim”.	 W	 latach	 1944-
1945	w	ówczesnym	podziemiu	antykomunistycz-
nym	było	czynnych	około	200	tysięcy	osób.	Naj-
silniejszymi	 pod	względem	aktywności	 rejonami	
były	 tereny	 Wileńszczyzny,	 Nowogródczyzny,	
Grodzieńszczyzny,	 Białostocczyzny,	 Polesia,	
Kielecczyzny,	 Sandomierszczyzny,	 wschodniego	
Mazowsza,	Pomorza	i	części	Wielkopolski.	Wszę-
dzie	 tam	 operowało	 po	 kilkadziesiąt	 oddziałów	
i	 formacji	 bojowych,	 w	 których	 służyło	 łącznie	
15-20	tysięcy	żołnierzy.	Przykładowo,	w	Wielko-
polsce	działało	ponad	100	organizacji	i	60	oddzia-
łów	zbrojnych.	Reszta	osób	działała	w	uzupełnia-
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jącej	je	konspiracji	cywilnej.	Skala	walk	na	całym	
tym	obszarze	przybrała	tak	znaczące	rozmiary,	że	
w	wielu	miejscach	sowiecki	aparat	komunistyczny	
został	 zneutralizowany	 lub	 wręcz	 usunięty,	 jak	
np.	 na	 ziemi	 kieleckiej.	 Z	 powodzeniem	 utrud-
niano	 instalowanie	 i	 umacnianie	 się	 okupacyjnej	
sowieckiej	administracji	i	jej	służb.	W	1947	roku	
osób	 aktywnie	 zaangażowa-
nych	 w	 podziemie	 niepod-
ległościowe	 było	 około	 100	
tysięcy,	 z	 tego	 w	 konspira-
cji	 zbrojnej	 około	 8	 tysięcy.	
Na	 samej	 Wileńszczyźnie	
i	Nowogródczyźnie	funkcjo-
nowało	wówczas	30-40	grup	
bojowych	w	sile	do	500	żoł-
nierzy.	

Sowieci	 i	 komuniści	
stale	 wzmacniali	 swoje	 for-
macje	 i	 przystępowali	 do	
działania.	 Masowo	 stoso-
wano	 aresztowania,	 naj-
ścia,	 rewizje	 i	wykonywano	
wyroki	śmierci.	W	okolicach	
Gib	i	Sejn	na	Białostocczyź-
nie	 siły	 NKWD	 w	 czerwcu	
i	 lipcu	 1945	 roku	 dokonały	
aresztowań	 około	 2	 tysięcy	
osób.	 Poddano	 ich	 przesłu-
chaniom.	 600	 osób	 wywie-
ziono	 prawdopodobnie	 za	
kordon	 i	 w	 Naumowiczach	
pod	Grodnem	lub	koło	Lidy	
wymordowano.	 Ta	 operacja	 sowiecka	 nazywana	
„obławą	 augustowską”	 była	 jedną	 z	 wielu	 form	
akcji	 represyjnych.	 W	 ramach	 tych	 działań	 do	
1946	roku	wywieziono	do	ZSRR	około	50	tysięcy	
Żołnierzy	Wyklętych	(NSZ-owców	i	AK-owców).	
Wróciły	zaledwie	pojedyncze	osoby.	

Ich	danina	krwi	była	ogromna.	Wielu	po	zła-
paniu	i	poddaniu	się	było	na	miejscu	rozstrzeliwa-
nych,	 wieszanych,	 katowanych.	 Represje	 dosię-
gały	także	ich	bliskich.	Skalę	owej	fizycznej	likwi-
dacji	trudno	ustalić.	Tylko	„sądy”	komunistyczne	
wydały	przeszło	5	tysięcy	wyroków	śmierci,	z	któ-
rych	 	 ponad	 połowę	wykonano.	W	 latach	 1944-
1963	 w	 więzieniach	 i	 obozach	 PRL-u	 przetrzy-
mywano	ponad	ćwierć	miliona	osób.	 Inną	 formą	
zwalczania	niepokornych	były	wywózki	 do	pań-
stwa	sowieckiego.	Ta	liczba	również	jest	niezwy-

kle	trudna	do	ustalenia:	z	obszaru	PRL-u	wywie-
ziono	w	 tym	 czasie	minimum	100	 tysięcy	 osób,	
a	z	obszarów	wschodnich,	pozostałych	ziem	II	RP	
(terytorium	 około	 140	 tysięcy	 km2)	 wcielonych	
w	skład	ZSRS,	kolejne	100	tysięcy.	

Lista	Walecznych	jest	długa.	Warto	wspomnieć	
choć	kilku:	Witold	Pilecki	„Witold”,	Łukasz	Cie-

pliński	„Pług”,	Zygmunt	Szen-
dzielarz	 „Łupaszko”,	 Danuta	
Siedzikówna	 „Inka”,	 Maciej	
Kalenkiewicz	 „Kotwicz”,	 ks.	
Antoni	 Bańkowski	 „Eliasz”,	
Jan	Borysewicz	„Krysia”,	Adolf	
Pilch	 „Góra-Dolina”,	 Antoni	
Heda	„Szary”,	Mieczysław	Nie-
dziński	 „Men”,	 Andrzej	 Rze-
wuski	 „Przemysław”,	 Anatol	
Radziwonik	„Olech”,	Hieronim	
Dekutowski	„Zapora”,	ks.	Wła-
dysław	 Gurgacz	 „Sem”,	 Józef	
Kuraś	 „Ogień”,	 Jan	 Szczurek-
-Cergowski	 „Sławbor”,	 Kazi-
mierz	 Kamieński	 „Huzar”,	
Henryk	Flame	„Bartek”,	Marian	
Bernaciak	 „Orlik”,	 Franciszek	
Jaskulski	 „Zagończyk”,	 Stani-
sław	Sojczyński	„Warszyc”,	Jan	
Tabortowski	„Bruzda”.	

Działali	 w	 różnych	 struk-
turach.	 Największe	 z	 nich	 to:	
Zrzeszenie	Wolność	i	Niezawi-
słość	WiN,	 Narodowe	 Zjedno-
czenie	Wojskowe	NZW,	Armia	

Krajowa	Obywatelska	AKO,	Ruch	Oporu	Armii	
Krajowej	ROAK,	Konspiracyjne	Wojsko	Polskie	
KWP,	Związek	Zbrojnej	Konspiracji	ZZK,	Naro-
dowe	 Siły	 Zbrojne	 –	 Organizacja	 Polska	 NSZ-
-OP,	Wielkopolska	 Samodzielna	Grupa	Ochotni-
cza	„Warta”.	Często	powstawały	samoistnie	także	
mniejsze	struktury	jako	lokalne	formacje	obronne.			

Odwaga	 Żołnierzy	 Wyklętych,	 oddanie	 dla	
świętej	sprawy	jaką	była	niepodległość	i	 jedność	
kraju,	predestynują	 ich	do	najwyższych	zaszczy-
tów.	Wszyscy	powinni	być	uhonorowani	przywró-
conym	 Orderem	 Krzyża	 Niepodległości	 z	 Mie-
czami.

Niezłomni	 Żołnierze	 Niepodległości	 muszą	
trafić	do	szkół,	muszą	być	patronami	ulic	i	placów.	
Ich	szczątki	powinny	zostać	odnalezione	i	godnie	
pochowane.	Dzisiaj	 nad	 ich	 bezimiennymi	miej-

Mundur ppor.EdwardaTaraszkiewicza, 
dowódcy lotnych oddziałów WiN (zginąl 
w 1951 r. w walce z oddziałami UB)

scami	spoczynku	straż	dumnie	trzymają	szumiące	
drzewa.	 Czas	 to	 zmienić.	 Działania	 Wyklętych	
−	 niezwykle	 waleczne,	 heroiczne	 −	 	 stanowiły	
jedyną	 drogę	 do	 niepodległości.	 Nie	 było	 i	 nie	
ma	innej.	Czas	dobitnie	pokazuje,	że	to	Żołnierze	
Wyklęci	są	zwycięzcami.	Chwała	bohaterom!

Dariusz	Piotr	Kucharski

Dariusz	 Piotr	 Kucharski	 jest	 doktorem	 nauk	
humanistycznych,	 historykiem	 i	 głównym	 organizatorem	
Dnia	 Żołnierzy	 Wyklętych	 w	 Poznaniu.	 Jest	 też	 autorem	
opracowań	 i	publikacji,	 takich	 jak	m.in.:	 „Ludobójstwo	na	
Polakach	w	Sowietach	w	okresie	międzywojennym”;	„Coraz	
mniejszy	potencjał”;	„Administracja	na	miarę	nowoczesnego	
państwa”;	„Polityka	wschodnia	III	RP;	„Elitarne	szkolnictwo	
itd.

Polak, Węgier…

Kiedy	 ktoś	 pyta	 mnie,	 dlaczego	 wybrałam	
hungarystykę	 (swoją	 drogą	 to	 jedno	 z	 najczęst-
szych	 i	 najbardziej	 nielubianych	 pytań	 skiero-
wanych	do	hungarysty),	po	chwili	 zastanowienia	
odpowiadam,	 że	 to	 ze	względu	 na	 przyjaźń	 pol-
sko-węgierską.	I	choć	tak	naprawdę	nie	pamiętam	
już,	dlaczego	zaczęłam	studiować	ten	kierunek,	to	
właśnie	 ta	 odpowiedź	 wydaje	 się	 satysfakcjono-
wać	 i,	 jakkolwiek	dziwnie	 to	zabrzmi,	wzbudzać	
zadumę	u	pytających.

Fenomenu	 przyjaźni	 polsko-węgierskiej	 sen-
sownie	nie	potrafi	wytłumaczyć	nikt.	Można	spró-
bować	 doszukiwać	 się	 jej	 początków	w	 średnio-
wieczu,	kiedy	Bolesław	Krzywousty	i	król	węgier-
ski	Koloman	I	zawiązali	sojusz	przeciw	Niemcom	
–	ale	przecież	wiele	państw	na	przestrzeni	wieków	
zawiązywało	 sojusze	 przeciw	 innym	 państwom,	
a	z	ich	wielkiej	przyjaźni	do	dzisiaj	nie	pozostało	
wiele.	 A	 jednak	 wzajemna	 sympatia	 Węgrów	
i	Polaków	przetrwała	próbę	czasu,	przetrwała	też	
sporo	wojen	i	kryzysów,	podczas	których	żadna	ze	
stron	nie	zdradziła	przyjaciela,	choć	nie	 raz	były	
ku	temu	okazje.	

