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           W tym numerze szczególnie polecamy: 

Chrystus  zmartwychwstan  jest ...

nam na przykład dan jest 
iż mamy z martwych powstać 

z Panem Bogiem królować. 
Alleluja! 

Leżał trzy dni w grobie
dał bok przebić sobie

bok, ręce, nogi obie
na zbawienie tobie. Alleluja!

Trzy Maryje poszły 
drogie maści niosły 

chciały Chrystusa pomazać 
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja! 

Gdy na drodze były
tak sobie mówiły:

Jest tam kamień niemały
a któż nam go odwali? Alleluja!

Powiedz nam, Maryja 
gdzieś Pana widziała? 
Widziałam Go po męce 

trzymał chorągiew w ręce. 
Alleluja! 

Gdy nad grobem stały
rzekł im Anioł biały:

Nie bójcie się, Maryje
zmartwychwstał Pan i żyje! 

Alleluja!

	 Kiedy	Duch	Święty	(nie)	działa?	s.	3
	 Krzyż	papieski	na	Dziewiczej	Górze	s.	11
	 Dłutem	i	serce	rzeźbione	s.	13
	 Harmonogramy	adoracji	Pana	Jezusa	s.	21
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Tegoroczny	numer	kwietniowy	„Naszego	Patrona”	wydajemy	na	okres,	w	którym	będziemy	przeży-
wać	Święta	Wielkanocne.	Najważniejsze	i	najgłębsze	w	swej	treści	i	istocie.	W	naszej	parafii	pięknym	
wprowadzeniem	do	Wielkiego	Tygodnia	jest	Misterium	Męki	i	Śmierci	Chrystusa.	Możemy	już	z	dumą	
powiedzieć,	że	 trwa	ono	od	 tamtego	 tysiąclecia.	Do	nadchodzących	Świąt	przygotowujemy	się	 rów-
nież	przez	nabożeństwa	pasyjne	(drogę	krzyżową,	gorzkie	żale),	trwanie	na	modlitwie	we	wspólnocie	
wierzących.	Toteż	w	tymże	numerze	czasopisma	zamieściliśmy	plan	całodziennej	adoracji	Pana	Jezusa	
z	Wielkiego	Czwartku	na	Wielki	Piątek.	Ci,	którzy	się	modlą,	a	tym	bardziej	z	innymi,	na	pewno	będą	
dobrze	przygotowani	na	przeżycie	Zmartwychwstania	Pana	Jezusa.	Jakże	ważne	jest	trwanie	na	modli-
twie	wespół	z	braćmi	i	siostrami,	także	z	tymi	z	sąsiedztwa.	Tym	sposobem	ubogacamy	się	wzajemnie	
świadectwem	swojej	wiary.	Znajomość	z	kościoła	nadaje	naszym	relacjom	dobry	kierunek.	Stąd	niech	
zapoznanie	się	z	harmonogramem	adoracji	stanie	się	krokiem	do	podjęcia	decyzji	uczestniczenia	w	niej.

Wydarzeniom,	 których	 rocznica	 przypada	 w	 kwietniu	
poświęcamy	 wiele	 miejsca.	 I	 tak	 z	 racji	 śmierci	 Jana	 Pawła	
II	 (2	 kwietnia	 2005	 r.)	 zamieszczamy	 wspomnienie	 o	 krzyżu	
papieskim	 znajdującym	 się	 u	 podnóża	Dziewiczej	 Góry.	 Dnia	
10	 kwietnia	 będziemy	 wspominać	 jedno	 z	 najboleśniejszych	
doświadczeń	 w	 historii	 naszej	 Ojczyzny.	 Porusza	 to	 artykuł	
„W	czwartą	rocznicę	katastrofy	smoleńskiej”.	Również	w	tych	
dniach	(15	kwietnia)	przypada	4	rocznica	śmierci	ks.	kanonika	
Zbigniewa	 Pawlaka.	Wspomnieniami	 o	 naszym	 zmarłym	 pro-
boszczu	dzieli	się	parafianka,	która	od	początku	jego	duszpaste-
rzowania	w	Kicinie	wiele	z	nim	współdziałała.	Na	końcu	mie-
siąca	 (29	 kwietnia)	 przypada	 Dzień	 Męczeństwa	 Duchowień-
stwa	Polskiego.	Obchodzony	jest	w	rocznicę	wyzwolenia	obozu	
koncentracyjnego	w	Dachau.	O	cierpieniach	polskich	kapłanów	
podczas	ostatniej	wojny	Czytelnik	znajdzie	 informacje	w	arty-
kule	temu	zagadnieniu	poświęconym.	

W	 niemal	 każdym	 numerze	 „Naszego	 Patrona”	 prezentu-
jemy	sylwetkę	jednego	świętego.	Tym	razem	przedstawiamy	św.	
Joannę	Berettę-Molla,	żonę,	matkę	i	lekarkę	w	jednej	osobie.	

Wśród	 tzw.	artykułów	wspomnieniowych	 relacje	–	z	para-
fialnych	obchodów	Dnia	Żołnierzy	Wyklętych	i	z	naszych	reko-
lekcji	 parafialnych.	 Ponadto	 wywiad	 z	 ojcem	 rekolekcjonistą	
i	wypowiedź	autora	nowej	figury	św.	Józefa,	którą	postawiono	
na	miejscu	poprzedniej	i	poświęcono	w	uroczystość	odpustową.	
Możemy	 także	 przeczytać	 o	 udziale	 kicińskich	 ministrantów	
w	dniu	skupienia	dla	służby	liturgicznej	dekanatu	czerwonackiego.	O	tym	dowiemy	się	z	artykułu	pre-
zesa	tutejszego	Koła	Ministrantów,	który	jest	jednocześnie	dekanalnym	prezesem	Kół	Ministranckich.	
Natomiast	obszerny	i	streszczający	zapis	z	przebiegu	nieszporów	ze	szczególnym	udziałem	świata	nauki	
w	katedrze	poznańskiej	znajdziemy	na	s.	16.

Numer	„Naszego	Patrona”,	który	trzymamy	w	ręku,	po	niniejszym	słowie	wprowadzającym,	kon-
centruje	się	także	na	rozważaniu	kiedy	w	końcu	działa	Duch	Święty,	a	kiedy	zły	duch.

Wszystkich	pozdrawiam	i	zapraszam	do	owocnej	lektury.	

ks.	Andrzej	Magdziarz	

Słowo księdza proboszcza 	 Czy	 są	 takie	 kryteria,	 wedle	 których	można	
stwierdzić,	 że	 przez	 daną	 osobę	 albo	 w	 danych	
okolicznościach	 działa	 Duch	 Święty?	 Próbę	 od-
powiedzi	na	to	pytanie	zawiera	poniższy	artykuł.	
Chcąc	dojść	do	prawdy	trzeba	odrzucić	dwa	skraj-
ne	 założenia:	 po	 pierwsze,	 że	 tego	 działania	 nie	
sposób	dowieść,	a	drugie,	że	to	jest	zawsze	bardzo	
łatwe	i	oczywiste.	Mając	kłopoty	w	związku	z	kla-
rownością	sytuacji	niektórzy	stronią	od	stawiania	
sobie	w	 ogóle	 takiego	 pytania.	 Cechuje	 ich	 nie-
pewność,	a	w	konsekwencji	niezdolność	w	dojściu	
do	prawdy.	Biskup	Andrzej	Siemieniewski	z	Wro-
cławia	tak	o	tym	mówi:	Podejrzliwość w tym wy-
padku jest nie na miejscu. Lepsze jest spojrzenie 
krytyczne. Do takiego podejścia zachęcali aposto-
łowie: „… proroctwa nie lekceważcie, ale wszyst-
ko badajcie!” W Pierwszym Liście do Koryntian 
św. Paweł Apostoł pisał do 
ludzi, którym się wydawało, 
że mają Ducha Świętego: 
„Ja też mam Ducha Bożego” 
(1 Kor 7, 39; por. 1 Kor 14, 
36-37). W człowieku może 
działać Duch Święty lub 
fantazja, wybujałe ambicje, 
wyobraźnia czy nawet zły 
duch. Okazuje się to dopiero 
po krytycznym sprawdzeniu. 
Taka weryfikacja nie zawsze 
jest łatwa, o czym pisał św. 
Paweł Apostoł: „Sam bo-
wiem szatan podaje się za 
anioła światłości” (2 Kor 11, 
14). Musimy wziąć pod uwa-
gę wszystkie możliwości. Zatem	potrzeba	roztrop-
ności	i	mądrości.	Jednakże	w	wielu	wydarzeniach,	
zachowaniach	i	postawach	możemy	być	pewni,	że	
tam	jest	Duch	Święty.	Jest	wtedy	gdy	sprawuje	się	
Mszę	św.,	sakramenty	święte,	gdy	człowiek	auten-
tycznie	modli	 się,	 gdy	 zachowuje	 posłuszeństwo	
Kościołowi,	gdy	czyta	Pismo	Święte,	gdy	pragnie	
żyć	zgodnie	ze	słowem	Bożym,	gdy	nosi	w	sercu	
pragnienie	dzielenia	się	wiarą,	przekazywania	jej	
innym	osobom.	Duch	Święty	jest	na	pewno	obec-
ny	 także	 i	wtedy,	gdy	podejmujemy	nawrócenie,	
pragniemy	świętości,	tęsknimy	za	życiem	w	łasce	
uświęcającej.	

Swoją	 obecność	 Duch	 Święty	 objawia	 rów-

nież	 za	 pośrednictwem	 nadzwyczajnych	 darów	
np.	charyzmatów	uzdrawiania,	proroctwa	czy	cha-
ryzmatu	 języków.	 Trzecia	 Osoba	 Trójcy	 Świętej	
powoduje	w	 nas	 głód	 Pana	Boga,	 jakiś	 niedosyt	
Jego	obecności	i	działania	w	moim	sercu.	Jednym	
słowem:	 tam	gdzie	 celem	 staje	 się	miłość,	 świę-
tość	i	przede	wszystkim	realizacja	woli	Bożej	tam	
spotykamy	widzialny	 owoc	 oddziaływania	Tego,	
który od Ojca i Syna pochodzi. Duch	Święty	działa	
wewnątrz	nas,	zmieniając	nasze	pragnienia,	byśmy	
zamiast	szukać	tego	co	nam	się	podoba,	zaczyna-
my	 pragnąć	 tego,	 co	 podoba	 się	 Bogu.	 Dobrze,	
gdy	człowiek	wyprasza	dla	siebie	Ducha	Święte-
go,	gdy	pragnie	Jego	mocy	i	światła,	gdy	nie	chce	
opierać	swojego	życia	tylko	na	własnych	przemy-
śleniach	 i	doświadczeniach.	Zawsze	powinniśmy	
prosić	o	pomoc	Ducha	Ożywiciela.	Wyobrażamy	
sobie	wędrowca,	który	wchodzi	na	wysoką	górę.	
Po	 dwudziestu	 minutach	 wspinaczki	 zatrzymuje	

się,	odwraca	i	ogarnia	wzro-
kiem	przestrzeń.	I	przed	jego	
oczami	 jawi	 się	 piękny	 wi-
dok.	Odpoczywa	kilka	minut	
i	dalej	podąża	na	szczyt.	Po	
kolejnych	dwudziestu	minu-
tach	 znowu	 się	 zatrzymuje,	
by	 odpocząć.	 Czy	 pomyśli,	
że	 nie	ma	 sensu	 się	 odwra-
cać,	 bo	 ten	 widok	 już	 zna?	
Nie,	 gdyż	 teraz	 okazuje	 się	
on	 szerszy.	 Chrześcijanin,	
który	 wzrasta	 duchowo,	
co	 pewien	 czas	 będzie	 od-
czuwał	 potrzebę	 modlitwy	
o	dary	Ducha	Świętego.

Trzeba	 też	 wskazać	 na	
sytuacje,	w	których	człowiek	ewidentnie	zamyka	
się	na	Trzecią	Osobę	Trójcy	Świętej,	a	tym	samym	
w	ogóle	na	Pana	Boga.	Kiedy	osoba	zaczyna	grze-
szyć	i	tłumaczy	sobie,	że	inaczej	przecież	żyć	nie	
można,	czynione	zło	staje	się	dla	niej	zasadą	i	pra-
wem	–	to	jest	niebezpieczne,	to	jest	działanie	złe-
go	ducha.	Jeśli	wątpimy	w	Miłosierdzie	Boże,	ule-
gamy	rozpaczy,	albo	 też	wydaje	się	nam,	 iż	 tego	
Miłosierdzia	 nie	 potrzebujemy	 to	 dajemy	 dostęp	
złemu	 duchowi	 do	 naszego	 życia.	Wówczas	 po-
jawia	się	brak	nawrócenia	i	 trwanie	w	grzechach	
śmiertelnych,	 sprzeciwianie	 się	 dogmatom	 wia-
ry	 Kościoła	 Rzymskokatolickiego,	 lekceważenie	
zbawiennych	 napomnień	 skłaniających	 do	 prze-

Kiedy Duch Święty (nie) działa? 