Prócz	 tak	 oczywistych	 historycznych	 związ-
ków	jak	posiadanie	wspólnych	władców	–	Ludwik	
Węgierski,	królowa	Jadwiga,	Stefan	Batory	−	losy	
Polaków	i	Węgrów	splotły	się	także,	a	może	naj-
mocniej,	w	XIX	i	XX	wieku.	Rozpoczętą	w	1848	

roku	rewolucją	węgierską	przez	długi	czas	dowo-
dził	gen.	Józef	Bem,	pod	którego	wodzą	Węgrzy	
pokonali	 w	 jednej	 z	 bitew	Austriaków.	 Do	 dziś	
zresztą	Bem	jest	przez	Węgrów	uważany	za	boha-
tera	narodowego.
Podczas	wojny	polsko-bolszewickiej	tylko	Węgrzy	
zaofiarowali	 Polakom	 swoją	 pomoc.	 I	 choć	 nie	
mogli	wesprzeć	naszego	wojska	żołnierzami	(nie	
z	 braku	 zasobów	 –	Czesi	 i	 Rumuni	 nie	 zgodzili	
się	na	przejazd	kawalerzystów	węgierskich	przez	
terytoria	ich	państw),	przesłali	do	Polski	ogromną	
ilość	amunicji1.	Kiedy	w	1939	roku	Polskę	zaata-
kowała	 III	 Rzesza,	 Węgrzy,	 choć	 byli	 z	 Niem-
cami	w	sojuszu,	stanowczo	odmówili	im	pomocy	
w	agresji	na	Polskę.	Jeszcze	przed	rozpoczęciem	

II	 wojny	 światowej	 szef	 węgierskiej	 dyplomacji	
w	liście	do	Hitlera	napisał,	że	Węgry	nie	wezmą	
ani	 bezpośredniego,	 ani	 pośredniego	 udziału	
w	 inwazji	 na	 Polskę	 i	 jeżeli	 III	 Rzesza	 będzie	
ich	 zmuszać	 do	 tego	 siłą,	 oni	 również	 odpowie-
dzą	siłą.	Sympatia	Węgrów	wobec	Polaków	była	
wtedy	 tak	wielka,	że	 rząd	węgierski	obawiał	się,	
iż	zwrócenie	się	przeciwko	Polsce	wywołałoby	na	
Węgrzech	 rewolucję	 i	 wstrząs	moralny.	 Podczas	
II	wojny	światowej	na	Węgry	przedostało	się	sto	
tysięcy	polskich	uchodźców.	Ale	 również	Polacy	
nie	pozostawali	dłużni	–	warto	wspomnieć	choćby	
o	Henryku	Sławiku,	który	w	czasie	wojny	uciekł	
do	Budapesztu,	skąd	wraz	z	dr.	Józefem	Antallem	
i	 innymi	Węgrami	 pomagał	 uchodźcom	 przedo-
stać	 się	 na	Zachód.	Gdy	w	1944	 aresztowało	go	
gestapo,	mimo	torturowania	nie	wydał	żadnego	ze	
współpracujących	z	nim	Węgrów.

Także	powojenne	losy	naszego	i	węgierskiego	
narodu	są	podobne	–	na	okupowanych	przez	ZSSR	
Węgrzech	 w	 październiku	 1956	 roku	 wybuchło	
powstanie,	 którego	 katalizatorem	 były	 zapewne	
1	Źródło	-	http://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunki_polsko-
w%C4%99gierskie

Wilhlem Baur Węgrzy, Polacy XVII w
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pobożności,	do	których	zachęcał	go	ks.	Bosko.	
Jego	 postępowanie	 powinno	 być	 przykładam	

dla	 nas	 ministrantów	 oraz	 dla	 wszystkich	 ludzi.	
Ksiądz	 Bosko	 uważał	 go	 za	 wzór	 młodzieńczej	
świętości.	 Papież	 Pius	 XI	 nazwał	 go	 „nie	 tyle	
małym	 świętym,	 ale	 raczej	 wielkim	 gigantem	
ducha”.	 Dominik	 cierpiał	 na	 gruźlicę.	 Zmarł	 9	
marca	1857	r.,	po	wcześniejszym	przyjęciu	komu-
nii	świętej	i	otrzymaniu	sakramentu	namszczenia	
chorych.	W	1954	r.	został	zaliczony	do	grona	świę-
tych.	Jego	wspomnienie	obchodzone	jest	9	marca	
i	5	maja.	Jest	patronem	ministrantów,	dzieci	i	mło-
dzieży,	matek	w	stanie	błogosławionym	(szczegól-
nie	w	 ciąży	 zagrożonej)	 oraz	małżeństw	 starają-
cych	się	o	potomstwo.

Mikołaj	Celka

wydarzenia	z	Poznańskiego	Czerwca.	Poznaniacy	
zresztą	 zorganizowali	 wtedy	 akcję	 oddawania	
krwi	dla	rannych	w	walkach	Węgrów.
A	z	zupełnie	już	współczesnych	wydarzeń	–	dele-
gacje	Węgrów	co	roku	zasilają	nasz	Marsz	Niepod-
ległości.	Polacy	jeżdżą	do	Budapesztu	upamiętniać	
15	marca,	czyli	rocznicę	wybuchu	rewolucji	1848	
roku,	 co	 nie	 pozostaje	 niezauważone	 –	 w	 ubie-
głym	 roku	 podczas	 tych	 uroczystości	 premier	
Viktor	Orbán	powiedział:	„Niech	Bóg	błogosławi	
Polskę,	że	jest	z	nami,	jak	w	1848,”	dodał	też	po	
polsku:	„za	wolność	waszą	i	naszą”.	Jego	postawę	
od	razu	podchwycili	obecni	na	obchodach	święta	
Węgrzy,	którzy	zaczęli	ściskać	Polaków	i	im	dzię-
kować,	 a	 także	 bić	 brawo,	 widząc	 polskie	 flagi.	
Ubiegłoroczne	 święto	 było	 szczególne	 również	
pod	tym	względem,	że	Orbán	zapowiedział	wtedy	
opór	wobec	Brukseli	i	chęć	walki	o	suwerenność	
ekonomiczną	Węgier2.
2	Źródło	-	http://wiadomosci.wp.pl/
kat,1342,title,Viktor-Orban-niech-Bog-blogoslawi-
Polske,wid,14337271,wiadomosc.html?ticaid=112378

Kiedy	po	raz	pierwszy	pojechałam	na	Węgry	
i	spytałam	zupełnie	przypadkową	kobietę	o	drogę,	
na	wstępie	 spytała,	 skąd	 jestem.	Gdy	 tylko	usły-
szała,	że	z	Polski,	rozpromieniła	się	i	łamaną	pol-
szczyzną	 powiedziała:	 Polak, Węgier, dwa bra-
tanki	 (to	powiedzenie	ma	oczywiście	swój	odpo-
wiednik	po	węgiersku	–	a	jednak	ta	pani	wybrała	
polską	wersję).	Mieszkałam	w	Budapeszcie,	kiedy	
w	Smoleńsku	 rozbił	 się	 tupolew	–	Węgrzy	przy-
chodzili	 wtedy	 do	 mojego	 pokoju	 w	 akademiku	
i	składali	mi,	jako	Polce,	kondolencje.

Każdego	 roku	 23	marca	 obchodzony	 jest	 na	
Węgrzech	 i	 w	 Polsce	 dzień	 przyjaźni	 polsko-
-węgierskiej.	Tę	przyjaźń	czuje	 się	na	Węgrzech	
na	każdym	kroku	–	a	powiedzenie	o	bratankach	nie	
jest	 tylko	 pustym	 gadaniem,	 ono	 jest	w	 naszych	
kulturach	 od	 wielu	 wieków	 żywe	 i	 przenoszone	
z	pokolenia	na	pokolenie.

Iga	Nowak	–	absolwentka	filologii	węgierskiej	
UAM

Święty Dominik Savio

Dominik	 Savio	 urodził	 się	 2	 kwietnia	 1842	
roku	 w	 San	 Giovanni	 di	 Riva	 w	 pobliżu	 Chieri	
(Włochy).	 Jego	 ojciec	 był	 rzemieślnikiem,	
a	matka	krawcową.	Pocho-
dził	z	wielodzietnej	rodziny.	
Urodził	 się	 bardzo	 słaby,	
dlatego	jego	Chrzest	Święty	
odbył	 się	w	 dniu	 narodzin.	
W	 wieku	 5	 lat	 Dominik	
został	 ministrantem.	 Przy-
chodził	 na	 poranne	 msze,	
choć	do	kościoła	miał	wiele	
kilometrów.	 Gdy	 dotarł	 do	
kościoła	 zbyt	 wcześnie,	
klękał	 przed	 drzwiami	
i	modlił	się,	czekając	na	ich	
otwarcie.	 W	 szóstym	 roku	
życia	 zaczął	 uczęszczać	 do	
szkółki	 prowadzonej	 przez	
miejscowego	 proboszcza.	
Był	pilnym	uczniem.	Mając	
7	lat	przystąpił	do	Pierwszej	
Komunii	Świętej.	Dominik	Savio	w	wieku	12	lat	
został	przyjęty	przez	św.	Jana	Bosko	do	Oratorium	
na	Valdocco.	Z	grupy	uczniów	wyróżniał	się	posłu-

szeństwem,	pogodą	ducha	i	radością.	Zawsze	chęt-
nie	pomagał	kolegom,	bawił	się	z	nimi,	uczył	się	
katechizmu,	opiekował	chorymi,	potrafił	zażegnać	
bijatyki	 i	 kłótnie.	W	 1856	 roku	 wraz	 z	 kilkoma	
przyjaciółmi	 założył	Towarzystwo	Niepokalanej,	
grupę	 chłopców	 zaangażowanych	 w	 młodzień-

czy	 apostolat	 dobrego	 przykładu.	
Dominik	 był	 znany	 w	 Oratorium	
jako	 osoba	 gorliwie	 praktykująca,	
często	 przyjmująca	 komunię	 św.	
i	nie	zaniedbująca	okazji	do	modli-
twy.	Bawiąc	się	z	kolegami	w	cza-
sie	 przerw,	 zawsze	 umiał	 znaleźć	
czas,	by	na	krótką	chwilę	przerwać	
zabawę	i	zaprowadzić	swoich	pod-
opiecznych	 do	 kościoła	 na	modli-
twę.									W	zamian	za	to	Pan	Bóg	
złożył	w	Dominiku	 nadzwyczajne	
dary.	Chłopiec	 otrzymał	m.in.	 dar	
kontemplacji,	 ekstazy	 i	 inne	 nad-
przyrodzone	 dary.	 Znane	 są	 też	
cuda,	 które	 dokonały	 się	 za	 jego	
pośrednictwem.