Kopia wizerunku Maryi Dziewicy w 
stanie błogosławionym przywieziona z 
meksykańskiego Guadalupe. W parafii 
kicińskiej gościliśmy kopię wizerunku 
Matki Bożej w związku z nowenną przed 
Dniem Świętości Życia i uroczystością 
Zwiastowania Pańskiego.
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była	 szkołą	 świętości	 dla	 dzieci.	 Zafascynowani	
św.	Franciszkiem	żyli	zgodnie	z	jego	ideałem	ubó-
stwa	i	pogody	ducha.	Zostali	członkami	Trzeciego	
Zakonu,	a	codzienne	uczestnictwo	w	Eucharystii	
w	pobliskim	kościele	ojców	kapucynów	nadawało	
rytm	ich	życiu.	Wydali	na	świat	trzynaścioro	dzieci	
(pięcioro	 z	 nich	 nie	 dożyło	 wieku	 dorosłego),	
a	Joanna	była	ich	dziesiątym	z	kolei	dzieckiem.	
	 Do	 Pierwszej	 Komunii	 Świętej	 przystąpiła	
mając	zaledwie	pięć	i	pół	roku,	w	wieku	8	lat	przy-
jęła	sakrament	bierzmowania.	Kiedy	miała	12	lat,	
mama	wprowadziła	ją	do	Akcji	Katolickiej.	Joanna	
zaangażowała	się	mocno	w	prace	stowarzyszenia	
(najpierw	 jako	wolontariuszka	w	pomoc	osobom	
starszym,	później	sama	pełniła	funkcję	animatorki	
i	 głosiła	 konferencje	 formacyjne	 dla	 dziewcząt).	
Działalność	 społeczną	 w	 ramach	Akcji	 Katolic-
kiej	zgodnie	z	zasadą	„Działanie-modlitwa-ofiara”	
prowadziła	 do	 końca	 życia.	 Począwszy	 od	 1944	
roku	pnie	się	w	górę	po	drabinie	odpowiedzialno-
ści	w	Akcji	Katolickiej,	nie	z	powodu	ambicji,	lecz	
z	nakazu	przełożonych,	którzy	odkrywają	w	niej	
wyjątkową	 duszę.	 Od	 1949	
roku	pełni	 rolę	 przewodniczącej	
Ruchu	Młodzieży	Żeńskiej.	 Jest	
przekonywująca,	ponieważ	czuje	
się,	że	żyje	tym,	co	mówi	i	ludzie	
przychodzą	 do	 niej,	 by	 prosić	
o	radę.	Udziela	jej	chętnie,	koń-
cząc	 zawsze	 sugestią:	 A przede 
wszystkim módl się!	 Gromadzi	
wokół	 siebie	 najbardziej	 żar-
liwe	dziewczęta	i	formuje	z	nimi	
„wieczernik”,	 rodzaj	 szkoły	
modlitwy	i	formacji	apostolskiej.	
Mówi	 do	 nich:	 Pragnę, byście 
się stały solą... Bądźcie praw-
dziwymi apostołami, zdobywa-
jącymi dusze koleżanek.	 Oprócz	
pracy	 formacyjnej	 zajmuje	 się	
też	działaniem	na	rzecz	biednych,	na	czele	grupy	
dziewcząt	Konferencji	św.	Wincentego	à	Paulo.	
	 W	wieku	15	lat	Joanna	przez	trzy	dni	uczestni-
czy	w	rekolekcjach	św.	 Ignacego,	prowadzonych	
przez	 jezuitę, ojca	 Avedano,	 które	 pozostawiły	
w	 niej	 mocny	 ślad.	 Odkrywa	 w	 nich	 wspaniały	
obraz	 życia	 ludzkiego	 oddanego	 Sercu	 Bożemu:	
naśladowanie	 Chrystusa	 możliwe	 do	 spełnienia	
dzięki	 łasce	 i	 podtrzymywane	 przez	 modlitwę,	
apostolstwo	 widziane	 jako	 jedna	 z	 najwyższych	

form	miłości,	żarliwe	wstępowanie	duszy	do	Boga	
ciągle	 zagrożonej	 przez	 grzech. Napisała	 wtedy	
w	 swoich	 notatkach:	 Wszystko dla Ciebie, mój 
Boże, moja największa miłości, kiedy coś czynię, 
cierpię i myślę. W każdym moim oddechu pra-
gnę ofiarować Tobie moją duszę, poświęcić Ci 
moje serce i niech wzrasta we mnie ogień	Twojej 
Boskiej Miłości….	A	 potem	wypisała	 jedenaście	
życiowych	dewiz,	między	innymi,	że	do	kina	pój-
dzie	dopiero	wtedy,	gdy	dowie	się,	że	film	nie	jest	
gorszący,	że	będzie	unikać	wszystkiego,	co	może	
okaleczyć	 duszę,	 że	 codziennie	 odmówi	 „Zdro-
waś,	Maryjo”	w	intencji	dobrej	śmierci,	że	będzie	
się	modlić	na	kolanach,	tak	w	kościele,	jak	i	wie-
czorem	przy	łóżku,	że	będzie	prosić	Pana	Jezusa,	
aby	nie	była	potępiona	w	piekle.
Powołanie życiowe
	 Nastoletnia	 Joanna	 zapragnęła	 zostać	 świecką	
misjonarką.	 Wzorem	 był	 dla	 niej	 brat	 Henryk,	
lekarz	 z	wykształcenia,	 który	wstąpił	 do	 zakonu	
kapucynów	i	wyjechał	na	misje	do	Brazylii,	gdzie	
założył	 szpital	 oraz	 siostra	 Wirginia,	 lekarka	 −	

misjonarka,	 która	 wyjechała	 do	
Indii.	 Kiedy	 jednak	 okazało	 się,	
że	 ze	 względów	 zdrowotnych	 nie	
będzie	 mogła	 zrealizować	 marze-
nia	wyjazdu	 na	misje,	 postanowiła	
zostać	 lekarką,	 aby	 służyć	 Bogu	
poprzez	 niesienie	 ludziom	 ulgi	
w	cierpieniu.
		W	 1952	 roku	 Joanna	 zdaje	 egza-
miny	 specjalizacyjne	 w	 dziedzinie	
pediatrii	 z	 najwyższą	 liczbą	 punk-
tów.	Osiedla	 się	w	Mesero.	Miesz-
kańcy	wzywają	ją	do	chorych	dniem	
i	 nocą,	 a	 ona	 nigdy	 nie	 odmawia,	
bez	względu	na	zmęczenie.	Modli-
twa	 poprzedza	 czynności	 lekarskie	
i	 zawsze	 im	 towarzyszy.	 Chorobę	
traktuje	 jako	 uprzywilejowany	

moment	 apostolatu.	 W	 swojej	 praktyce	 lekar-
skiej	kieruje	się	czterema	zasadami.	Po	pierwsze:	
dobrze	wykonywać	 swoje	obowiązki	 i	 pogłębiać	
wiedzę,	nie	traktując	pracy	przede	wszystkim	jako	
źródła	zysków	materialnych.	Po	drugie:	być	uczci-
wym	 lekarzem,	 by	 zdobyć	 zaufanie	 pacjentów.	
Po	 trzecie:	 otaczać	 chorego	 serdeczną	 troską,	 bo	
kto	 dotyka	 ciała	 pacjenta,	 ten	 dotyka	 ciała	 Pana	
Jezusa.	 Po	 czwarte:	 lecząc	 ciało,	 pamiętać	 także	
o	duszach	swoich	podopiecznych.					

miany	 oraz	 odkładanie	 pokuty	 i	 nawrócenia	 na	
koniec	życia.	I	jak	praktyka	wskazuje	najczęściej	
takie	osoby	nie	zdążą	już	przed	śmiercią	pojednać	
się	z	Panem	Bogiem.	Dlatego	bardzo	zachęcam	do	
codziennego	rachunku	sumienia.	Ta	praktyka	po-
zwoli	uzyskiwać	świadomość	tego,	jaki	duch	dzia-
ła	na	mnie:	Duch	Święty	czy	też	zły	duch.	Kiedy	
grzeszę,	ale	żałuję	i	nie	chcę	grzechów	tych	popeł-
niać,	wówczas	 jest	we	mnie	otwartość	na	Ducha	
Świętego.	Jednakże	gdy	nic	nie	czynię,	aby	zerwać	
z	grzechami	wtedy	można	mówić	o	otwartości,	ale	
na	złego	ducha.	

I	na	koniec	jeszcze	pragnę	wspomnieć	o	Du-
chu	 Świętym	 obecnym	w	Kościele.	Tylko	w	 sa-
mych	 Dziejach	 Apostolskich	 Duch	 Święty	 wy-
mieniony	został	aż	ponad	50	razy	jako	ten,	który	
niewidzialnie,	 lecz	 skutecznie	 kieruje	Kościołem	
Chrystusowym.	Istnieje	szczególna	zależność	Ko-
ścioła	 Chrystusowego	 od	 kierownictwa	 Ducha	
Świętego.	Św.	Ireneusz	napisał:	Gdzie jest Kościół, 
tam jest Duch Święty. Gdzie jest Duch Boży, tam 
jest Kościół i wszelka łaska.	Św.	Augustyn:	Dość 
powiedzieć, że skoro Chrystus jest Głową Kościo-
ła, to Duch Święty jest jego Duszą. Czym jest du-
sza w naszym ciele, tym jest Duch Święty w ciele 
Chrystusowym, którym jest Kościół. Trzecia	Oso-
ba	 Trójcy	 Świętej	 była,	 jest	 i	 pozostanie	 Duszą	
Kościoła.	Posłuszeństwo	Kościołowi	w	ostatecz-
ności	jest	uległością	wobec	Ducha	Świętego	i	od-
wrotnie.	Zły	duch	 zawsze	nakłania	 ludzi	 do	nie-
posłuszeństwa	względem	Kościoła.	Ci,	którzy	tym	
podszeptom	 ulegają	 najczęściej	 swe	 zachowania	
motywują	 dobrymi	 intencjami.	Nie	 chcąc	 pobłą-
dzić	w	tych	kwestiach	należy	stosować	zasadę	od-
dzielania	 tego	co	mogło	pochodzić	z	natchnienia	
Bożego,	od	tego	co	jest	 ludzką,	często	nieudolną	
realizacją	szlachetnych	zamierzeń.	Ojciec	Święty	
bł.	Jan	Paweł	II	przepraszał	właśnie	za	tę	 ludzką	
nieudolność	 i	 słabość,	 za	 grzechy	 człowieka.	Bo	
przy	rzetelnym	podejściu	do	problemów,	okazuje	
się	może,	że	mamy	do	czynienia	ze	szlachetną	ideą	
przy	nieszlachetności	 ludzkich	sposobów	wciela-
nia	jej	w	życie.
 Życzmy	 sobie,	 aby	 w	 nas	 działał	 Duch	
Święty,	abyśmy	Go	pragnęli	 i	w	Jego	mocy	oraz	
świetle	postępowali.	

ks.	Andrzej	Magdziarz

Nowy przewodniczący Episkopatu Polski 
	 12	marca	2014	r.	przewodniczącym	Konferencji	
Episkopatu	Polski	na	kolejną	pięcioletnią	kadencję	
został	wybrany	metropolita	poznański,	arcybiskup	

Stanisław	Gądecki.	 „Młodzież,	 rodzina,	 powoła-
nia,	ubodzy”	–	to	hasłowo	ujęte	priorytety	nowego	
przewodniczącego	 Episkopatu	 Polski.	 Przypo-
mnijmy,	że	ks.	Arcybiskupa	gościliśmy	w	naszej	
parafii	 dwukrotnie	 –	 5	 października	 2004	 roku	
z	 racji	udzielania	sakramentu	bierzmowania	oraz	
10	maja	2011	roku	z	racji	wizytacji	biskupiej.
																																																																																				

Redakcja

Joanna Beretta-Molla

	 28	kwietnia	przypada	wspomnienie	liturgiczne	
świętej	 Joanny	 Beretty-Molli.	 Kobiety	 pięknej,	
pełnej	 radości	życia	 i	miłości	−	do	męża,	dzieci,	
do	 swoich	 pacjentów.	Kochającej	 góry,	 jazdę	 na	
nartach,	taniec,	podróże,	teatr	i	operę,	grającej	na	
pianinie	i	malującej	obrazy,	lubiącej	ładnie	wyglą-
dać.	Żyjącej	pełnią	życia,	z	pasją,	której	źródłem	
była	bliskość	z	Jezusem.	Całe	jej	39-letnie	życie	to	
hymn	na	cześć	prawdziwych	wartości	życia	zgod-
nego	z	Ewangelią.

Dzieciństwo i dorastanie
	 Joanna	Beretta-Molla	 urodziła	 się	 4	 paździer-
nika	1922	 roku	 (w	dzień	wspomnienia	 św.	Fran-
ciszka)	w	Magencie	pod	Mediolanem.	Jej	rodzice	
tworzyli	prawdziwie	chrześcijańską	rodzinę,	która	
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Małżeństwo i rodzina
	 W	1954	 roku	Joanna	pielgrzymuje	do	sanktu-
arium	Matki	Bożej	w	Lourdes,	aby	prosić	o	pomoc	
przy	 wyborze	 dalszej	 drogi.	 Spowiednik	 mówi	
jej:	Załóż rodzinę. Tak bardzo potrzeba dobrych 
matek!	 Decyduje	 się	 wówczas	 na	 realizowanie	
swojego	 powołania	 jako	 żona	 i	 matka.	 Małżeń-
stwo	 i	 macierzyństwo	 to	 życiowe	 zadanie,	 dane	
jej	przez	Boga	jako	droga	do	nieba.	Jesienią	tego	
samego	roku	poznaje	Piotra	Mollę,	10	lat	od	siebie	
starszego	inżyniera	mechanika,	dyrektora	fabryki	
zatrudniającej	 trzy	 tysiące	 robotników.	Dzień	 po	
podjęciu	decyzji	 o	 zaręczynach,	 Joanna	pisze	do	
Piotra:	 Chciałabym naprawdę uczynić Ciebie 
szczęśliwym i być taka, jakiej pragniesz: dobra, 
wyrozumiała i gotowa do poświęceń, jakich życie 
od nas zażąda. Chcę podjąć trud, aby stworzyć 
naprawdę chrześcijańską rodzinę.	
	 24	września	1955	roku	w	kościele	w	Magnenta,	
gdzie	 Joanna	 została	 ochrzczona,	 jej	 brat	 ks.	
Józef	 Beretta	 odprawia	 Mszę	 św.,	 podczas	 któ-
rej	 sakramentu	małżeństwa	 udzielają	 sobie	 Piotr	
i	 Joanna.	 Józef	 daje	 swej	 siostrze	 przykład	 ich	
matki	−	zawsze	uśmiechniętej,	cierpliwej,	aktyw-
nej,	 zawsze	 zjednoczonej	 z	 Bogiem,	 zarówno	
w	radości,	jak	i	w	cierpieniu.	Taka	właśnie	będzie	
droga	Joanny	przez	7	lat	szczęśli-
wego	życia	małżeńskiego.	Czynić 
jedynie to, co jest zgodne z wolą 
Bożą i z moralnością autentycznie 
chrześcijańską	−	 to	 teologia	mał-
żeńska	Joanny,	zgodnie	z	określe-
niem	jej	małżonka.			
	 Z	podróży	poślubnej	pisała	do	
swojej	 młodszej	 siostry	 	 zakon-
nicy:	Modlę się, by Pan Bóg poda-
rował mi szybko dużo grzecznych 
i świętych dzieci.	 I	 rzeczywiście,	
rok	po	 ślubie	urodził	 się	 pierwo-
rodny	syn	Pierluigi,	po	kolejnym	
roku	przyszła	na	świat	Maria	Zyta,	
nazywana	 pieszczotliwie	 Mario-
liną.	Dwa	lata	później	urodziła	się	
Laura,	piękna	i	zdrowa	córeczka.	
Sama	matka,	choć	ciężko	przecho-
dziła	czas	oczekiwania	i	poród,	po	
każdym	 urodzeniu	 dziecka	 była	
jeszcze	bardziej	promienna	 i	wdzięczna	Bogu	za	
dar	 przekazywania	 życia.	 Świetnie	 zorganizo-
wana,	 poświęcała	 swój	 czas	 powiększającej	 się	

szybko	rodzinie	i	troszczyła	się	o	rozwój	własnego	
życia	duchowego.	Codziennie	rano	uczestniczyła	
we	Mszy	św.,	a	wieczorem	przed	snem	modliła	się	
ze	swoim	mężem.

	 Na	przełomie	lat	1961	i	1962	Joanna	spodziewa	
się	czwartego	dziecka.	Okazuje	się	jednak,	że	życie	
dziecka	jest	zagrożone	–	w	macicy	zaczął	rozwi-
jać	się	włókniak.	Konieczna	jest	operacja.	Lekarze	
proponują	usunięcie	nowotworu	razem	z	macicą	–	
oznaczałoby	to	jednak	śmierć	dziecka.	Można	też	
usunąć	samego	guza,	ale	wtedy	zagrożone	będzie	
życie	matki.	Joanna	decyduje:	Jeśli trzeba będzie 
wybierać między mną a dzieckiem – żadnych 

wahań. Żądam, abyście wybrali 
dziecko.	 Kapłanowi,	 który	 przy-
szedł	 ją	wyspowiadać	 i	przyniósł	
komunię	św.,	mówi:	Mam ufność 
w Bogu, tak. Teraz mam wypełnić 
mój obowiązek matki. Ponawiam 
przed Panem ofiarę z mojego 
życia. Jestem gotowa na wszystko, 
byle tylko ocalono moje dziecko.
	 Piotr	 Molla	 wspomina:	
kilka dni przed porodem, głosem 
zdecydowanym a równocześnie 
serdecznym i spokojnym, spoglą-
dając spojrzeniem tak głębokim, 
że go nigdy nie zapomniałem, 
powiedziałaś mi:	 „Jeśli musicie 
wybierać między mną a dzieckiem, 
to żadnego wahania: wybierzcie - 
żądam tego − wybierzcie dziecko. 
Ratujcie dziecko”.	

	 Poród	rozpoczyna	się	w	Wielki	Piątek,	a	następ-
nego	 dnia	 przychodzi	 na	 świat	 zdrowa	 córka	
–	 Gianna	 Emmanuela.	 Po	 porodzie	 stan	 matki	

szybko	się	pogarsza	−	odczuwa	ostre	bóle,	prze-
chodzi	głęboką	zapaść.	Tydzień	później,	28	kwiet-
nia	1962	roku,	umiera	w	wieku	39	lat.	Bezpośred-
nią	 przyczyną	 śmierci	 było	 zapalenie	 otrzewnej.	
Śmierć	Joanny	jest	wypełnieniem	słów	Chrystusa:	
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich	(J	15,13).	
Beatyfikacja
	 W	 1970	 roku	 rozpoczyna	 się	 proces	 beatyfi-
kacyjny	Joanny.	Jan	Paweł	 II	beatyfikuje	 ją	pod-
czas	światowego	Roku	Rodziny	24	kwietnia	1994	
roku,	 czyli	 32	 lata	 po	 jej	 śmierci,	 Z	 tej	 okazji	
w	Mediolanie	wybito	medal	pamiątkowy	z	napi-
sem:	Cudowna kobieta, kochająca życie, matka, 
lekarka, wzór profesjonalisty, ofiarowała swoje 
życie, aby nie pogwałcić tajemnicy godności życia 
ludzkiego.
	 Dziesięć	 lat	 później,	 16	 maja	 2004	 roku,	
zostaje	 ogłoszona	 świętą.	 Na	 uroczystej	 Mszy	
św.	 byli	 obecni	 m.in.	 mąż	 Joanny	 i	 najmłodsza	
córka	Gianna	Emanuela.	W	homilii	wygłoszonej	
podczas	 mszy	 kanonizacyjnej	 ojciec	 święty	 Jan	
Paweł	 II	 powiedział:	 Joanna Beretta-Molla była 
zwykłym, ale jakże wymownym świadkiem Bożej 
miłości. (...) Naśladując Chrystusa, który „umi-
łowawszy swoich (...) do końca ich umiłował” (J 
13, 1), ta święta matka rodziny w sposób heroiczny 
dochowała wierności zobowiązaniom podjętym 
w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa. Najwyż-
sza ofiara, którą uwieńczyła swe życie, świadczy 
o tym, że tylko wtedy człowiek może się zrealizo-
wać, gdy ma odwagę całkowicie poświęcić się 
Bogu i braciom.
	 Relikwie	 św.	 Joanny	 znajdują	 się	 w	 wielu	
kościołach	na	całym	świecie,	także	w	wielu	para-
fiach	w	 Polsce,	między	 innymi	w	 parafii	 Pierw-
szych	Polskich	Męczenników	w	Poznaniu.
 Jezus był dla mamy wszystkim. Jemu podpo-
rządkowywała decyzje. Nie musiała o Nim opo-
wiadać, bo swoją miłość do Jezusa przekładała 
na życie. Jeśli chodzi o wiarę, była zdyscyplino-
wana: modlitwa, msza św., na ile było to możliwe, 
każdego dnia. Jako lekarz uczyła nas, że pacjent 
to nie tylko ciało do leczenia, ale odbicie Chry-
stusa. W chorych widziała cierpiącego Boga.	 -	
powiedział	 dr	 Pierluigi	 Molla,	 syn	 św.	 Joanny,	
doktor	ekonomii	mieszkający	w	Rzymie.
	 Św.	 Joanna	 jest	 patronką	 lekarzy,	 małżeństw,	
rodzin,	 dzieci	 poczętych,	matek	 w	 stanie	 błogo-
sławionym.	Może	być	przyjaciółką	w	Niebie	dla	

wszystkich	kobiet,	które	podejmują	niełatwe	zada-
nie	godzenia	życia	rodzinnego	z	pracą	zawodową,	
dla	wszystkich,	którzy	chcą	żyć	pełnią	życia,	ale	
zawsze	budując	 je	na	 fundamencie	wartości	pły-
nących	z	Ewangelii.

Karolina	AppeltPrzeszłość trzeba powierzyć miłosierdziu 
Bożemu, przyszłość Bożej Opatrzności.

Żyć w każdej chwili radośnie wolą Bożą. 

Jezu, przyrzekam Tobie, poddać się wszystkiemu, 
co pozwolisz, aby mi się przydarzyło. Spraw, 

abym tylko poznała Twoją wolę.

św.	Joanna

Dzień Męczeństwa 
Duchowieństwa Polskiego

Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożo-
nym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż 
do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystu-
sowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest 
zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo praw-
dzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć 
w wyniku użycia wobec niego siły. („Katechizm	
Kościoła	Katolickiego”,	2473)

Jest	22	kwietnia	1945	roku.	Obóz	w	Dachau.	
Do	więźniów	docierają	informacje	o	bliskim	końcu	
wojny.	Mówi	się	też	o	tym,	że	Niemcy	prawdopo-
dobnie	przystąpią	do	likwidacji	obozu,	aby	zatrzeć	
wszelkie	ślady	dokonywanych	zbrodni.	Wtedy	to	
grupa	 przebywających	 w	 Dachau	 księży	 oddaje	
swój	los	w	ręce	św.	Józefa	obiecując,	że	w	przy-

padku	 ocalenia	 będą	 pielgrzymować	 do	 miejsca	
kultu	św.	Józefa,	szerzyć	jego	cześć	oraz	ufundują	
jakieś	dzieło	miłosierdzia.	29	kwietnia	1945	roku	
obóz	w	Dachau	zostaje	wyzwolony.	W	tym	dniu	
w	obozie	przebywa	856	kapłanów.	

Począwszy	od	1948	roku,	duchowni	cudownie	
ocaleni	 za	wstawiennictwem	św.	 Józefa,	 przyby-
wali	w	rocznicę	wyzwolenia	obozu	do	sanktuarium	
św.	Józefa	w	Kaliszu.	W	podziemiach	bazyliki	św.	
Józefa	utworzono	kaplicę	Męczeństwa	i	Wdzięcz-

Joanna z Piotrem Molla

Furta wejściowa do obozu Dachau

http://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Pierwszych_Polskich_M%C4%99czennik%C3%B3w_w_Poznaniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Pierwszych_Polskich_M%C4%99czennik%C3%B3w_w_Poznaniu
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ności,	która	w	1970	roku	została	poświęcona	przez	
prymasa	Polski	−	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	
oraz	 ówczesnego	 kardynała	 Karola	 Wojtyłę.	
W	 jednej	 części	 kaplicy	 znajdują	 się	 przedmioty	
przekazane	 przez	 więźniów,	 m.in.	 wykonane	
z	 chleba	 różańce,	 drewniana	monstrancja.	Druga	
część	to	miejsce,	w	którym	ocaleni	księża	groma-
dzili	 się	 na	modlitwie	 dziękczynnej	 za	 cudowne	
ocalenie.	Na	umieszczonej	tam	tablicy	znajdują	się	
nazwiska	blisko	1800	zamordowanych	kapłanów,	
kleryków	diecezjalnych	i	zakonnych.	Dla	uczcze-
nia	i	zachowania	w	pamięci	duchownych,	zamor-

dowanych	podczas	II	wojny	światowej,	powstała	
Księga	Martyrologium	–	zawierająca	imienny	spis	
męczenników,	która	znajduje	się	na	Jasnej	Górze.		