	 Sposobem	 na	 świętość	
Dominika	 Savio	 nie	 były	 umar-

twienia,	samotność	i	sroga	pokuta,	lecz	modlitwa,	
dobre	wypełnianie	swoich	obowiązków	szkolnych,	
właściwie	 przeżywanie	 sakramentów	 i	 praktyki	

 Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby 
stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze 

obowiązki

 Maryjo, ofiarowuję Ci swoje serce. Spraw, aby 
zawsze było Twoim. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze 

moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej 
umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić 

choć jeden grzech.

św. Dominik Savio

Płacz życia!

Tradycyjnie	już	przed	Dniem	Świętości	Życia,	
który	Kościół	katolicki	obchodzi	25	marca	w	uro-
czystość	Zwiastowania	Pańskiego,	pozwolę	sobie	
na	 łamach	 „Naszego	 Patrona” zabrać	 głos, aby	
zachęcić	Państwa	do	podjęcia	Duchowej	Adopcji	
Dziecka	Poczętego	Zagrożonego	Zagładą.	Temat	
aborcji	jest	powszechnie	dyskutowany	i	nie	chcia-
łabym	w	tym	miejscu	nad	tym	się	rozwodzić.	Na	
pewno	 życie	 ludzkie	 to	 bezcenny,	 z	 niczym	nie-
porównywalny	 dar,	 a	 jego	 twórcą	 jest	 sam	Bóg.	
Myśląc	 po	 ludzku,	 dzieci	 pojawiają	 się	 na	 tym	
świecie	często	nie	w	porę	i	nie	tam,	gdzie	są	ocze-
kiwane.	Wiele	małżeństw	całymi	latami	oczekuje	
swego	potomka	 i	kiedy	się	on	w	końcu	pojawia,	
płacze	ze	szczęścia.	Z	kolei,	dla	niektórych	kobiet	
i	mężczyzn	wieść	o	cudzie	życia	jest	źródłem	ich	
osobistego	dramatu.	Oni	też	płaczą,	ale	z	nieszczę-

ścia.	Samotność,	odrzucenie,	brak	spełnionej	miło-
ści,	przypadkowość	kontaktów	seksualnych,	brak	
środków	do	życia,	brak	pewności	jutra	–	lista	jest	
długa.	To,	co	dla	jednych	jest	spełnieniem	marzeń,	
dla	innych	staje	się	koszmarem.	Nikogo	nie	chcę	
usprawiedliwiać,	ale	wielu	ludzi	naprawdę	nie	wie,	
co	to	jest	rodzinne	szczęście.	Jeśli	rodzice	pragną	
dziecka,	po	miesiącach	oczekiwania	usłyszą	jego	
płacz,	 płacz	 życia	 ich	 syna	 czy	 córki	 –	 najpięk-
niejszy,	 upragniony.	 	 Nie	 potrafię	 powstrzymać	
wzruszenia,	 gdy	 myślę	 o	 dzieciach,	 którym	 nie	
dano	zapłakać.	To	mogły	być	cudowne	Wiktorie,	
cudowni	Adasiowie	i	inne	wspaniałe	dzieci.	Pozo-
stał	tylko,	może	gdzieś	głęboko	chowany,	do	końca	
życia	 niewykrzyczany	 płacz	 niedoszłych	 rodzi-
ców.	Oni	przecież	też	bywają	ofiarami	własnych,	
podejmowanych	 często	 w	 trudnych	 sytuacjach,	
ale	jednak	niewłaściwych	decyzji.	Jestem	głęboko	

przekonana,	że	duchowa	
adopcja	 nienarodzo-
nego	dziecka	przyczyni	
się	 do	 tego,	 że	 częściej	
rozlegać	 się	 będzie	
płacz,	 płacz	 życia!	

	 Krótko	 przypomnę	 tylko,	 że	 podejmując	
duchową	 adopcję	 wierni	 deklarują,	 że	 codzien-
nie	 będą	 modlić	 się	 o	 zdrowie	 dla	 poczętego,	
ale	 nienarodzonego	 jeszcze	 dziecka.	 Modlitwą	
tą	 objęci	 są	 również	 rodzice,	 aby	 podejmowali	
dobre	 i	 przemyślane	 decyzje,	 aby	 mimo	 wszel-
kich	 trudności,	 obaw	 i	 swoich	własnych	 „życio-
wych	 zakrętów”	 mieli	 siłę	 i	 odwagę	 pozwolić	
dziecku	 się	 narodzić.	 Apostoł	 Paweł	 zachęca	
nas,	abyśmy	„modlili	się	za	wszystkich	ludzi,	bo	
jest	 to	 rzecz	dobra	 i	miła	przed	Bogiem,	Zbawi-
cielem	naszym”	 (1	Tm	2,	 1.3).	To	 bardzo	 cenna	
inicjatywa,	która	nie	ma	nic	wspólnego	z	ocenia-
niem	czy	potępianiem,	ale	jest	aktem	chrześcijań-
skiej	miłości	wobec	drugiego	człowieka	 i	 jedno-
znacznym	 opowiedzeniem	 się	 po	 stronie	 życia.	
	 Zbliża	 się	 dzień	 kanonizacji	 wielkiego	
obrońcy	życia,	naszego	rodaka	Jana	Pawła	II.	To	
z	 jego	 inicjatywy	 obchodzony	 jest	 w	 Polsce	 od	
1998	r.	Dzień	Świętości	Życia.	Został	on	ustano-
wiony	w	 odpowiedzi	 na	 słowa	 zawarte	 w	 ency-
klice	 „Evangelium	Vitae” ogłoszonej	 w	 1995	 r.:	
„Proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju 
obchodzono Dzień Życia (...) Jego podstawowym 
celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministrant
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oratorium_(ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82)
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w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażli-
wości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym 
momencie i każdej kondycji.”	Jan	Paweł	II	pozo-
stawił	 wiele	 dokumentów	 doktrynalnych:	 ency-
klik,	adhortacji,	listów	apostolskich.	Ciągle	żywe	

i	aktualne	są	jego	słowa	kierowane	do	nas	podczas	
kolejnych	pielgrzymek	do	Polski.	Pamiętamy	jego	
mocny	i	spokojny	głos,	kiedy	mówił	do	nas,	a	czę-
sto	 i	 za	 nas,	 zawsze	 z	miłością.	 Jednak	 podczas	
czwartej	 pielgrzymki	 do	 Polski	w	 1991	 r.,	 która	
koncentrowała	 się	 na	 rozważaniu	 Dekalogu,	 na	
lotnisku	w	Kielcach,	pochylając	się	nad	V	przyka-
zaniem	Bożym,	grzmiał	wzburzony	grożąc	unie-
sionym	wysoko	wskazującym	palcem: Oto matka 
moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak 
mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! 
To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bra-
cia i siostry! I zrozumcie wy wszyscy, którzy lek-
komyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozum-
cie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, 
nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! 
Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt 
długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowy-
wać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!

Drodzy	 Czytelnicy „Naszego	 Patrona”! To	
jest	 testament	Papieża,	który	powinniśmy	wyko-
nać.	Nie	bądźmy	obojętni,	kiedy	giną	nasi	bracia	
i	 nasze	 siostry,	 ci	 najmniejsi	 i	 najbardziej	 bez-
bronni.	 Pozbawia	 się	 ich	 życia	w	 tak	wczesnym	
etapie	rozwoju,	że	nie	mogą	nawet	zapłakać.

W	 ubiegłym	 roku	 w	 naszej	 parafii	 duchową	
adopcję	podjęło	36	osób,	co	stanowi	1,6%	wszyst-
kich	 parafian.	 W	 imieniu	 uratowanych	 przed	
zagładą	dzieci	oraz	ich	rodziców,	dziękuję	serdecz-

nie	wszystkim,	którzy	pozytywnie	odpowiedzieli	
na	 niemy	 krzyk	 nienarodzonych	 istot	 i	 czynnie	
włączyli	się	w	dzieło	obrony	zagrożonego	życia.

Uroczyste	 przyrzeczenie	 duchowej	 adopcji	
odbędzie	się	w	naszej	parafii	we	wtorek	25	marca	
br.	podczas	Mszy	św.	o	godz.	18.00.

Grażyna	Sobańska,
animatorka	DADPZZ

Często zadawane pytania:
 
Jak długo trwa duchowa adopcja i jakie modli-
twy trzeba odmawiać?
Trwa	dziewięć	miesięcy	 i	polega	na	codziennym	
odmawianiu	 jednej	 dowolnej	 tajemnicy	 różań-
cowej	 oraz	 modlitwy	 w	 intencji	 dziecka	 i	 jego	
rodziców.	Do	modlitwy	można	dołączyć	dowolnie	
wybrane	dodatkowe	postanowienia.

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi	postawieniami	mogą	być	na	przy-
kład:	 częsta	 spowiedź	 i	 komunia	 święta,	 adora-
cja	 Najświętszego	 Sakramentu,	 czytanie	 Pisma	
Świętego,	post	o	chlebie	 i	wodzie,	walka	z	nało-
gami,	 pomoc	 osobom	 potrzebującym,	 dodat-
kowe	modlitwy	−	 litanie,	 nowenny,	 koronki,	 itp.	