Ocalałym	 kapłanom	 z	 Dachau	 udało	 się	
wypełnić	 też	 inne	 przyrzeczenie.	 W	 1975	 roku,	
w	30.	rocznicę	wyzwolenia	obozu,	w	Łomiankach	
k.	Warszawy	abp	Kazimierz	Majdański,	wieloletni	
więzień	 Dachau,	 otworzył	 Instytut	 Studiów	 nad	
Rodziną.	Instytut	prowadzi	działalność	badawczą	
i	dydaktyczną	w	zakresie	problematyki	rodzinnej.

W	 2002	 roku	 Komisja	 Episkopatu	 Polski,	
z	inicjatywy	jednego	z	cudownie	ocalałych	więź-
niów	obozu	koncentracyjnego	w	Dachau	–	kardy-
nała	Ignacego	Jeża,	ustanowiła	dzień	29	kwietnia	
Dniem	Męczeństwa	Duchowieństwa	Polskiego.

Od	 początku	 historii	 Kościoła	 to	 właśnie	
męczeństwo	pozostaje	wzorem	męstwa	i	świętości,	
to	świadectwo	wierności	Chrystusowi	dane	przez	

tych,	którzy	nie	ulękli	się	cierpienia	i	śmierci.	Już	
w	starożytności	chrześcijańskiej	męczeństwo	było	
uważane	 za	 ideał	 naśladowania	 Chrystusa.	 Nie	
sposób	tutaj	nie	wspomnieć	o	pierwszym	męczen-
niku	–	św.	Szczepanie,	którego	pragnieniem	było	
naśladowanie	męki	i	śmierci	Chrystusa.	Jednakże	
to	XX	wiek	 zapisał	 się	w	 historii	Kościoła	 jako	
szczególny	 okres	 martyrologii	 duchowieństwa	
polskiego.	 Papież	 Jan	 Paweł	 II	 wielokrotnie	
wypowiadał	się	o	XX	wieku	jako	wieku	męczen-
ników.	 W	 liście	 „Tertio	 millennio	 adveniente”	
przygotowanym	 z	 okazji	 obchodów	 jubileuszu	
2000-lecia	 chrześcijaństwa	 Ojciec	 Święty	 pisze:	
W naszym stuleciu wrócili męczennicy, często 
nieznani, jak gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej 
sprawy Bożej. Ich świadectwa nie powinny zostać 
zapomniane w Kościele.	Podczas	pielgrzymki	do	
Polski,	7	czerwca	1999	r.	w	Bydgoszczy	usłysze-
liśmy	 słowa:	 Za szczególną powinność naszego 
pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich 
świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. 
Nasz wiek XX, nasze stulecie, ma swoje szczególne 
martyrologium w wielu krajach, w wielu regio-
nach ziemi, jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je 
zbadać, trzeba je stwierdzić, trzeba je spisać, tak 
jak spisały martyrologię pierwsze wieki Kościoła 
i to jest do dzisiaj naszą siłą – tamto świadectwo 
męczenników z pierwszych stuleci. Proszę wszyst-
kie Episkopaty, ażeby do tej sprawy przywiązywały 
należytą wagę. Trzeba, ażebyśmy przechodząc do 
trzeciego tysiąclecia, spełnili obowiązek, powin-
ność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo 
Chrystusowi w naszym stuleciu.

Zagłada	 polskiego	 duchowieństwa	 była	 jed-
nym	z	głównych	założeń	niemieckiego	najeźdźcy	
i	w	żadnym	z	krajów	znajdujących	 się	pod	oku-
pacją	 hitlerowską	 duchowieństwo	 nie	 było	 tak	
represjonowane	 jak	 w	 Polsce.	 Pierwsze	masowe	
egzekucje	 kapłanów	 przeprowadzono	 na	 tere-
nach	dzisiejszej	Wielkopolski,	w	tzw.	Kraju	Warty	
(„Warthegau”)	we	wrześniu	 i	 październiku	 1939	
roku.	W	 roku	następnym	aresztowano	ponad	pół	
tysiąca	 duchownych.	Kościół	 na	 tym	 terenie	 był	
skazany	na	całkowitą	zagładę.	Do	1944	roku	pra-
wie	tysiąc	trzysta	kościołów	było	zamkniętych	dla	
kultu,	a	w	ponad	pięciuset	utworzono	składy	towa-
rowe.	Katedry	w	Gnieźnie,	Poznaniu	i	Włocławku	
przekształcono	 na	 sale	 koncertowe.	 Zniszczono	
praktycznie	wszystkie	krzyże	i	figury	przydrożne,	
a	tysiące	szat	liturgicznych	trafiło	na	przemiał	do	

produkcji	 papieru.	Dzwony,	 kielichy	 i	monstran-
cje	przetapiano.

W	czasie	 II	wojny	światowej	polskie	ducho-
wieństwo	poniosło	ogromne	straty.	Z	rąk	hitlerow-
ców	zginęło	blisko	3	tys.	polskich	osób	duchow-
nych	 i	 zakonnych	 (biskupi,	 księża,	 zakonnicy,	
siostry	zakonne),	co	stanowiło	20%		przedwojen-
nego	stanu	tychże	osób,	a	ponad	3,5	tys.	przeżyło	
obozy	 koncentracyjne,	 więzienia	 i	 represje	 oku-
panta. Szczególnym	miejscem	prześladowania	za	
wiarę	 były	 obozy	 koncentracyjne.	 Polscy	 księża	
ginęli	w	Auschwitz	−	 a	wśród	 nich	 św.	 o.	Mak-

symilian	Maria	Kolbe,	 który	 oddał	 swe	 życie	 za	
współwięźnia,	 ojca	 rodziny	 −	 a	 także	 w	 innych	
obozach	 zagłady,	 jak	 Majdanek,	 Mauthausen,	
Gusen	 czy	 Sachsenhausen.	 Naczelnym	 obozem	
zagłady	duchowieństwa	był	obóz	koncentracyjny	
w	 Dachau.	 Więziono	 tam	 2794	 duchownych	
chrześcijańskich,	w	 tym	 1773	 z	 Polski.	 Byli	 oni	
torturowani,	 zmuszani	 do	 wyczerpującej	 pracy	
fizycznej,	 dokonywano	 na	 nich	 eksperymentów	
pseudomedycznych,	 stosowano	 wyrafinowane	
kary	za	wszelkie	formy	modlitwy.	Księża	dali	nie-
złomne	 świadectwo	 wiary	 i	 poświęcenia	 wobec	
współwięźniów:	 spowiadali	 ich,	pocieszali,	 dzie-
lili	się	z	nimi	głodowymi	racjami	żywnościowymi,	
potajemnie	 odprawiali	 msze	 święte.	 W	 gronie	
więźniów	 obozu	 znalazł	 się	 także	 ks.	 Zbigniew	
Spachacz,	któremu	udało	się	przeżyć	Dachau	i	po	
wojnie	został	on	proboszczem	naszej	parafii,	peł-
niąc	tę	posługę	przez	prawie	33	lata.

Wśród	 1034	 zamordowanych	 tam	 duchow-
nych	było	799	Polaków.	Spośród	polskich	męczen-

Ks. Zbigniew Spachacz w obozowym pasiaku 
                         fot. z arch. red.

ników	Dachau,	blisko	50	zostało	wyniesionych	na	
ołtarze.	W	 roku	 1982	 Jan	 Paweł	 II	 kanonizował	
jako	męczennika	o.	Maksymiliana	Kolbe,	w	1987	
r.	wyniósł	do	chwały	ołtarzy	ks.	Michała	Kozala	–	
biskupa	pomocniczego	z	Włocławka,	zaś	w	roku	
1999	 podczas	 pielgrzymki	 do	 ojczyzny,	 w	War-
szawie	beatyfikował	108	męczenników	z	czasów	
II	 wojny	 światowej.	 Aktualnie	 toczy	 się	 proces	
grupy	122	męczenników	tego	okresu.

Dzień	 Męczeństwa	 Duchowieństwa	 Pol-
skiego	 to	 nie	 tylko	 dzień	 pamięci	 o	 kapłanach,	
braciach	 i	 siostrach	 zakonnych	 –	 ofiarach	 nazi-

zmu,	 ale	 też	wspomnienie	
duchownych,	 którzy	 padli	
ofiarą	reżimu	sowieckiego	
(na	 kresach	 wschodnich	
zginęło	 około	 100	 osób	
duchownych	 archidiecezji	
lwowskiej	 i	 diecezji	 łuc-
kiej)	oraz	prześladowanych	
w	 okresie	 PRL-u	 (szacuje	
się,	 że	 ofiarami	 komuni-
zmu	 jest	kilkuset	polskich	
kapłanów).

Dorota	Stawicka

Źródła:
www.ekai.pl;	Gryczyński	M.„Patron	trudnych	czasów	–	bł.	
Michał	Kozal”;	„Przewodnik	Katolicki”	22/2012;	Hermans	
J.	„Męczeństwo	–	wzór	chrześcijańskiego	męstwa	i	święto-
ści”;	http://mateusz.pl;	Jadwiga	Knie-Górna	„Męczennicy	
za	wiarę”;	„Przewodnik	Katolicki”	17/2003.

Dachau obozowe baraki maj 1945 r.
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W czwartą rocznicę katastrofy 
smoleńskiej – ku rozwadze

Pomimo	 upływu	 czterech	 lat	 tragedia	 smo-
leńska	 wciąż	 pozostaje	 dla	 wielu	 otwartą	 raną		
−	osobistą	 tragedią	dla	bliskich	ofiar,	 stratą	dla	
Polski	i	źródłem	niepokoju	dla	tych,	którzy	uwa-
żają,	 że	 wciąż	 nie	 poznaliśmy	 przyczyn	 tego	
bezprecedensowego	wydarzenia.

W	 pierwszych	 dniach	 po	 katastrofie,	 ule-
gając	 nastrojowi	 powagi	 i	 okazywanego	 sobie	
wzajemnie	współczucia,	wielu	z	nas	było	prze-
konanych,	 że	 w	 obliczu	 tak	 wielkiej	 tragedii,	
działając	na	oczach	całego	świata,	rządy	Polski	
i	Rosji	uczynią	wszystko,	aby	rzetelnie	i	bez	cie-
nia	podejrzeń	wyjaśnić	jej	przyczyny.	Jakże	się	
myliliśmy!

Pamiętam,	 jak	 po	 opublikowaniu	 przez	
stronę	rosyjską	i	polską	raportów	w	tej	sprawie,	
zapytałem	 swojego	 sąsiada,	 	 co	 myśli	 o	 przy-
czynach	tragedii.	Odpowiedział	mi	wtedy,	że	to	
pijany	generał	Błasik,	który	wtargnął	do	kabiny,	
rozkazał	pilotom	lądować	pomimo	braku	odpo-
wiednich	warunków.	

Rozpowszechniana	 od	 początku	 wersja	
o	winie	pilotów,	naciskanych	przez	swoich	prze-
łożonych,	została	oficjalnie	potwierdzona	i	prze-
kazana	całemu	światu.	Dziś	już	wiemy,	że	gen.	
Andrzej	Błasik	ani	nie	był	pod	wpływem	alko-
holu,	 ani	 nie	 przebywał	 w	 kokpicie	 samolotu.	
Teza,	 na	 której	 Rosjanie	 oparli	 swój	 wywód	
o	przyczynach	katastrofy	okazała	się	fałszywa.

Strona	polska	zgodziła	się	−	choć	nie	musiała	
−	na	oddanie	śledztwa	stronie	rosyjskiej	(sprawa	
bardzo	bulwersująca),	co	sprawiło,	że	nie	tylko	
wrak,	 ale	 i	 wszystkie	 inne	 dowody	 rzeczowe,	
łącznie	 z	 czarnymi	 skrzynkami,	 pozostały	

w	rękach	Rosjan.	Spowodowało	to,	że	polscy	pro-
kuratorzy,	 którzy	wbrew	 zapewnieniom	nie	 brali	
czynnego	udziału	w	rosyjskim	dochodzeniu,	nie	są	
w	stanie	prowadzić	samodzielnie	śledztwa	i	w	klu-
czowych	sprawach	muszą	opierać	się	na	dokumen-
tach	otrzymywanych	od	Rosjan.	W	międzyczasie	
zaczęło	pojawiać	się	coraz	więcej	poszlak	podwa-
żających	 ich	wiarygodność.	Oba	 raporty	okazują	
się	nierzetelne,	a	śledztwo	rosyjskie	wygląda	tak,	
jakby	miało	potwierdzić	ustaloną	wcześniej	wer-
sję	o	winie	pilotów.

Ci,	 którzy	 starają	 się	myśleć	 racjonalnie,	 nie	
ulegać	 emocjom	 i	 zostawiać	 na	 boku	 sympatie	
polityczne,	w	obliczu	tak	wielu	ujawnionych	zanie-
dbań	i	kłamstw	mają	coraz	więcej	pytań	i	wątpli-
wości,	ale	wątpliwości	te	nie	są	przez	organy	pań-
stwowe		analizowane	metodami	naukowymi	i	roz-
strzygane	w	merytoryczny	sposób,	tylko	wyśmie-
wane	i	odrzucane	bez	sprawdzenia.

Z	powodu		braku	rzetelnych	dowodów	rzeczo-
wych	skazani	jesteśmy	na	spekulacje,	a	ci,	którym	
hipoteza	 zamachu	 w	 ogóle	 nie	 przychodziła	 do	
głowy,	zaczynają	zastanawiać	się	i	nad	taką	moż-
liwością.	Nie	 zapominajmy	 jednak,	 że	wszystkie	
kluczowe	 dowody	 rzeczowe	 pozostają	 w	 rękach	
Rosjan	 i	 to	oni	decydują,	którą	hipotezę	uwiary-
godnić.	 Z	 punktu	 widzenia	 Rosji	 jest	 to	 bardzo	
korzystne,	gdyż	uzyskuje	ona	w	 ten	 sposób	 sku-
teczny	instrument	dyscyplinowania	obozu	rządzą-
cego	w	Polsce,	 a	 potwierdzenie	 zamachu	dopro-
wadziłoby	z	pewnością	do	odsunięcia	obecnie	rzą-
dzących	od	władzy.

Katastrofa	smoleńska	podzieliła	Polaków	bar-
dzo	 wyraźnie.	 Rosji	 i	 niektórym	 środowiskom	
w	Polsce	może	zależeć	na	ciągłym	podtrzymywa-
niu	 podziałów	 i	 ostrej	 walce	 politycznej.	 Polska	
skłócona	 i	 słaba	 jest	 niezdolna	 do	 obrony	 wła-
snych	interesów	i	łatwo	ją	wciągnąć	w	strefę	swo-
ich	wpływów.

W	 rocznicę	 katastrofy	 smoleńskiej	 pamię-
tajmy	 o	modlitwie	 za	 tych,	 którzy	 polegli,	 lecąc	
oddać	cześć	ofiarom	Katynia.	Łączmy	się	w	bólu	
z	ich	rodzinami	i	nie	zapominajmy	o	trosce	o	naszą	
Ojczyznę.

Marcin	Wnęk
Źródła:
www.komisja.smolensk.gov.pl;	www.wpolityce.pl;	www.
fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz;	www.smolenskze-
spol.sejm.gov.pl

Wrak ciągle czeka              fot. PAP Wojciech Pacewicz

Krzyż papieski na Dziewiczej Górze

U	progu	świątyni	−	sanktuarium	Matki	Bożej	
Fatimskiej	w	Zakopanem,	będącym	wotum	dzięk-
czynnym	za	ocalenie	życia	Jana	Pawła	II	w	zama-
chu,	 stoi	pomnik	Jana	Pawła	 II.	Papież	 spogląda	
na	panoramę	Tatr	i	wyciąga	ręce	ku	krzyżowi	na	
Giewoncie,	o	którym	tak	pięknie	mówił	w	przed-
dzień	wizyty	w	 sanktuarium	w	1997	 r.:	Ojcowie 
Wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten 
krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym 
świadkiem naszych czasów. (...) Patrzy w stronę 
Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku War-
szawy i Gdańska. (...)Umiłowani bracia i siostry, 
nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień 
podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chry-
stusa. Brońcie krzyża…

Każdy	 krzyż	 jest	 znakiem	 Chrystusa,	 Jego	
wielkiej	 miłości	 i	 miłosierdzia,	 dlatego	 tak	 był	
kochany	 przez	 Jana	 Pawła	 II.	 Krzyż,	 który	 tak	
umiłował	 papież	 Polak	 postawiono	 na	 wynio-
słej	morenie	w	pobliżu	Dziewiczej	Góry	w	2012	
r.	 Patrzy	 on	w	 kierunku	Kicina,	 Janikowa,	Klin,	
Mielna,	 Dębogóry,	 Czerwonaka	 i	 innych	 okolic.	
Do	krzyża	przymocowano	tablicę	upamiętniającą	
naszego	 wielkiego	 Polaka,	 honorowego	 członka	
Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego.	Na	tablicy	
umieszczono	 następujący	 napis:	 „Sługa	 Boży	
członek	honorowy	PTT,	Jan	Paweł	 II	odszedł	do	
domu	Ojca	2	 IV	2005	 r.	o	godz.	21.37	w	pierw-
szą	 sobotę	 miesiąca,	 w	 wigilię	 Święta	Miłosier-
dzia	przed	uroczystością	Zwiastowania	Pańskiego	
i	 Dniem	 Świętości	 Życia,	 w	 Roku	 Eucharystii”.	
I	dalej:	„	PTT,	2.04.2012	r.”

Miejsce	 dla	 papieskiego	 krzyża	 wybrano	
szczególnie	 piękne,	 na	 jednym	 z	 najwyższych	
wzniesień	 w	 naszych	 okolicach.	 Papież	 bowiem	

był	wybitnym	 turystą,	 rozmiłowanym	w	 górach.	
A	 góry	 wymuszają	 na	 człowieku	 spojrzenie	
w	 siebie,	 uruchomienie	 sumienia,	 oczyszcze-
nie	wewnętrzne	 −	 „katharsis1”.	M.	 Zaruski	 pisał	
w	„Sonetach	taternickich”:	

Z czystym idź tylko sercem w Tatry,
Jakbyś przekraczał próg świątyni...

Jose	Namara	(pirenejski	przewodnik)	mawiał:	
W góry trzeba iść z czystą duszą. Nigdy nie wia-
domo, czy tam się nie zostanie na zawsze.	Papież	
Jana	 Paweł	 II,	 który	 tak	 mocno	 ukochał	 krzyż	
i	góry	został	przez	nas	„upamiętniony”	w	Puszczy	
Zielonce.	Jednoczy	nas	wszystkich:	pielgrzymów	
i	turystów,	ludzi	nizin	i	gór.	Idziemy	na	tę	górę	pod	
krzyż,	 który	 uświęca	 całe	 życie	 chrześcijanina.	
Jest	 znakiem	 zwycięstwa	 nad	 śmiercią	 i	 szata-
nem.	Jako	symbol	naszego	zbawienia	przypomina	
nam	 o	 konieczności	 naśladowania	 Chrystusa	we	
wszystkim.	Krzyż	wrósł	w	naszą	tradycję,	ukształ-
tował	 nasz	 charakter.	Mickiewicz	 pisał,	 że	Tylko 
pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Pola-
kiem.

Cieszymy	się,	że	 to	 już	stało	się	 tradycją	 i	2	
kwietnia	 br.	 o	 godz.	 20.00	 wyruszamy	 na	 Dzie-
wiczą	 Górę	 pod	 krzyż	 papieski.	 Zbiórka	 przy	
kościele	 św.	 Józefa	 w	 Kicinie.	 Do	 tej	 radości	
zapraszamy	wszystkich	chętnych.	Błogosławiony	
(już	niedługo	święty)	papież	Jan	Paweł	II	czeka	na	
ciebie	z	darami.

Leszek	Lesiczka

1 Katharsis − oczyszczenie, rozładowanie silnych 
uczuć wywołane głębokim przeżyciem, zwłaszcza 
artystycznym; (cyt. za: „Słownik Języka Polskiego”)
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Tak wspominam naszego proboszcza

15 kwietnia br. minie 4. rocznica śmierci ks. kano-
nika Zbigniewa Pawlaka, naszego kicińskiego 
proboszcza, który duszpasterzował pośród nas od 
1 maja 1979 r. aż do swej śmierci. Poniżej zamiesz-
czamy wypowiedź pani Wiesławy Krugiołki z Jani-
kowa, która współpracowała z ks. proboszczem od 
chwili jego przybycia do Kicina. 

	 Moje	 pierwsze	 spotkanie	 z	 ks.	 Pawlakiem	
miało	miejsce	w	niedzielę	podczas	Mszy	św.	roz-
poczynającej	jego	pracę	w	Kicinie.	Zachwycił	nas	
−	parafian.	Był	taki	wysoki,	zakrystia	wydawała	się	
mała	przy	 jego	posturze.	Ponieważ	była	 to	Msza	
św.	zamówiona	przeze	mnie	za	rodziców,	poszłam	
po	prostu	złożyć	ofiarę.	I	wtedy	długo	rozmawia-
liśmy	ze	sobą	i	ks.	Pawlak		wypytywał	się	o	wiele	
spraw.	Po	kilku	dniach	nowy	ks.	proboszcz	jeździł	

z	Komunią	św.	do	chorych.	Miał	syrenkę	(marka	
samochodu).	Przyjechał	do	Janikowa,	tam	nie	znał	
nikogo.	 Spytał	 	 kogoś,	 gdzie	mieszka	 pani	Wie-
sia	i	skierowano	go	pod	mój	dom.	Poprosił,	abym	
z	nim	jeździła	do	chorych.	Szybko	się	uszykowa-
łam.	Pamiętam,	że	położył	mi	bursę	na	kolanach	
i	ja	z	Panem	Jezusem	jeździłam	do	tych	chorych,	
a	było	ich	dość	dużo.	Gdy	skończyliśmy,	zaprosi-
łam	Księdza	na	kawę.	

Podczas	 tej	 pierwszej	 Mszy	 św.	 wyraźniej	
zobaczyłam	w	 jakim	stanie	 są	ornaty…	Ks.	pro-
boszcz	 sprawował	 tę	 Mszę	 św.	 w	 obszarpanym	
ornacie!	Potem	sobie	tak	myślałam:	trzeba	coś	zro-
bić.	I	obeszłam	z	koleżanką	Janikowo.	Zebraliśmy	
pieniądze,	nawet	dość	dużo	 i	powiedzieliśmy	ks.	
Pawlakowi,	że	chcielibyśmy	zakupić	nowe	ornaty.	
Ksiądz	 przyjął	 to	 z	 zadowoleniem	 i	 pojechali-

śmy	 kupić	 dwa	 ornaty.	 Później	 w	 kościele	 było	
ich	 poświęcenie.	 Tak	 się	 zaczęła	 ta	 znajomość.	
W	 potrzebie	 zawsze	 się	 do	 nas	 zwracał,	 jak	 np.	
w	sprawie	 	 remontu	kościoła.	Tę	ofiarę	 też	zbie-
rano	w	Janikowie.	Wtedy	jeszcze	do	parafii	należał	
Bogucin.	Jak	były	odpusty,	czy	imieniny	ks.	Pro-
boszcza,	to	szykowałyśmy	posiłki.	Kiedyś	powie-
dział,	 że	 dzieci	 z	 Ukrainy	 przyjadą.	 No	 i	 prosił	
ludzi,	aby	przyjęli	te	dzieci	do	swoich	domów	na	
czas	ich	pobytu	w	naszej	parafii.	Ja	mogłam	przy-
jąć	dwoje.	W	Janikowie	jeszcze	dwie	inne	rodziny	
przyjęły	tych	gości,	w	Kicinie	przyjęto	ich	także.	

Ksiądz	codziennie	przyjeżdżał	do	nas	po	południu.	
Bardzo	się	tym	interesował.	Zależało	mu,	abyśmy	
dzieciom	okazali	wiele	miłości.		