Czy można podejmować duchową adopcję bez 
dodatkowych postanowień?
Tak.	 Dodatkowe	 postanowienia	 nie	 są	 obowiąz-
kowe,	 choć	 adoptujący	 chętnie	 je	 podejmują.	

Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała	 po	 objawieniach	 w	 Fatimie,	 stając	 się	
odpowiedzią	na	wezwanie	Matki	Bożej	do	modli-
twy	 różańcowej,	 pokuty	 i	 zadośćuczynienia	 za	
grzechy,	 które	 najbardziej	 ranią	 Jej	 Niepokalane	
Serce.	W	roku	1987	została	przeniesiona	do	Pol-
ski.	 Pierwszy	ośrodek	duchowej	 adopcji	 powstał	
w	kościele	oo.	Paulinów	w	Warszawie.	Stąd	roz-
przestrzenia	się	na	cały	kraj	i	poza	jego	granice.

Kto może podejmować duchową adopcję.
Każdy	 –	 osoby	 świeckie,	 konsekrowane,	 męż-
czyźni,	 kobiety,	 ludzie	w	 każdym	wieku.	Dzieci	
podejmują	ją	jedynie	pod	opieką	rodziców.

Ile razy można podjąć duchową adopcję?

Można	podejmować	 ją	wielokrotnie,	pod	warun-
kiem	 wypełnienia	 poprzednich	 zobowiązań.	

Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Duchowa	adopcja	dotyczy	jednego	dziecka.

Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
Nie	wiemy.	Imię	dziecka	zna	jedynie	Bóg.

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni 
się odmówić modlitwę?
Zapomnienie	 nie	 jest	 grzechem.	 Grzechem	 jest	
świadome	 i	 dobrowolne	 zlekceważenie	 składa-
nego	Bogu	przyrzeczenia.

Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zanie-
dbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa	przerwa	(miesiąc,	dwa)	przerywa	duchową	
adopcję.	 Należy	 wtedy	 ponowić	 przyrzeczenie	
i	 starać	 się	 je	 dotrzymać.	 W	 wypadku	 krótkiej	
przerwy	 należy	 duchową	 adopcję	 kontynuować,	
przedłużając	modlitwę	o	opuszczone	dni.

Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby 
żyjące w związkach niesakramentalnych?	
Tak,	podobnie	jak	i	osoby	rozwiedzione.

	 Czy duchową adopcję mogą podejmować 
osoby, które nie uczestniczyły w przygotowa-
niach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym 
wieku?
Tak.	Mogą	podejmować	prywatnie. 

Czy trzeba za każdym razem składać przyrze-
czenia?
Tak.	Wskazane	 jest,	 by	przyrzeczenia	były	prze-
prowadzane	uroczyście,	chociaż	można	je	złożyć	
także	prywatnie.

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia pry-
watnie?
Należy	odczytać	formułę	przyrzeczenia	(najlepiej	
przed	krzyżem	 lub	obrazem)	 i	 od	 tego	momentu	
przez	 kolejnych	 dziewięć	 miesięcy	 odmawiać	
jedną	 dowolnie	 wybraną	 tajemnicę	 różańca	
oraz	modlitwę	w	intencji	dziecka	i	rodziców.	Dla	
zapamiętania	dobrze	jest	zapisać	datę	rozpoczęcia	
i	zakończenia	modlitwy.
																																																																																																																		

Źródło: ADONAI.PL

Światowy Dzień Chorego

W	dniu	wspomnienia	Matki	Bożej	z	Lourdes,	
11	 lutego	 już	 po	 raz	XXII	 obchodziliśmy	 Świa-
towy	Dzień	Chorego.

W	zamierzeniu	Ojca	Świętego	Jana	Pawła	II,	
który	 ten	dzień	ustanowił,	ma	on	zwrócić	uwagę	
na	chrześcijański	sens	cierpienia	i	uwrażliwić	nas	
na	potrzeby	ludzi	chorych.	

11	lutego	w	naszej	parafii	o	godz.	10.00	została	
odprawiona	 Msza	 św.	 z	 udziałem	 osób	 chorych	
i	starszych,	podczas	której	udzielony	został	sakra-
ment	namaszczenia.

Ksiądz	 proboszcz	 w	 wygłoszonej	 homilii	
zwrócił	uwagę	na	istotę	udzielania	znaków	sakra-
mentalnych	 Nowego	 Testamentu,	 ustanowio-

nych	 przez	 Chrystusa.	 Sobór	 Trydencki	 wyłożył	
właściwą	 naukę	 o	 sensie	 i	 skutkach	 sakramentu	
namaszczenia	 chorych.	 Jego	 istotą	 jest	 łaska	
Ducha	Świętego.	Namaszczenie	usuwa	winy	(jeśli	
byłyby	 jeszcze	 jakieś	 do	 odpokutowania)	 oraz	
pozostałości	grzechu	−	przynosi	ulgę,	umocnienie	
duszy	chorego,	wzbudzając	w	nim	wielką	ufność	
w	miłosierdzie	Boże.	Chory	podniesiony	na	duchu	
łatwiej	znosi	dolegliwości	choroby	i	trudy,	łatwiej	
opiera	się	pokusom	szatana,	a	niekiedy	odzyskuje	
zdrowie	ciała,	jeśli	jest	to	pożyteczne	dla	zbawie-
nia	duszy.
	 Sakrament	namaszczenia	chorych	nie	jest	więc	
sakramentem	przeznaczonym	tylko	dla	tych,	któ-
rzy	 znajdują	 się	w	 stanie	 bezpośredniego	 zagro-
żenia	 życia.	 Odpowiednia	 zatem	 pora	 na	 przy-
jęcie	 tego	 sakramentu	 jest	 wówczas,	 gdy	 wier-
nym	 zaczyna	 grozić	 niebezpieczeństwo	 śmierci	
z	powodu	choroby	lub	starości.	Jeśli	chory,	który	

http://adonai.pl/modlitwy/?id=adopcja&action=4
http://adonai.pl/modlitwy/?id=adopcja&action=5
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został	 wcześniej	 namaszczony	 odzyskał	 zdro-
wie,	w	przypadku	kolejnej	ciężkiej	choroby	może	
ponownie	przyjąć	ten	sakrament.

W	 ciągu	 trwania	 jednej	 określonej	 choroby,	
jeśli	 się	 ona	 pogłębia,	 namaszczenie	 może	 być	
udzielone	 powtórnie.	 Jest	 rzeczą	 stosowną,	 aby	
przed	trudną	operacją	przyjąć	sakrament	namasz-
czenia.	 Na	 temat	 jego	 skuteczności	 św.	 Jakub	
Apostoł	 pisze	 bardzo	 wyraźnie:	 „A	 modlitwa	
pełna	wiary	będzie	dla	chorego	ratunkiem	i	Pan	go	
podźwignie,	 a	 jeśliby	popełnił	 grzechy,	 będą	mu	
odpuszczone”	(Jk	5,	15).
	 Podobnie	jak	w	każdym	sakramencie	–	mówił	
ks.	proboszcz	–	tak	również	w	namaszczeniu	cho-
rych	 jest	 szczególna	 łaska	 Ducha	 Świętego.	 On	
umacnia	chorego,	obdarza	go	pokojem	i	odwagą,	
aby	mógł	znieść	wszystkie	dolegliwości	związane	
z	 chorobą	 lub	 starością.	 Duch	 Święty	 daje	 cho-
remu	moc	do	przezwyciężania	pokus	złego	ducha	
i	 lęku	 przed	 śmiercią.	 Prowadzi	 do	 uzdrowienia	
duszy,	a	także	ciała,	jeśli	taka	jest	wola	Boża.
	 Chrystus	pochylał	się	nad	chorymi,	współczuł	
im,	 kładł	 na	 nich	 ręce	 i	 uzdrawiał.	 Przed	 uzdro-
wieniem	wymagał	od	nich	głębokiej	wiary.	Zanim	
uzdrowił	paralityka,	którego	przyniesiono	mu	na	
noszach,	odpuścił	mu	grzechy.

Chrystus	 powołał	 uczniów	 i	 dał	 im	 udział	
w	 swoim	 posłannictwie.	 Posłuszni	 swemu	
Mistrzowi,	 uczniowie	 „wyszli	 i	 wzywali	 do	
nawrócenia.	 Wyrzucali	 też	 wiele	 złych	 duchów,	
oraz	 wielu	 chorych	 namaszczali	 olejem	 i	 uzdra-
wiali”	(Mk	6,	12-13).	
	 Szczególny	 udział	 w	 niesieniu	 ulgi	 chorym	
mają	 ci	wszyscy,	 którzy	 z	 jakiegokolwiek	 tytułu	
nimi	się	opiekują.	Oni	to	przede	wszystkim	powinni	
pokrzepiać	 chorych	 słowami	 wiary	 i	 wspólną	
modlitwą,	polecać	ich	ciepiącemu	i	uwielbionemu	
Panu,	a	nawet	zachęcać,	by	łączyli	się	dobrowol-
nie	 z	męką	 i	 śmiercią	Chrystusa	 i	w	 ten	 sposób	
przysparzali	 dobra	 ludowi	 Bożemu.	 Kiedy	 zaś	
stan	zdrowia	się	pogarsza,	obowiązkiem	krewnych	
i	opiekunów	jest	w	porę	powiadomić	księdza,	cho-
rego	 zaś	 delikatnie	 i	 roztropnie	 przygotować	 do	
przyjęcia	sakramentów	w	odpowiednim	czasie.
	 Chorzy,	 którzy	 swoje	 cierpienie	 przeżywają	
w	 jedności	 z	 Chrystusem,	 biorą	 jakby	 na	 siebie	
cierpienie	całego	świata	–	całej	ludzkości.	Ofiara,	
którą	 składają	 z	 cierpienia	 oraz	 modlitwa,	 która	
z	tej	ofiary	płynie	są	bezcenne.
	 Z	 „Dzienniczka”	 św.	 Faustyny	 dowiadujemy	