	Chciałabym	na	końcu	opowiedzieć,	jak	umarł	
mój	mąż.	Wróciłam	z	 różańca,	mąż	przygotował	
mi	jeszcze	kolację	i	mówił,	że	pójdzie	do	pokoju,	
bo	źle	 się	poczuł.	Zadzwoniliśmy	po	pogotowie.	
Dostał	zastrzyk	i	się	położył.	Nie	zdawałam	sobie	
sprawy,	że	umiera.	Gdy	się	zorientowałam,	szybko	
chwyciłam	 do	 ręki	 gromnicę.	Mąż	 jeszcze	 przy-
trzymał	 tę	 rękę,	 pocałował	 ją,	 mówiąc:	 Cicho, 
cicho…	 i	 umarł.	 Pogotowie	 znowu	 przyjechało.		
I	wtedy	szybko	po	księdza.	A	ja	nie	uroniłam	jed-
nej	łzy.	Ksiądz	przyjechał	w	bardzo	krótkim	cza-
sie.	W	pewnym	momencie	usiadł	i	mnie	przytulił,	
i	dopiero	wtedy	zaczęłam	płakać.	Ksiądz	mi	takiej	
otuchy	dodał	−	powiedział,	że	będzie	się	modlić.	
I	przy	mężu	modliliśmy	się	razem.	I	jakoś	przeży-
łam	tę	śmierć.	

Przez	te	trzydzieści	lat	mieliśmy	dużo	wspól-
nych	prac.	 Jak	 coś	 	 było	 potrzebne,	 dzwonił	 lub	
przyjeżdżał	do	nas.	Mój	mąż	też	dużo	się	udzielał	
w	parafii.	Często,	gdy	gdzieś	trzeba	było	pojechać,	
to	chętnie	to	czynił.	

Imieniny ks. Z. Pawlaka, 17 marca 2010 r.

Święcenie potraw Janikowo, 4 kwietnia 2010 r. 

Ksiądz	Pawlak	żył	bardzo	skromnie,	nie	dbał	
o	 siebie	 i	 nie	 było	mu	 lekko.	Miał	 swoje	 troski.	
Przez	wiele	lat	musiał	sam	palić	w	piecu.	Wszystko	
sam.	 Pani	 Ewa	 mu	 trochę	 pomagała,	 a	 później	
zastępowała	ją	pani	Basia.	Jak	chodził	po	kolędzie,	

szczególnie	nie	mógł	przeboleć,	gdy	jakieś	małżeń-
stwo	się	rozwodziło.	Był	dla	mnie	bardzo	dobrym	
księdzem.

Wiesława	Krugiołka

Msza pogrzebowa za dusze śp. ks. Z. Pawlaka, 22 kwietnia 2010 r.

Dłutem i sercem rzeźbione
	 Rzeźba	 Świętego	 Józefa,	 która	 niedawno	

stanęła	 przed	 naszym	 kościołem	 wykonana	 jest	
z	 drewna	 lipowego.	To	drewno,	 które	 zasadniczo	
łatwo	daje	się	kształtować	pod	dłutem	rzeźbiarza.	
Nie	jest	natomiast	tak	wytrzymałe	jak	drewno	dę-
bowe,	 aczkolwiek	 dobrze	 konserwowane	 może	
wytrzymać	wiele	dziesiątków	lat.

Drzewo,	z	którego	wykonałem	rzeźbę	św.	Jó-
zefa	zostało	wycięte	u	podnóża	Dziewiczej	Góry.	
Jego	 korzenie	 były	 tak	 rozłożyste,	 że	 pozwoliły	
mu	 rosnąć	w	pozycji	niebywale	pochyłej.	Korze-
nie	drzewa,	jak	i	korzenie	wiary,	są	jakby	ze	sobą	
połączone.	Drzewo	dzięki	silnym	korzeniom	może	
piąć	 się	 bardzo	wysoko,	 a	 korzenie	 naszej	wiary	
w	Boga	pozwalają	nam	nie	upadać	pod	ciężarem	
życia	i	wznosić	swoje	myśli	ku	niebu	i	istocie	życia	

wiecznego.	 My-
ślę,	że	drzewa	tak	
jak	 i	 ludzie	 mają	
swoje	 marzenia.	
Zagłębiając	 się	
podczas	 rzeźbie-
nia	 w	 marzenia	
tego	 drewna	 li-
powego	 nasunęła	
mi	 się	 myśl,	 że	
być	może	 drzewo	
chciało	 być	 po	

ścięciu	właśnie	rzeźbą	Świętego	Józefa.	Wycięte	
i	ocalone	prawdopodobnie	przed	spaleniem	–	do-
stało	jakby	nowe	życie.

Przed	 wieloma	 laty	 byłem	 zapytany	 przez	
pana	Wojtka	(obecnie	naszego	kościelnego),	czy	

nie	 wyrzeźbiłbym	 po-
staci	 Świętego	 Józe-
fa.	 Wtedy	 wyraziłem	
zgodę,	 lecz	 drewno,	
z	 którego	 miałbym	
wyrzeźbić	 po	 oględzi-
nach,	 okazało	 się	 do	
tego	 celu	 nieprzydat-
nym.	Od	tego	momen-
tu	 czekałem	 i	 drzewo	
czekało.	Drzewo	 rosło	
i	 pięło	 się	 wysoko	 ku	
niebu	 natomiast	 mój	
czas	 oczekiwania	 sta-
rałem	 się	 jak	 najlepiej	
wypełnić.

Gdy	już	wzrosła	moja	wiara	i	dojrzał	kunszt	
rzeźbiarski	 zapytałem	 księdza	 proboszcza	 An-
drzeja	 Magdziarza	 czy	 pozwoliłby	 mi	 wyrzeź-
bić	ową	figurę.	Ksiądz	proboszcz	wyraził	zgodę	
i	w	tym	momencie	radość	wypełniła	moje	serce.

Chciałbym	się	podzielić	jeszcze	jedną	myślą	
a	mianowicie	tą,	że	Święty	Józef	był	opiekunem	
Maryi	Dziewicy	i	dla	niego	Maryja	była	też	taką	
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Dziewiczą	Górą	wiodącą	prosto	do	Boga.	Także	
dla	każdego	z	nas	Maryja	może	być	taką	Dziewi-

czą	Górą,	którą	możemy	prosić	o	pomoc	i	wsta-
wiennictwo	u	jej	Syna	Jezusa	Chrystusa.	

Na	koniec	chciałbym	dodać,	że	poprzez	wy-
konanie	tej	rzeźby	Świętego	Józefa	wypełniło	się	
pragnienie	śp.	ks.	kanonika	Zbigniewa	Pawlaka,	
ponieważ	pragnął	on	by	 tę	 rzeźbę	wykonał	ktoś	
z	miejscowych	parafian.	

Tomasz	Wojciechowski

Czytelnikom należy się od Redakcji „Naszego Pa-
trona” drobne wyjaśnienie na temat dotychczasowej 
rzeźby postaci Świętego Józefa, znajdującej się do 
niedawna w miejscu posadowienia obecnej. Została 
tam ustawiona w 2001 roku z okazji wizytacji parafii 
przez biskupa Grzegorza Balcerka i przez niego po-
święcona 23 września tegoż roku. Okoliczności jej 
powstania były dokładnie opisane w jednym z nu-
merów „Wieści Kicińskich”. W połowie maja 2009 
roku zabrano ją do konserwacji. Niestety proces ero-
zji drewna nie został skutecznie zahamowany – po-
stępował zarówno wewnątrz rzeźby jaki i na jej po-
wierzchni. Dał też o sobie znać nie do końca prawi-
dłowo przeprowadzony proces naprawczy. Szczeliny 
spojone pianką poliuretanową ponownie zaczęły się 
rozwarstwiać a wierzchnia warstwa lakieru ulegała 
stopniowemu złuszczaniu. Trudno powiedzieć czy 
można było te procesy ponownie zahamować tak 
aby figura mogła być nadal eksponowana na otwar-
tej przestrzeni. Zdaniem współautora rzeźby pana 
Daniela Kaliszana uczestniczącego w oględzinach 
rzeźby 15 października 2011 roku prawdopodobnie 
już nie. Fatalny stan techniczny dzieła uwidocznio-
ny został na wykonanych wówczas zdjęciach. Nowa 
rzeźba św. Józefa została poświęcona 19 marca 
2014 roku w dzień odpustu parafialnego. 

Rozmowa z rekolekcjonistą – ojcem 
Bonawenturą

Poniżej zamieszczamy rozmowę Redakcji 
„Naszego Patrona” z ojcem franciszkaninem, 
który poprowadził tegoroczne rekolekcje wielko-
postne w naszej parafii.

Prosimy Ojca o podzielenie się z Czytelnikami 
„Naszego Patrona” swoimi spostrzeżeniami na 
temat kicińskiej parafii, z którą Ojciec miał 
kontakt nie tylko w czasie tych rekolekcji, ale 
także  wcześniej. 
Bardzo	miło	 przyjeżdża	 się	 do	 parafii,	 w	 której	
liturgia	 jest	 tak	dobrze	przygotowana.	Są	osoby,	
które	 żywo	 się	w	 nią	 angażują.	W	 innych	 para-
fiach	spoczywa	to	często	tylko	na	kapłanie,	który	
przyjeżdża,	 odprawia	 Mszę	 św.	 i	 musi	 jeszcze	
zatroszczyć	się	o	liturgię	słowa.	W	parafii	kiciń-
skiej	 jest	 to	bardzo	dobrze	zorganizowane	 i	 cie-
szy	nie	tylko	mnie	−	 	przypuszczam,	że	również	
innych	ojców,	którzy	przyjeżdżając	tutaj,	zastają	
liturgię	przygotowaną.	
Ojciec rozpoczął rekolekcje parafialne w Kici-
nie w sobotę i łącznie wygłosił 9 nauk reko-
lekcyjnych. Jak Ojcu mówiło się do wiernych, 
albo może − jaki według Ojca był odbiór tego, 
co było głoszone? 
Jeśli	chodzi	o	tutejszych	parafian,	to	nie	tylko	na	
rekolekcjach,	ale	już	wcześniej	zaobserwowałem,	
że	wierni	słuchają	słowa	Bożego.	Jest	to	widoczne	
−	chociażby	sama	odpowiedź	na	koniec	nauki,	to	

wypowiedziane	 „Bóg	zapłać”	 jest	 jakimś	dowo-
dem	na	to,	że,	że	byli	zasłuchani.	Mam	nadzieję,	
że	to	zasłuchanie		odniesie	skutek	w	życiu	tutej-
szych	parafian.	Ufam,	iż	rekolekcje	dadzą	moty-
wację	do	wzrastania	w	dobrym.
Po rekolekcjach na pewno powstają dobre 
myśli u wielu parafian. Czy Ojciec zechciałby  
na koniec skierować jeszcze słowo do nas? 
Przede	wszystkim,	chciałbym	życzyć	wszystkim	
parafianom	 wzrostu	 w	 tych	 dobrych	 myślach,	
które	byłyby	owocem	rekolekcji.	Myślę,	 że	naj-
ważniejsze	 jest	 to,	 byśmy	 się	 nawzajem	 umac-
niali	swoją	postawą	poprzez	modlitwę	i	poprzez	
codzienne	 relacje.	 Niech	 przykazanie	 miłości	
Boga	 i	 człowieka	 będzie	 przez	 nas	 realizowane	
w	osobistych	spotkaniach	z	bliźnimi.	Pamiętajmy	
też	 o	 dawaniu	 świadectwa	 naszą	 postawą	 na	 co	
dzień.
Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcu za te 
słowa.  W imieniu nas wszystkich – parafian 
prosimy o przyjęcie podziękowań za poprowa-
dzone rekolekcje. Bóg zapłać!

Żyć według Słowa Bożego – rekolekcje 
wielkopostne

W	ramach	przygotowań	do	świąt	Zmartwych-
wstania	 Pańskiego	 mogliśmy	 w	 naszej	 parafii	
uczestniczyć	w	rekolekcjach	wielkopostnych.	Jest	
to	dobry	czas,	by	zatrzymać	się	na	chwilę,	wyci-
szyć	 i	 zamyślić.	 Spotkać	 Boga	 i	 spotkać	 się	 ze	
samym	sobą,	otworzyć	nasze	serca,	porozmawiać	
z	Bogiem,	zaufać	Jezusowi	i	nie	bać	się	prosić	Go	
o	pomoc.

Ojciec	 rekolekcjonista	 zwrócił	 naszą	 uwagę	
na	 fakt,	 jak	 ważne	 jest	 pojednanie	 człowieka	
z	 Bogiem	 przez	 sakrament	 pokuty.	Aby	 jednak	
przystąpić	 do	 tego	 sakramentu,	 musimy	 doko-
nać	rachunku	sumienia,	który	składa	się	z	dwóch	
części:	pierwszej,	w	której	przypominamy	sobie,	
co	 uczyniliśmy	 dobrego	 od	 ostatniej	 spowiedzi,	
czy	 wypełniliśmy	 nasze	 ostatnie	 postanowienie	
poprawy	 i	 drugiej,	 w	 której	 wymieniamy	 nasze	
grzechy	i	przewinienia.	

Znamienne	 dla	 naszych	 czasów	 jest	 to,	 że	
człowiek	zagłusza	swoje	sumienie,	nie	dostrzega	
w	 sobie	 grzechu,	 nie	 widzi	 więc	 konieczności	
korzystania	z	sakramentu	pokuty.	Myśli,	że	skoro	

nie	zabija,	nie	kradnie,	nie	czyni	nic	złego,	to	nie	
musi	przepraszać	Pana	Boga.	Jednak	każda	kłót-
nia,	 każde	 kłamstwo,	 każde	 przekleństwo	 i	 inne	
codzienne	grzechy,	jeśli	ich	nie	żałujemy,	to	odda-
lają	nas	od	Boga.	

Ojciec	 rekolekcjonista	 mówił	 nam	 również	
o	miłosierdziu.	 Zaznaczył,	 że	we	współczesnym	
świecie	 nastąpiło	 odwrócenie	 wartości	 −	 to	 nie	
człowiek,	 tylko	 rzecz	 staje	 się	 najważniejsza,	
odchodzi	się	od	Jezusa	Chrystusa	i	jego	Ewange-
lii.	Rozwój	techniki	często	niesie	ze	sobą	moralne	
ubóstwo	 i	 zagubienie.	 Dlatego	 tak	 ważne	 dla	
każdego	 chrześcijanina	 jest	 Boże	 Miłosierdzie.	
Naszym	 obowiązkiem	 w	 dzisiejszych	 czasach	
jest	 świadczyć	 o	 Bogu	 swoją	 postawą	 życiową,	
człowieczeństwem,	miłością	do	bliźniego.	Powin-
niśmy	gardzić	występkiem,	ale	 jednocześnie	kie-
rować	 się	 dobrocią,	 przebaczeniem	 i	 wypełniać	
uczynki	miłosierdzia.

Podczas	rekolekcji,	szafarz	−	pan	Witold	Tybo-
rowski	w	formie	konferencji	wyjaśnił	zgromadzo-
nym	 wiernym,	 jak	 czytać	 i	 jak	 rozumieć	 Pismo	
Święte.	 Czytanie	 Pisma	 Świętego	 jest	 słucha-
niem	Boga	mówiącego	do	człowieka,	jest	modli-
twą.	 Jeśli	 chcemy	 się	 zbliżać	 do	Boga	 i	 wielbić	
Go,	powinniśmy	czytać	księgi	Starego	i	Nowego	
Testamentu	 systematycznie	 i	 całościowo.	 Frag-
menty	 czytane	 wyrywkowo	 mogą	 dawać	 mylne	
wyobrażenie	o	Bogu	 (np.	w	Starym	Testamencie	
Bóg	może	wydawać	się	surowy).	Regularne	czy-
tanie	Słowa	Bożego	prowadzi	nas	do	Boga.	Aby	
odpowiednio	 rozumieć,	 co	 mówi	 Pismo	 Święte,	
trzeba	 zapoznać	 się	 z	 realiami	 epoki,	 w	 której	
były	 spisywane	słowa	Ewangelii,	 trzeba	znać	 tło	
historyczne	i	tradycję	Kościoła	Katolickiego.	Pod	
względem	moralnym	Pismo	Święte	jest	dla	chrze-
ścijan	nieomylne,	prawdziwe	i	słuszne.	Jednak	nie	
możemy	zapominać,	że	przede	wszystkim	ukazuje	
drogę	do	Boga,	dlatego	nie	wystarczy	czytać,	czy	
słuchać	 Słowa	 Bożego,	 ale	 należy	 żyć	 słowami	
Jezusa.	

Każdy	z	uczestników	rekolekcji	mógł	w	obec-
ności	 kapłana	 i	 zgromadzonych	wiernych	wypo-
wiedzieć	przed	Panem	Bogiem	akt	wiary	w	słowa	
Pisma	Świętego	i	wyrazić	chęć	życia	według	tych	
słów.

W	 ostatnim	 dniu	 rekolekcji,	 podczas	 Mszy	
św.	 odpustowej,	 w	 wygłaszanej	 homilii	 ojciec	
rekolekcjonista	mówił	 nam	 o	 świętości.	 Zwracał	
uwagę,	 że	 droga	 do	 świętości	 nie	 musi	 polegać	



Z życia parafii

Kwiecień	2014	 	 	 	 	 	 17

Z życia parafii

16		 Kwiecień	2014

na	 dokonywaniu	 wielkich	 rzeczy,	 ale	 może	 być	
codzienną,	sumiennie	wykonywaną	pracą.	Święty	
Józef,	patron	dnia,	jest	wzorem	dla	każdego	z	nas,	
jak	trwać	przy	Chrystusie.	W	drodze	do	świętości	
powinniśmy	przyznać	się	do	grzeszności	 i	prosić	
w	modlitwie	Jezusa	o	pomoc:	„Chryste	naucz	nas	
kochać,	podziwiać	Twoją	naukę	i	być	jej	posłusz-
nym”.

Czy	coś	się	zmieni	w	naszym	życiu	po	reko-
lekcjach,	czy	był	to	czas	owocny,	czy	staliśmy	się	
choć	 trochę	 lepsi,	 bardziej	 święci?	 Z	 tymi	 pyta-
niami	 zwracał	 się	 do	 nas	 ojciec	 rekolekcjonista	
w	 swoim	 podsumowaniu.	 Rekolekcje	 w	 naszym	
życiu	będą	na	tyle	owocne,	na	ile	sami	się	w	ich	
przeżycie	 zaangażowaliśmy	 i	 na	 ile	 byliśmy	
skłonni	na	nowo	przemyśleć	swoją	wiarę.	Rutyna	
często	 wkrada	 się	 również	 do	 naszego	 życia	
duchowego,	a	rekolekcje	to	szansa,	aby	się	z	niej	
wyrwać,	aby	wyprostować	nasze	relacje	z	Bogiem	
i	drugim	człowiekiem	oraz	na	nowo	uświadomić	
sobie	sens	życia	i	piękno	naszej	wiary.	

Barbara	Zacharzewska

Nieszpory dla świata nauki w katedrze 
poznańskiej. 

O sumieniu człowieka nauki 

Z ksiąg metrykalnych

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
15	marca	 Magdalena	Flisikowska	z	Kicina	i		
	 	 Paweł	Wojciechowski	z	Kicina	

Do wieczności odeszli:
28	lutego	 Jan	Ratajski	(l.60)	
	 	 z	Kicina

		2	marca	 Prakseda	Robakowska	(l.83)	
	 	 z	Kicina

		3	marca	 Balbina	Dondaj	(l.85)	
	 	 z	Czerwonaka

10	marca		 Władysław	Beda	(l.84)	
	 	 z	Czerwonaka

17	marca	 Leszek	Klarzyński	(l.62)	
	 	 z	Kicina

21	 lutego	 2014	 roku,	 w	 święto	 Katedry	 św.	
Piotra	 Apostoła,	 w	 bazylice	 archikatedralnej	
poznański	 świat	 nauki	 brał	 udział	w	 pierwszych	
nieszporach,	którym	przewodniczył	abp	Stanisław	
Gądecki.	Wygłosił	on	homilię	dotyczącą	sumienia	
człowieka	 nauki.	 Metropolita	 poznański	 powie-
dział,	 iż	 święto	Katedry	 św.	Piotra	 jest	 nie	 tylko	
okazją	 do	 przypomnienia	 o	 doniosłości	 naucza-
nia	 papieskiego,	 ale	 pozwala	 również	 podkreślić	
powagę	i	dostojeństwo	nauczania	akademickiego.	
I	 choć	 to	 nauczanie	 nie	wyrasta	 z	mandatu	 Pio-
trowego,	to	przecież,	jeśli	jest	autentyczne,	kieruje	
się	 podobnym	 jak	nauczanie	papieskie	dążeniem	
do	prawdy,	dobra	i	piękna.	Dlatego	święto	Katedry	
św.	 Piotra	można	 uważać	 także	 za	 święto	 patro-
nalne	nauczycieli	akademickich.

Po	 rozważanych	w	 poprzednich	 latach	 kwe-
stiach	prawdy,	wolności	i	wiary,	w	obecnym	roku	
poruszony	 został	 temat	 sumienia,	 a	 w	 szczegól-
ności	 sumienia	 naukowca.	 Na	 początku	 homilii	
Arcybiskup	 postawił	 pytanie:	 czym	 jest	 sumie-
nie?	Odpowiedzi	na	nie	poszukiwał	w	modlitwie	
młodego	króla	Salomona,	który	prosi	Pana:	Racz 
więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do 
sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła	
(1	Krl	3,	9).	„Serce	rozumne”	 to	sumienie,	które	
potrafi	słuchać,	które	jest	wrażliwe	na	głos	prawdy	
i	dlatego	może	odróżnić	dobro	od	zła.	Metropolita	
poznański	przypomniał	słowa	papieża	Benedykta	
XVI,	iż	prawdziwa wartość życia indywidualnego 
oraz społecznego zależy od prawego sumienia każ-
dego człowieka. Od zdolności każdego i wszyst-
kich do rozpoznania dobra, oddzielenia go od zła 
i cierpliwego starania się, aby realizować dobro.  
W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, któ-
rego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien 
być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze 
tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia 
dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu naka-
zem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma 
w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec 
którego posłuszeństwo stanowi o jego godności 
i według którego będzie sądzony. [...] Sumienie 
jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium czło-
wieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego 

głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa	 (Sobór	Waty-
kański	II,	konst	„Gaudium	et	spes,”	16.	49;	KKK,	
1776).	

Abp	Gądecki	podkreślił,	 iż	sumienie	nie	 jest	
prywatnym	 odczuciem,	 bądź	 mniemaniem.	 Nie	
jest	to	też	opinia	moralna,	ale	jest	to	bezpośredni	
osąd	 moralny	 czynu	 lub	 postępowania	 w	 świe-

tle	 najbardziej	 podstawowych	 zasad	 moralnych,	
takich	 jak:	„czyń	dobro”,	„unikaj	zła”,	„nie	czyń	
drugiemu	 tego,	 co	 tobie	 nie	 jest	 miłe”,	 „czyń	
innym	 to,	 co	byś	 chciał,	 żeby	oni	 tobie	 czynili”.	
Stając	wobec	wyboru	moralnego	 sumienie	może	
wydać	 zarówno	 sąd	 prawy	 (zgodny	 z	 rozumem	
i	prawem	Bożym),	 jak	 i	–	niestety	–	 sąd	błędny,	
który	 od	 tego	 odbiega	 (por.	 KKK	 1776;	 1783-
1785;	 1790-1793).	 Na	 niebezpieczeństwo	 błęd-
nego	sądu	sumienia	zwraca	uwagę	Chrystus	w	sło-
wach:	Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko 
jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz 
jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie 
w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, 
jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!	(Mt	6,	
22-23).	Metropolita	 poznański	wskazał	 na	 różne	
przyczyny	 wypaczeń	 sumienia:	 nieznajomość	
Chrystusa	i	Jego	Ewangelii,	odrzucenie	autorytetu	

Kościoła	i	Jego	nauczania,	domaganie	się	źle	poję-
tej	 autonomii	 sumienia,	 zniewolenie	 przez	 uczu-
cia,	złe	przykłady	dawane	przez	innych	ludzi,	brak	
nawrócenia	 i	miłości.	 Podkreślił,	 iż	 kompromisy	
z	 własnym	 sumieniem	 są	 niebezpieczne	 nawet	
w	sprawach	drobnych,	gdyż	zwykle	rozpoczynają	
proces	 utraty	 wrażliwości	 moralnej	 i	 stopniową	

demoralizację.	Wskazał	na	słowa	Chrystusa,	który	
przestrzega	nas	przed	takimi	kompromisami:	Kto 
w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten 
i w wielkiej nieuczciwy będzie	(Łk	16,10).	