się,	że	cierpienie	 to	największy	skarb	na	ziemi	–	
oczyszcza	duszę.	W	cierpieniu	poznajemy	kto	jest	
największym	 przyjacielem.	 Dalej	 św.	 Faustyna	
pisze,	iż	„prawdziwą	miłość	mierzy	się	termome-
trem	cierpień”	(342).		
	 W	 encyklice	 „Spe	 Salvi”	 (37)	 czytamy:	Nie 
unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia 
człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewa-
nia w nim prowadzi do odnajdywania sensu przez 
zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nie-
skończoną miłością.
	 Kiedy	 ks.	 proboszcz,	 udzielając	 sakramentu	
namaszczenia	 chorych,	 wypowiadał	 modlitwę:	
Niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu 
wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, 
który odpuszcza Ci grzechy niech Cię wybawi 
i łaskawie podźwignie,	 na	 twarzach	 pojawiało	
się	wielkie	wzruszenie,	a	nawet	łzy.	Świadczy	to	
o	świadomości	przyjmowania	sakramentu,	a	także	
o	jego	wielkości	i	ważności.
	 Dziękujemy	 Bogu,	 że	 możemy	 w	 posłudze	
wobec	chorych	doznawać	łaski	wzrostu	wiary.	To	
oni	uczą,	jak	kochać	Chrystusa	pomimo	cierpienia	
i	to	kochać	bez	granic.
	 	 Modlitwa,	 którą	 codziennie	 zanosiła	 do	
Stwórcy	 moja	 podopieczna	 była	 wyrazem	 tego,	
że	 najpiękniejsza,	 najprawdziwsza	 i	 najczystsza	
miłość	rodzi	się	w	cierpieniu:	

Kocham Cię, Chryste – żeś był nieszczęśliwy
Że przebolałeś tu wszystko, co boli
Że zniosłeś wszystko, co tylko poniża,
Ty Bóg przez katów prowadzon do krzyża.
Ja Ciebie kocham, że Cię o tej chwili
Niebo odbiegło i ludzie zdradzili.
Ja Ciebie kocham, żeś był przymuszony
Wołać do Ojca „O jam opuszczony”
Ja Ciebie kocham za Twoje konanie!
I za śmierć świętą,
I za Zmartwychwstanie.

		 	 	 	 (Z.	Krasiński)
	
	 Na	 zakończenie	 Eucharystii	 ks.	 proboszcz	
podziękował	 chorym	 za	 modlitwę,	 która	 dla	
Kościoła	jest	bezcenna.	Następnie	wszyscy	uczest-
nicy	udali	się	do	domu	parafialnego	na	poczęstu-
nek	 przygotowany	 przez	 sołectwa	 Kicin	 i	 Jani-
kowo	oraz	Parafialny	Zespół	Caritas.	Zespół	Ave	
swoim	śpiewem	umilał	to	spotkanie.

Barbara	Babiarczyk

Zdań kilka po kolędzie 2013/2014

	 Odwiedziny	 duszpasterskie	 (zwane	 kolędą)	
rozpoczęły	się	28	grudnia	ubiegłego	roku	i	zakoń-
czyły	1	lutego	2014.	Trwały	zatem	łącznie	28	dni	
kolędowych	 i	 odbyły	 się	 we	 wszystkich	 trzech	
miejscowościach	 tworzących	naszą	parafię.	Czy-
telnicy	„Naszego	Patrona”	znajdą	poniżej	krótkie	
sprawozdanie	podsumowujące	kolędę.

Odwiedziny	 kolędowe	miały	miejsce	w	 nie-
mal	80%	domów	i	rodzin,	tzn.	były	to	464	wizyty.	
Aktualnie	 w	 kartotekach	 zapisanych	 jest	 2	 155	
osób.	Do	tej	liczby	należałoby	jeszcze	dodać	tych,	
którzy	dotychczas	kolędy	nie	przyjmowali.	Można	
zatem	szacunkowo	ocenić,	że	na	terytorium	naszej	
parafii	 mieszka	 ponad	 2200	 osób.	 Tej	 liczby	 −	
oczywiście	−	nie	można	utożsamiać	z	liczbą	kato-
lików.	O	wzroście	 ilości	parafian	świadczy	m.in.	
fakt,	że	zostało	sporządzonych	16	nowych	karto-
tek,	w	których	 zapisano	59	osób.	W	kartotekach	
poszczególnych	 miejscowości	 widnieją	 następu-
jące	liczby	mieszkańców:	Kicin		1	586,		Janikowo	
−	342	i	Kliny	−	227.	

Materialnymi	pamiątkami	tegorocznej	kolędy	
była	książeczka	„Wierzę	w	Syna	Bożego”	 i	nasz	
parafialny	folder.	Podczas	kolędy	w	wielu	domach	
poruszano	trzy	zasadnicze	tematy:

1.	 Wiarę	opieramy	na	autorytecie	Pana	Boga.	
Wierzę,	bo	Bóg	jest	dla	mnie	największym	
i	zobowiązującym	autorytetem.	Wierzymy	
nie	 dlatego,	 że	 nam	 się	wszystko	 podoba	
w	Kościele	 i	wszystko	 jest	 jasne	 i	 łatwe.	
Człowiek	wierzący	to	ten,	dla	którego	Pan	
Bóg	jest	przekonującym	autorytetem.	Dla	
niewierzącego	autorytet	Pana	Boga	nie	ist-
nieje.	

2.	 Dziś	próbuje	się	pokazywać	Kościół,	któ-
rym	 kieruje	 nie	 Duch	 Święty,	 ale	 ludzie.	
Przedstawia	się	te	osoby	(biskupów,	kapła-
nów)	 najczęściej	 jako	 ludzi	 zdeprawowa-
nych,	niegodnych.	Stąd,	wobec	 tych	oko-
liczności,	 jedyne	 co	 należałoby	 uczynić,	
to	odejść	z	 takiego	Kościoła.	Wydaje	 się,	
że	na	ten	„haczyk”	daje	się	złapać	pewna	
część	ochrzczonych.

3.	 My	 −	 katolicy	 nie	 opieramy	 się	 wyłącz-
nie	na	Piśmie	Świętym,	lecz	także	na	wie-
rze,	 którą	 wyznaje	 Kościół.	 Ta	wiara	 nie	

zatrzymuje	 się	 tylko	 na	 Biblii	 stanowią-
cej	fundament,	ale	uwzględnia	to,	co	Bóg	
mówił	i	mówi	nadal	do	Kościoła	po	wnie-
bowstąpieniu	Chrystusa.	 	 Swym	Słowem	
Bóg	 przemawia	 do	 nas	 nieustannie	 od	
dwóch	tysięcy	lat.		

	 Pragnę	podzielić	się	także	pewnymi	spostrze-
żeniami	 poczynionymi	 podczas	 odwiedzin	 dusz-
pasterskich.	

Dla	bardzo	wielu	parafian	stanowią	one	bardzo	
ważne	i	oczekiwane,	religijne	i	rodzinne	wydarze-
nie.	Były	takie	osoby,	które	zwolniły	się	z	pracy,	
by	uczestniczyć	w	kolędzie.	Niektórym	z	nieobec-
nych	nie	udało	się,	niestety,	otrzymać	zwolnienia	
na	czas	kolędy,	pomimo	takiego	zamiaru.	Jeszcze	
inni,	gdy	to	było	możliwe,	spieszyli	się	po	pracy	
do	domu	by	zdążyć	na	kolędę.	

Znaczna	część	parafian	kieruje	się	właściwą,	
religijną	 motywacją	 przyjmowania	 kolędy.	 To	
sprawia,	 że	 ma	 ona	 miejsce	 w	 ich	 domach	 co	
roku.	Brak	takiej	motywacji	powoduje,	iż	często-
kroć	 kolęda	 jest	 przyjmowana	dlatego,	 że	 zbliża	
się	w	rodzinie	chrzest,	Pierwsza	Komunia	Święta,	
bierzmowanie	 czy	 ślub	 kogoś	 z	 domowników.	
Wtedy	„wpuszcza	się	księdza”.	Gdy	te	okoliczno-
ści	mijają,	nie	ma	już	powodu,	dla	którego	pragnie	
się	przyjmować	kolędę.		

Cieszy	również	to,	że	wielu	parafian	odczuwa	
autentyczną	więź	ze	wspólnotą	parafialną,	utożsa-
mia	się	z	nią,	traktuje	świątynię	jako	swój	dom.	Są	
w	niej	u	siebie	i	nie	mówią:	„u	was”,	tylko:	„u	nas,	
w	 naszej	 parafii,	 w	 naszym	 kościele”.	 Znaczna	
część	 wierzących	 żyje	 życiem	 parafii,	 dostrzega	
dokonujące	się	w	niej	dobro	i	możliwości	wzrostu	
w	wierze.	Można	śmiało	stwierdzić,	 iż	dla	wielu	
tutejszych	mieszkańców	parafia	to	nade	wszystko	
wspólnota,	którą	miłują	 i	pragną	przyczyniać	się	
do	jej	rozwoju.	

Zauważa	się	istnienie	dwóch	wyraźnie	wyod-
rębniających	się	grup:	jedna	−	to	ci,	którzy	utożsa-
miają	się	z	Kościołem,	z	jego	całym	przesłaniem,	
nauczaniem	 i	 którzy	 zdolni	 są	 do	 posłuszeństwa	
Urzędowi	 Nauczycielskiemu	 Kościoła.	 I	 druga	
grupa	−	to	osoby,	które	w	sposób	wybiórczy	pod-
chodzą	 do	 spraw	 wiary.	 U	 tych	 pierwszych	 ist-
nieje	zdolność	i	umiejętność	rozróżniania	prawdy	
od	manipulacji	 informacjami	o	Kościele.	U	dru-
gich	−	skłonność	do	bezkrytycznego	przyjmowa-
nia	wszelkich	wieści	stawiających	Kościół	i	jego	
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pasterzy	 w	 złym	 świetle.	 Uwidacznia	 się	 zatem	
działanie	Ducha	Świętego,	który	pomaga	poznać	
prawdę	 (por.	 J	 16,	 13)	 i	 chroni	 przed	 błądzeniem	
oraz	krótkowzrocznością.

Wzrasta	 także	 zainteresowanie	 potrzebą	
budowania	nowego	kościoła.	Dostrzega	się	przede	
wszystkim	ciasnotę	wewnątrz	obecnie	 istniejącej	
świątyni.	Wskazuje	się	na	fakt	wzrastającej	liczby	
mieszkańców	 parafii.	 Problemem	 jest	 udział	 we	
Mszy	 św.,	 gdy	 przybywają	 rodzice	 z	 dziećmi	
w	 wózkach.	 Cieszy	 fakt,	 że	 w	 parafii	 następuje	
coraz	większe	 zrozumienie	 potrzeby	wznoszenia	
nowej	świątyni.	

Na	 zakończenie	 pragnę	 bardzo	 serdecznie	
podziękować	 parafianom	 za	 życzliwe	 przyjęcie	
w	 domach.	 Dziękuję	 za	 dar	 wspólnej	 modlitwy,	
świadectwo	 chrześcijańskiego	 życia,	 za	 każdą	

Warto przeczytać...

rozmowę,	za	cenne	uwagi	świadczące	o	zatroska-
niu	 kształtem	 wspólnoty	 parafialnej.	 Bóg	 zapłać	
za	ofiary	pieniężne,	dzięki	którym	będziemy	mogli	
podjąć	 prace	 przy	 domu	 parafialnym	 (wykona-
nie	 dachu	 dwuspadowego,	 elewacji	 zewnętrznej	
i	 kiosku	 parafialnego).	 Dziękujemy	 także	 mini-
strantom	za	 ich	gorliwą	posługę	podczas	kolędy.	
Nade	 wszystko	 jednak	 wyrażamy	 wdzięczność	
Panu	 Bogu,	 że	 to	 On	 był	 w	 centrum	 odwiedzin	
duszpasterskich,	 że	 to	On	nas	błogosławił	 i	 nam	
udzielał	 łaski.	 	Za	 to	wszystko	niech	będzie	Bóg	
uwielbiony.	

	 	 	 	 	 	 	
	 ks.	Andrzej	Magdziarz

Chcecie wiedzieć jak go wychowywałam? 
Mówiłam mu: „Prościuteńko w niebo droga: 

kochać ludzi, kochać Boga. Kochaj sercem 
i czynami, będziesz w niebie z aniołami!*

					W	tym	roku	przypada	30.	rocznica	śmierci	księ-
dza	 Jerzego	 Popiełuszki.	 Niedawno,	 bo	 w	 2013	
roku,	zmarła	Marianna	–	matka	księdza	Jerzego.	
Warto	 więc	 odnaleźć	 na	 księgarskiej	 lub	 biblio-
tecznej	 półce,	 pośród	 licznych	 opracowań	książ-
kowych	 i	 albumów	niewielką,	 skromnie	wydaną	
publikację	 autorstwa	 Mileny	 Kindziuk**	 pt.	
Matka	Świętego	i	przypomnieć	obie	postaci.	Obie	
–	gdyż	autorka	w	 fantastyczny,	wręcz	mistrzow-
ski	sposób	ukazała	relacje	łączące	te	dwie	osoby:	
matki	i	syna.	Wszystko	to	dzieje	się	w	kontekście	
przywołanych	 w	 narracji	 wielkich	 dziejowych	
wydarzeń	 towarzyszących	 im	przez	kilkadziesiąt	
lat	 ziemskiej	 wędrówki	 (tysiąclecia	 chrztu	 Pol-
ski,	wyborów	kolejnych	papieży	po	śmierci	Jana	
XXIII,	 posługi	 prymasa	 Stefana	 Wyszyńskiego,	
wyboru	Karola	Wojtyły	na	Stolicę	Piotrową	i	jego	
pielgrzymowania	do	ojczyzny,	powstania	Solidar-

ności	i	wreszcie	upadku	komunizmu).	Ot,	zwięzła	
lekcja	historii	Polski	powojennej	w	pigułce.	Znaj-
dujemy	 też	 epizody	 z	 życia	Władysława	 –	 ojca	
Jerzego,	 choć	w	 znacznie	 skromniejszym	 zakre-
sie.	Bez	wątpienia,	przychodzi	na	myśl	porówna-
nie	życia	tej	rodziny	z	życiem	Świętej	Rodziny	–	
Maryi	 i	 Józefa	 z	 Nazaretu:	 Poczułam wtedy	

[słowa	 matki	 po	
śmierci	Jerzego	–	
przyp.	 red.]	więź 
z Maryją, która 
też cierpiała po 
śmierci Syna,	
i	 dalej:	 Życie 
księdza Jerzego 
stanowiło odbi-
cie życia jego 
ojca – czło-
wieka cichego, 
p o k o r n e g o , 
zupełnie zwy-
c z a j n e g o , 
a zarazem 

kogoś wielkiego*.	
Wczytując	 się	w	 karty	 książki,	 przeżywamy	

dzieciństwo	 Jerzego,	 zauważamy	 troskę,	 jaką	
oboje	 rodzice	 otaczali	 całe	 jego	 rodzeństwo.	
Widzimy,	jak	z	wielkim	samozaparciem,	ale	i	zro-
zumieniem	traktował	Jerzy	swoje	domowe,	szkolne	

i	ministranckie	obowiązki	–	zawsze	w	odniesieniu	
do	Boga.	Obserwujemy,	jak	dojrzewa	w	nim	myśl	
o	kapłaństwie.	Jak	będąc	już	kapłanem,	podejmuje	
z	 wielkim,	 niemal	 gigantycznym	 poświęceniem	
i	 oddaniem,	 służbę	 Bogu	 i	 ludziom.	 Najpierw	
ucząc	religii	w	szkole,	później	będąc	opiekunem,	
powiernikiem	i	charyzmatycznym	duszpasterzem	
młodzieży	akademickiej	oraz	robotników,	związ-
kowców,	całej	Solidarności.	Ale	zawsze	ma	obok	
siebie	matkę,	którą	−	gdy	tylko	może	−	odwiedza	
w	 rodzinnej	 wsi.	 Troskliwą,	 wyrozumiałą,	 ale	
jednocześnie	 wymagającą	 i	 bezkompromisową,	
jeśli	 chodzi	 o	 zachowywanie	 przykazań	 Bożych	
i	 kościelnych.	 Kobietę	 prostą,	 niewykształconą,	
a	 jednocześnie	posiadającą	niemal	wrodzony	dar	
−	intuicję	kierowania	się	w	życiu	tym,	co	dla	Boga	
miłe,	 dar	 umiejętności	 słuchania	 drugiego	 czło-
wieka	i	przychodzenia	mu	z	pomocą,	wybaczania.	
Pani	Marianna	to	taka	nasza	polska	Matka	Teresa	
z	Kalkuty.	I	chyba	trafnie	zauważa	autorka	książki,	
pisząc	o	niej:	razem	z	synem	niosła	krzyż.	Przez	
wszystkie	 dni	 jego	 kapłańskiej	 służby.	A	była	 to	
służba	 niełatwa,	 w	 atmosferze	 komunistycznej,	
bezpiekowskiej1	 nagonki	 na	 Kościół,	 prześlado-
wań	 i	 nękania	psychicznego	 i	fizycznego	księży.	
Doznane	krzywdy	i	cierpienie	ksiądz	Jerzy	znosił	
bez	cienia	złości	czy	skargi.	

W	 tej	 niewielkiej	 książeczce	 znajdziemy	
także	ciekawe	fragmenty	zeznań,	 jakie	Marianna	
Popiełuszko	składała	w	procesie	beatyfikacyjnym	
swojego	syna	oraz	wiele	ciekawych	i	dotąd	niepu-
blikowanych	fotografii	z	archiwum	rodziny	i	zaso-
bów	agencji	prasowych.	To	poruszające	świadec-
two	matczynej	miłości,	wiary	w	Bożą	Opatrzność	
i	nadziei	na	to,	że	dobro	zawsze	zwycięża*.	O	tym	
wszystkim	trzeba	koniecznie	przeczytać.
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*	Milena	Kindziuk	Matka Świętego. Poruszające świadec-
two Marianny Popiełuszki,	 wydawnictwo	 Znak,	 Kraków,	
2011;	 **	 Milena	 Kindziuk	 –	 dziennikarka,	 publicystka,	
szefowa	warszawskiej	 edycji	 tygodnika	Niedziela,	 autorka	
m.in.	biografii	ks.	J.	Popiełuszki	i	kard.	Józefa	Glempa.

1 Bezpieka − służba bezpieczeństwa

Z ksiąg metrykalnych

Sakramentalny związek małżeński zawarli
14	lutego	 Katarzyna	Zakęs	z	Czerwonaka			
	 	 i	Maciej	Jędrzejewski	z	Murowanej		
	 	 Gośliny	

Do wieczności odeszli:
24	stycznia	 Helena	Łasecka	(l.62)		 	 	
	 	 z	Czerwonaka
		3	lutego	 Sebastian	Drożdżyński	(l.41)	z		 	
	 	 Janikowa

Niepubliczne Przedszkole 
Artystyczne im. św. Cecylii w Kicinie

Niepubliczne	Przedszkole	Artystyczne	im.	św.	Cecylii	
znajduje	się	w	Kicinie	przy	ul.	Rolnej	24.	Do	placówki	mogą	
zostać	zapisane	dzieci	w	wieku	od	2,5	do	6	lat.	

Głównym celem naszego przedszkola jest wspomaganie 
i ukierunkowywanie zdolności dzieci poprzez udział 
w zajęciach artystycznych. Zależy nam też na wychowaniu 
dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.*

Więcej	informacji	na	stronie	internetowej	–	http://www.
cecylaki.pl

*	http://www.cecylaki.pl

Przedszkole i Szkoła Podstawowa 
„Horyzonty”

Przedszkole	 i	 Szkoła	 Podstawowa	 „Horyzonty”,	
znajdujące	się	w	Poznaniu	przy	ul.	Szczepankowo	131,	 są	
prowadzone	przez	Stowarzyszenie	„Sternik”.	Obecnie	trwa	
nabór	 do	 przedszkola	 (grupy	 3,	 4	 i	 5-latków)	 i	 do	 szkoły	
(dziewczynki	do	klas	1-	4).

Szkoła „Horyzonty” oferuje edukację spersonalizowaną, 
całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności 
i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej 
wizji osoby ludzkiej. Cechą charakterystyczną szkoły 
„Horyzonty” jest formacja w cnotach ludzkich, rozwijająca 
szacunek dla drugiego człowieka, chęć służenia Bogu 
i ludziom, kształtująca optymistyczne podejście do wyzwań 
życia codziennego.*

Więcej	 informacji	 –	 http://horyzonty.edu.pl; http://
www.facebook.com/sternik.horyzonty

*	http://horyzonty.edu.pl
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Makieta kolegiaty farnej - stan sprzed 
pożaru w 1773 r.

Fragment tzw. wielkiej panoramy Poznania z prawego 
brzegu Warty, F. Werner, 1 734 r.

Reprodukcja gwaszy z widokami ruin kościoła farnego, 
K. Albert, 1798 r.   fot. 3 x G.Z.

Dwie  Fary*
	 	 	 	 	 Mieszkańcy	 naszej	 parafii	 mogą	 czuć	
uprzywilejowani	 faktem	 iż	 w	 otoczeniu	 ich	
miejsca	 zamieszkania	 znajduje	 się	 tak	 wielkie	
bogactwo	 dóbr	 stanowiących	 żywy	 organizm	
sakralnego	dziedzictwa	narodowego.	Składają	się	
na	 nie	 przede	 wszystkim	 gnieźnieńska	 siedziba	
prymasa	 Polski	 ale	 także	 poznańska	 katedra	
(siedziba	pierwszego	w	Polsce	biskupa)	sięgająca	
X	wieku	czyli	samych	początków	chrześcijaństwa	
w	 naszym	 kraju.	 Niewątpliwie	 należałoby	 tutaj	
wymienić	 także	 poznańską	 farę	 a	 właściwie	
dwie	 fary,	 gdyby	 nie	 fakt	 iż	 jedna	 z	 nich	 już	
od	 ponad	 dwustu	 lat	 nie	 istnieje	 w	 krajobrazie	
miejskiej	 aglomeracji.	 Zostało	 po	 niej	 niewiele:	
nieco	 drobnego	 sprzętu	 liturgicznego	 i	 kilka	
ornatów	cudem	ocalałych.	Po	12	kaplicach	 i	 52	
ołtarzach,	potężnej	wieży	i	wspaniałym	wyposażeniu	pozostał	w	przestrzeni	miasta	jedynie	plac	zwany	
kolegiackim.	Owe	nieliczne	po	niej	pamiątki	eksponowane	są	na	skromnej	wystawie	zorganizowanej	w	
Muzeum	Archidiecezjalnym	na	Ostrowie	Tumskim.	Potężna	gotycka	bryła	poznańskiej	fary	górowała	

nad	 miastem	 przez	 ponad	 400	 lat.	 Po	 pożarze	 w	 1773	 roku	
sakralne	funkcje	fary	przejął	pobliski	kościół	św.	Stanisława	–	
obecny	kościół	farny.	Zrujnowanej	kolegiaty	nie	odbudowano.
	 	 	 	 	Wystawę	 podzielono	 na	 dwie	 części.	 Pierwsza,	w	 sali	 na	
parterze	to	wyjątkowy	pokaz	skarbów	ocalałych	z	XVIII	wiecznej	
pożogi.	Wygląd	kolegiaty	przypominają	dawne	ryciny	i	grafiki	
wypożyczone	 ze	 zbiorów	Muzeum	 Narodowego	 w	 Poznaniu.	
Druga	część	wystawy	przenosi	widza	w	nieodległą	przeszłość.	
Prezentuje	wątki	z	historii	obecnej	fary	od	początku	XIX	wieku	
do	połowy	XX	w.	Gorąco	zapraszam	do	jej	obejrzenia.	

gzal
*	Tytuł	wystawy	w	Muzeum	Archidiecezjalnym	w	Poznaniu	(ekspozycja	
czynna	do	12	kwietna).
Zródło:	materiały	Muzeum	Archidiecezjalnego	w	Poznaniu.

Wielki	Post	jest	bardzo	stosownym	momentem	do	podejmowania	wysiłku	w	pracy	nad	sobą.	Ten	okres	

liturgiczny	szczególnie	skłania	i	zobowiązuje	nas	do	nawracania	się.	Stąd	dobremu	przeżyciu	Wielkiego	

Postu	służą	rekolekcje.	Dlatego	w	naszej	parafii	w	okresie	wielkopostnym,	w	bliskości	odpustu	ku	czci	

św.	Józefa	będziemy	mogli	uczestniczyć	w	rekolekcjach	parafialnych.	Oto	ich	program:

sobota,	15	marca,	godz.	18.00

	 Msza	św.	–	rozpoczęcie	rekolekcji

niedziela,	16	marca,	godz.	8.00,	10.00,	12.00	i	18.00

	 Msze	św.	z	homiliami	„Słowo	Boże	tu	i	teraz”

poniedziałek,	17	marca

	 godz.	17.30	–	okazja	do	spowiedzi

	 godz.	18.00	–	Msza	św.	z	homilią

	 godz.	18.45	–	konferencja	„Jak	czytać	Pismo	Święte?”

wtorek,	18	marca

	 godz.	17.00	–	okazja	do	spowiedzi

	 godz.	18.00	–	Msza	św.	z	homilią

	 godz.	18.45	–	konferencja	„Jak	rozumieć	Pismo	Święte?”

	 godz.	19.45	–	okazja	do	spowiedzi

środa,	19	marca

	 godz.			9.30	–	okazja	do	spowiedzi

	 godz.	10.00	–	I	MSZA	ŚW.	ODPUSTOWA

	 godz.	18.30	–	okazja	do	spowiedzi

	 godz.	19.00	–	II	MSZA	ŚW.	ODPUSTOWA	

Rekolekcje	 poprowadzi	 o.	 Jakub	Waszkowiak,	 franciszkanin.	 Z	wykształcenia	 jest	 biblistą,	 który	

przez	8	lat	studiował	w	Izraelu	Pismo	Święte	w	językach	starożytnych.		Studia	odbywał	na	Wydziale	

Nauk	Biblijnych	 i	Archeologii	w	 Jerozolimie	w	 ramach	 rzymskiego	Uniwersytetu	Antonianum.	 Jest	

doktorantem	na	Uniwersytecie	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu,	a	wykłada	w	Wyższej	Szkole	Filologii	

Hebrajskiej	w	tymże	mieście.	Mieszka	w	Poznaniu	w	klasztorze	przy	placu	Bernardyńskim.

Wszystkich	 pragnących	 pogłębienia	 życia	 słowem	 Bożym	 bardzo	 serdecznie	 zapraszamy	 do	

uczestniczenia	w	rekolekcjach.		

Wielkopostne rekolekcje parafialne w Kicinie
15 – 19 marca 2014 
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Program	całodziennej	adoracji	Najświętszego
Sakramentu	w	dniu	8	marca:
	 10.00	–	Msza	św.	
	 11.00-12.00	–	Janikowo
	 12.00-13.00	–	Kicin,	Sucha,	Wodna
	 13.00-14.00	–	Nowe	Osiedle
	 14.00-15.00	–	Fabryczna,	Swarzędzka
	 15.00-16.00	–	Poznańska
	 16.00-17.00	–	Kliny
	 17.00-17.45	–	mieszkańcy	pozostałych		
	 ulic	oraz	osoby,	które	nie	mogły		 	
	 wcześniej	uczestniczyć	w	adoracji

Grupy,	które	podczas	drogi	krzyżowej	
w	poszczególne	piątki	Wielkiego	Postu	będą	
prowadziły	rozważania:

	 07.03.	-	Wspólnota	Żywego	Różańca
	 14.03.	-	Parafialna	Rada	Duszpasterska	
	 21.03.	-	Parafialny	Zespół	Liturgiczny
	 28.03.	-	Redakcja	„Naszego	Patrona”	
	 	 				i	Krąg	Kościoła	Domowego
	 04.04.	-	Parafialna	Rada	Ekonomiczna	
	 	 				i	Parafialny	Zespół	Caritas
	 11.04.	-	Młodzież

	 przygotowującej	się	do	bierzmowania.	Po		
	 Mszy	św.	katecheza	dla	rodziców.
21.03.	 (piątek)	17.00	–	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	dzieci
	 po	Eucharystii	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	młodzieży	i	dorosłych
22.03.	 (sobota)	10.00-15.00	–	Rejonowy	Dzień		
	 Wspólnoty	Kościoła	Domowego
23.03.	 (niedziela)	8.00	–	wymarsz	grupy		 	
	 pielgrzymów	do	sanktuarium	św.	Józefa		
	 w	Poznaniu	na	uroczystość	koronacji
	 17.00	–	gorzkie	żale
	 18.00	–	Msza	św.	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	rodziców	dzieci	z	klas	I.	Po		
	 Mszy	św.	katecheza	dla	rodziców.
24.03.	 (poniedziałek)	18.00	–	Msza	św.	ze		 	
	 szczególnym	udziałem	rodziców	dzieci		
	 z	klas	III.	Po	Mszy	św.	katecheza	dla		
	 rodziców.
	 17.00	–	katecheza	parafialna	dla	dzieci	z		
	 klas	I
25.03.	 (wtorek)	uroczystość Zwiastowania  
 Pańskiego,	Dzień	Świętości	Życia
	 18.00	–	Eucharystia	połączona	
	 z	podjęciem	duchowej	adopcji	dziecka	
	 poczętego	zagrożonego	zagładą

	 19.30	–	katecheza	dla	rodziców		 	
	 dzieci	przygotowujących	się	do	Wczesnej		
	 Komunii	św.
26.03.	 (środa)	18.00	–	Msza	św.	ze	szczególnym		
	 udziałem	osób	korzystających	z	pomocy		
	 Parafialnego	Zespołu	Caritas.	Po	Mszy		
	 św.	tychże	osób	w	domu	parafialnym.		
	 Następnie	zebranie	Caritasu.		
	 19.00	–	spotkanie	Kręgu	Biblijnego
27.03.	 (czwartek)	20.00	–	zebranie	Parafialnej		
	 Rady	Duszpasterskiej
28.03.	 (piątek)	17.00	–	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	dzieci
	 po	Eucharystii	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	młodzieży	i	dorosłych
30.03.	 (niedziela)	17.00	–	gorzkie	żale
31.03.	 (poniedziałek)	18.00	–	Msza	św.	ze		 	
	 szczególnym	udziałem	osób	należących		
	 do	różańca	rodziców,	modlących	się	za		
	 dzieci

ks.	Andrzej	Magdziarz

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE  MARZEC 2014
01.03.	 pierwsza	sobota	miesiąca
	 nabożeństwo	wynagradzające		 	
	 Niepokalanemu	Sercu	NMP:
	 8.00	–	spowiedź
	 8.30	–	różaniec
	 9.00	–	Eucharystia	
	 Narodowy	Dzień	Pamięci	Żołnierzy			
	 Wyklętych
02.03.	 (niedziela)	zebranie	członków		 	
	 Wspólnoty	Żywego	Różańca
	 po	Mszy	św.	o	godz.	8.00	
	 19.00	–	prelekcja	dra	Piotra		 	 	
	 Kucharskiego	z	okazji	Narodowego	Dnia		
	 Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych
04.03.	 (wtorek)	święto	św.	Kazimierza		 	
	 królewicza
05.03.	 Środa Popielcowa,	rozpoczęcie		 	
	 Wielkiego	Postu
	 Eucharystie	połączone	z	posypaniem		
	 głów	popiołem	o	10.00,	17.00	i	19.00
06.03.	 pierwszy	czwartek	miesiąca
	 po	Mszy	św.	kwadrans	modlitwy		
	 przed	Najśw.	Sakramentem	w	intencji		
	 uświęcenia	kapłanów	i	nowe	powołania
07.03.	 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	
	 po	Mszy	św.	droga	krzyżowa	
	 19.30	–	spowiedź	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	młodzieży
	 20.00	–	Msza	św.	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	młodzieży
08.03.	 (sobota)	całodzienna	adoracja		 	
	 Najświętszego	Sakramentu		
	 10.00	–	Msza	św.	Po	Eucharystii		 	
	 początek	całodziennej	adoracji		 	
	 (harmonogram	s.	25)
	 18.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	kobiet	

09.03.	 (niedziela)		34	rocznica	śmierci	ks.	kan.		
	 Zbigniewa	Spachacza	
	 12.00	–	Msza	św.	w	intencji	
	 ks.	Z.	Spachacza
	 po	Mszach	św.	czynna	biblioteka		 	
	 parafialna
	 17.00	–	gorzkie	żale		
10.03.	 (poniedziałek)	zebranie	Akcji		 	
	 Katolickiej	po	Mszy	św.
11.03.	 (wtorek)	17.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	IV
	 18.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	III
12.03.	 (środa)	17.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	VI
	 18.00	–	Msza	św.	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	rodziców	dzieci	z	klas	IV-VI.		
	 Po	Mszy	św.	katecheza	dla	rodziców.
		 19.00	–	zebranie	Parafialnego		 	
	 Zespołu	Liturgicznego
13.03.	 (czwartek)	I	rocznica	wyboru	papieża		
	 Franciszka
	 adoracja	Najśw.	Sakramentu	w	godz.		
	 17.00-18.00	i	po	Mszy	św.	–	do	20.00
14.03.	 (piątek)	17.00	–	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	dzieci
	 po	Eucharystii	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	młodzieży	i	dorosłych
15-19.03.	parafialne rekolekcje    
 wielkopostne	(program s. 23)
16.03.	 (niedziela)	17.00	–	gorzkie	żale
17.03.		(poniedziałek)	18.00	–	Msza	św.	
	 w	intencji	śp.	ks.	kan.	Zbigniewa		 	
	 Pawlaka	z	okazji	imienin
19.03.	 (środa)	uroczystość odpustowa ku czci  
 św. Józefa, Patrona parafii
	 10.00	i	19.00	–	UROCZYSTE
	 MSZE	ŚW.	ODPUSTOWE,	którym		 	
	 będzie		przewodniczyć		rekolekcjonista		
	 o.	Jakub	Waszkowiak	OFM
20.03.	 (czwartek)	17.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	V
	 18.00	–	Msza	św.	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	rodziców	młodzieży		 	



Zagadki Naszego Patrona

27	 Marzec	2014

Z życia parafii

26		 Marzec	2014

Intencje mszalne – marzec 2014

01.03.		 pierwsza sobota miesiąca	
		9.00		 wynagradzająca	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
18.00		 †	Hubert	Majchrzak

02.03.  
		8.00	 †	Stanisław,	Helena,	Andrzej
10.00		 †	Helena	Drozdowska
12.00	 1)	†	Waldemar	Każmierczak
	 2)	†	Teresa	Sieradzka,	Kazimierz	Mantaj
18.00		 za	Ojczyznę,	Radio	Maryja	i	naszą	parafię

03.03.	
18.00		 †	Maria	Gonda,	zmarli	z	rodziny

04.03.	
		8.00		 †	Kazimierz,	Edmund	Kaczmarkowie

05.03.	 Środa Popielcowa
10.00	 za	parafian
17.00		 w	pewnej	intencji
19.00	 †	Stanisław	Szymański

06.03.
18.00	 †	Kazimierz	Wisz,	Janina,	Tadeusz	Soińscy,						
	 			Anna,	Stanisław	Janiszewscy

07.03.	 pierwszy piątek miesiąca
17.00	
18.00		 †	Paweł	Zielewicz	–	od	mieszkańców	Klin
20.00	 †	Janina	Rzempińska

08.03.
10.00		 za	parafian
18.00		 w	intencji	kobiet

09.03.
		8.00	 †	Ryszard	Pawlak
10.00		 †	Wanda	Madziara
12.00	 1)	†	Jerzy
	 2)	†	ks.	kan.	Zbigniew	Spachacz
18.00		 †	Paweł	Zielewicz

10.03.
18.00		 †	Kazimierz	Wolniewicz	–	od	mieszkańców						
	 			Janikowa

11.03.
		8.00	 †	Stanisława	Widerska

12.03.
		8.00		 †	Jolanta	Burzyńska	–	w	3	r.	śmierci

13.03.
18.00	 †	Małgorzata	Kudzia	–	w	1	r.	śmierci,	zmarli	
	 			z	rodziny

14.03.
18.00	 †	Wanda	Madziara

15.03.
16.00	 Msza	św.	ślubna
18.00	 †	Franciszek,	Jerzy	Krugiołka,	Stanisława	
	 			i	Stanisław	Hermann

16.03.
		8.00		 †	Joanna,	Józef,	Henryk	Banach

10.00		 †	Zdzisław	Buśko
12.00		 1)	†	Wincenty	Owocki
	 2)	dziękczynna	–	w	93	r.	urodzin
18.00		 †	Hubert	Majchrzak

17.03.
18.00		 1)	†	ks.	kan.	Zbigniew	Pawlak	–	od	Akcji		 								
	 								Katolickiej
	 2)

18.03.
18.00		 1)	†	Stanisława	Widerska	–	od	II	Róży		 			
									 								Różańcowej
	 2)	†	Helena,	Stanisław,	Wiktoria,	Teodor

19.03.	 uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
10.00			
19.00		 1)	za	parafian
	 2)	†	Paweł	Zielewicz
	 3)	†	Józef,	Agnieszka,	Stanisława,	Józef,		 								
	 							Marek

20.03.
18.00		 †	Zbigniew	–	w	1	r.	śmierci

21.03.
18.00		 †	Michał	Mizgalski

22.03.
18.00		 †	Hubert	Majchrzak

23.03. 
		8.00		 †	Stachowiak
10.00		 †	Wanda	Madziara
12.00	 †	Władysława,	Józef,	zmarli	z	rodziny
18.00		 dziękczynna	–	w	12	r.	urodzin	Józia	i	z	prośbą		
	 o	Boże	błogosławieństwo	dla	niego	i	rodziców

24.03.
18.00		 †	Helena	i	Józef	Wawrzynkiewicz	

25.03.		 uroczystość Zwiastowania Pańskiego
18.00	 †	Stanisław	Szymański	

26.03.	
18.00		 †	Karol	Proskura

27.03.	
18.00		 †	Krystyna	Czapla	

28.03.	
18.00		 †	Kazimierz	Wolniewicz	–	od	mieszkańców						
	 Janikowa

29.03.	
18.00		 †	Paweł	Zielewicz

30.03. 
		8.00	 †	Maria,	Irena,	Stanisław,	Stefania,	Władysław
10.00		 †	Wanda	Madziara
12.00	 †	Barbara	Wagner	–	w	5	r.	śmierci
18.00		 †	Paweł	Zielewicz

31.01.	
18.00		 †	Edward	Głowacz

oprac.	RS

.............................

  Imię i nazwisko………………..............................…

  Wiek …………….......................................................

  Adres ……………….......……...................................

  Telefon kontaktowy ……...……...............................

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

Czy	 znasz	 dobrze	 miejscowości	 naszej	 parafii?	 Przyjrzyj	 się	 uważne	 fotografiom	 i	 spróbuj	
odpowiedzieć	jakie	przedstawiają	ulice	i	drogi.	Wskazówką	niech	będą	widoczne	na	zdjęciach	kapliczki	
i	krzyże.

Rozwiązanie	zagadki	polega	na	rozpoznaniu	i	wpisaniu	do	kuponu	drogi	o	najkrótszej	nazwie.



Obiektywnie

28	 Marzec	2014

Obiektywnie

1

2

3

1.	Procesja	z	darami	w	święto	
Ofiarowania	Pańskiego

2-3.	Świeccy	misjonarze	z	posługą	
misyjną	w	parafii	-	02.02.2014