Jednak	 rola	 sumienia	 nie	 ogranicza	 się	 do	
samej	 wiedzy,	 człowiek	 bowiem	 może	 poznać	
prawdę,	 ale	 nie	 pójść	 za	 nią.	 Prawość	 sumienia	
przejawia	 się	 zatem	 nie	 tylko	w	wyborze	 dobra,	
lecz	w	trwaniu	w	dobru.	Istotną	rolę	w	realizacji	
prawego	sumienia	pełni	cnota	roztropności,	która	
jest	 przejawem	 prawego	 umysłu	 w	 konkretnym	
działaniu.	 Roztropność	 zmierza	 do	 dobra	 czynu	
i	jego	sprawcy	przez	dostosowanie	środków	moral-
nych,	adekwatnych	do	moralnego	celu.	Sumienie	
i	roztropność	wzajemnie	się	wspierają,	gdyż	reali-
zacja	 każdego	 dobra,	 każdej	 cnoty	wymaga	 roz-
tropności,	która	–	według	św.	Tomasza	–	jest	woź-

Nieszpory w kościele  katedralnym            fot. archpoznan.pl
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i	Rafała	Sierchuły,	przyniesione	na	spotkanie	przez	
naszego	gościa,	szybko	„rozeszły	się”	wśród	licz-

nie	zebranych	parafian	kicińskich.	Nic	dziwnego	−	
tragiczne	wydarzenia	i	postaci	polskich	żołnierzy,	
„Niezłomnych”	 zostały	 bowiem	 przedstawione	
tak	obrazowo	 i	 sugestywnie,	z	pasją	 i	emocjami,	
jakie	 towarzyszą	 jedynie	 ludziom,	 którzy	wierzą	
w	 sens	 swojej	 misji.	 A	 misją	 Dariusza	 Kuchar-
skiego	i	jemu	podobnym	jest	odkrywanie	prawdy	
o	nas	samych,	naszej	historii	i	szlachetnym	dzie-
dzictwie	bohaterskich	patriotów,	których	nieliczni	
reprezentanci	żyją	jeszcze	wśród	nas.

Obecni	 z	 uwagą	 i	 skupieniem	 wysłuchali	
wykładu	 zacnego	 gościa,	 który	 w	 to	 spotkanie	
wniósł	również	atmosferę	pogody	ducha	i	humoru,	
nie	 umniejszając	 tym	 samym	 powagi	 tematu.	
Chętnie	odpowiadał	na	zadawane	pytania	i	wcho-
dził	w	swobodny	dialog	ze	słuchaczami.	Sala	para-
fialna,	pięknie	udekorowana	symbolami	polskości,	
rozbrzmiała	 oklaskami,	 gdy	 spotkanie	 po	 dwóch	
godzinach	dobiegło	końca,	a	jego	„bohater”	obda-
rowany	 został	 bukietem	 biało-czerwonych	 kwia-
tów.

Bogumiła	Szymańska

Dariusz Piotr Kucharski - doktor historii, publicysta, eks-
pert CAFR ds. zagadnień wschodnich, stały współpracownik 
kwartalnika Myśl.pl, członek Rady Programowej rocznika 
Actum, autor m.in.: Ludobójstwo na Polakach w Sowietach 
w okresie międzywojennym (1921 – 1939); Administracja 
na miarę nowoczesnego państwa; Tragiczne skutki porażki; 
Straty ludności polskiej zaboru rosyjskiego w latach 1914 – 
1921 (źródło: portal w Polityce.pl).

nicą	cnót.
Wychowanie	 sumienia	 jest	 zadaniem	 całego	

życia,	a	to	zapewnia	wolność	i	prowadzi	do	pokoju	
serca	(por.	KKK,	1784).	Światłem	na	drodze	formo-
wania	prawego	sumienia	jest	najpierw	słowo	Boże,	
ale	trzeba	również	prosić	o	dary	Ducha	Świętego,	
szukać	świadectwa	lub	rady	innych	ludzi,	a	zwłasz-
cza	dać	się	prowadzić	przez	nauczanie	Kościoła.	
Szczególnie	 ważnym	 i	 skutecznym	 miejscem	
kształtowania	 prawego	 sumienia	 jest	 sakrament	
pokuty,	 a	 także	 osobisty,	 codzienny	 rachunek	
sumienia,	gdy	człowiek	staje	przed	obliczem	miłu-
jącego	Boga,	w	całej	prawdzie	o	sobie.	

Gdy	 myślimy	 o	 sumieniu	 naukowca,	 nasze	
skojarzenia	kierują	się	ku	„Kodeksowi	etyki	pra-
cownika	 naukowego”,	 który	 podobnie	 jak	 inne	
kodeksy	etyczne,	jest	owocem	żywiołowego	opra-
cowywania	rozmaitych	etyk	zawodowych	w	Pol-
sce	w	 latach	dziewięćdziesiątych.	Zdaniem	arcy-
biskupa	Gądeckiego	trudno	jednoznacznie	ocenić	
to	 zjawisko.	 Z	 jednej	 strony	 bowiem	 może	 ono	
świadczyć	o	budzeniu	się	środowiskowej	i	zawo-
dowej	 świadomości	 moralnej.	 Z	 drugiej	 jednak	
strony,	 opracowywanie	 wytycznych	 moralnych	
dla	 poszczególnych	 zawodów	 może	 świadczyć	
o	 czymś	 wręcz	 przeciwnym;	 o	 zaniku	 poczucia	
moralności	 i	 umiejętności	 zastosowania	 wska-
zań	moralnych	do	specyfiki	własnej	profesji.	Być	
może	wiąże	się	to	z	chęcią	zadekretowania	moral-
ności,	zgodnie	z	biurokratyczną	tendencją	naszych	
czasów,	 co	 byłoby	 dość	 groźne.	 Zwalniałoby	 to	
bowiem	z	obowiązku	osobistej	refleksji	moralnej	–	
usypiałoby	sumienia,	odsyłając	je	do	stosownych	
przepisów.	Poza	 tym,	życie	zawsze	 jest	bogatsze	
niż	przepisy	 i	natychmiast	znalazłyby	się	w	nich	
luki	 umożliwiające	nadużycia	moralne,	 czynione	
zgodnie	z	prawem.	

Rozwój	 nauki	 wymaga	 czujności	 sumie-
nia.	 Błogosławiony	 Jan	 Paweł	 II	 zachęcał	 inte-
lektualistów,	 by	 nie	 ograniczyli	 się	 do	 roz-
ważania,	 oceniania	 i	 kontemplacji	 prawdy,	
ale	 by	 formowali	 sumienia	 wrażliwe	 i	 zdolne	
do	 stawiania	 oporu	 złu	 i	 wyboru	 dobra.		
Proces	 dojrzewania	 sumienia	 pracownika	 nauki	
przebiegać	 może	 indywidualnymi	 szlakami.	
Jedyna	 nadzieja	 w	 tym,	 że	 sumienie	 prawe	 (po	
łacinie	„recta	ratio”)	to	rozum,	który	daje	się	pro-
wadzić	 prawdzie.	Dlatego	wśród	 licznych	 zadań	
wychowawczych	 uniwersytetu	 na	 czoło	 wysuwa	

się	to	jedno:	umocować	prawdę	i	jej	niewzruszony	
autorytet.	Toteż	tak	ważne	jest	−	zdaniem	księdza	
arcybiskupa	−	aby	uniwersytet	i	szkoła	wyższa	nie	
ograniczały	się	do	przekazywania	wiedzy,	ale	by	
były	miejscem	kształtowania	prawego	sumienia.

Abp	 Gądecki	 stwierdził	 również,	 iż	 prawe	
sumienie	 jest	 ważne	 zarówno	 dla	 samego	
naukowca,	jak	i	dla	państwa,	stanowi	bowiem	nie	
tylko	najistotniejszy	 fundament	 relacji	człowieka	
z	 Bogiem,	 lecz	 także	 relacji	 obywatela	 z	 pań-
stwem.	Bez	rozwiniętego	sumienia,	bez	poczucia	
odpowiedzialności	trudno	sobie	wyobrazić	dojrza-
łego	obywatela,	który	swoje	życie	w	danym	pań-
stwie	będzie	traktował	zarówno	jako	przywilej,	jak	
i	obowiązek.	Którego	przynależność	do	wspólnoty	
politycznej	 będzie	 nie	 tylko	 motywowana	 dzie-
cinną	chęcią	spędzenia	życia	w	sposób	beztroski	
i	 przyjemny,	 ale	 który	 potrafi	 dostrzec	w	 swojej	
egzystencji	głębszy	sens.	Prawe	sumienie	pozwala	
na	osiągnięcie	dojrzałości,	 a	więc	pełni	 człowie-
czeństwa,	a	co	za	tym	idzie	–	także	pełni	obywa-
telstwa.	 Metropolita	 poznański	 przywołał	 słowa	
prof.	 Jadwigi	 Staniszkis,	 iż	 godnym	 ubolewania	
jest	to,	że	środowiska	naukowe	od	pewnego	czasu	
nie	 biorą	 udziału	w	 publicznej	 debacie	 na	 temat	
wprowadzanych	 w	 Polsce	 rozwiązań	 gospodar-
czych	 i	 socjalnych,	 że	 integrują	 się	dziś	głównie	
wokół	własnych	 interesów	(jak	np.	obrona	przed	
lustracją	 kilka	 lat	 temu),	 a	 nie	 wokół	 ważnych	
spraw	publicznych.	

Rozwój	 nauki	 wymaga	 czujności	 sumienia,	
dlatego	 arcybiskup	 zakończył	 swoje	 rozważania	
słowami	Jana	Pawła	II	z	roku	1983:	Co to znaczy 
„czuwam?” To znaczy, że	staram się być człowie-
kiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam 
i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro 
i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, 
a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając 
je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, 
której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na 
dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze 
pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im wię-
cej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy 
tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrze-
szali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni.	

Na	 koniec	Arcybiskup	wyraził	 zadowolenie,	
iż	katedra	poznańska	gromadzi	już	po	raz	kolejny	
przedstawicieli	nauki,	że	rozwija	się	ta	krótka	jesz-
cze,	poznańska	tradycja	i	zaprosił	po	zakończonej	

modlitwie	wszystkich	zgromadzonych	na	spotka-
nie	przy	herbacie.

Jako	uczestniczkę	nieszporów	w	katedrze	do	
refleksji	skłonił	mnie	fakt,	iż	wobec	wielotysięcz-
nej	 społeczności	 akademickiej	 Poznania,	 tylko	
bardzo	 znikoma	 jej	 część	 wzięła	 udział	 w	 tym	
modlitewnym	 spotkaniu.	 Słabo	 reprezentowana	
była	 zwłaszcza	 grupa	 młodszych	 pracowników	
nauki	oraz	grupa	studentów.	Warto	zatem	zadbać	
o	krzewienie	tej	tradycji,	by	kolejnego	roku	psalmy	
i	antyfony	podczas	nieszporów	zabrzmiały	głośniej	
i	były	głosem	zdecydowanie	bardziej	wyrazistym,	
bo		jak	dodał	na	zakończenie	Arcybiskup	−	środo-
wisko	akademickie	musi	wykazać	się	ogromnym	
hartem	sumienia	wobec	poprawności	politycznej,	
tak	powszechnej	w	dzisiejszym	świecie.	

Karolina	Appelt

O „Wyklętych” w Kicinie

W	niedzielę	2	marca	br.,	gdy	nie	umilkły	jesz-
cze	 echa	 obchodów	 Dnia	 Żołnierzy	 Wyklętych	
w	Poznaniu,	licznie	reprezentowanych	przez	wiele	
środowisk	 patriotycznych,	 a	 którym	 patronuje	
także	Kościół	Katolicki,	na	spotkanie	z	kicińskimi	
parafianami	 zaproszony	 został	 jeden	 z	 głównych	
organizatorów	tego	święta,	Dariusz	Piotr	Kuchar-
ski.	Historyk	z	wykształcenia,	swoją	pracę	i	serce	
od	 lat	 oddaje	 „świętej	 sprawie”−	 przywracaniu	
pamięci	o	polskich	bohaterach	walki	podziemnej,	
która	 po	 latach	 okupacji	 niemieckiej	 podczas	 II	
wojny	światowej,	nie	ustawała	przez	długi	czas	po	
zakończeniu	wojennej	zawieruchy.

Polacy,	którym	drogie	było	hasło	„Bóg,	Honor,	
Ojczyzna”	nie	pogodzili	się	z	nowym	porządkiem	
państwa,	ustanowionym	przez	władze	sowieckie,	
uznając	 go	 za	 kolejną,	 niemniej	 okrutną	 okupa-
cję.	Dariusz	Kucharski	pisał	o	tym	w	poprzednim	
numerze	„Naszego	Patrona”,	a	obszerniej	o	boha-
terskich	zmaganiach	antykomunistycznych	opozy-
cjonistów	przeczytać	można	w	książce	„Do	końca	
wierni”,	 która	 −	 podobnie	 jak	 cała	 inicjatywa	
obchodów	 	 powstała	 z	 obywatelskiej	 potrzeby	
oddania	hołdu	naszym	przodkom,	którzy	torturo-
wani,	mordowani	 i	 pohańbieni,	 przez	długie	 lata	
nie	doczekali	się	rehabilitacji	i	wdzięczności.

Egzemplarze	 tej	 publikacji,	 która	 jest	 zbio-
rowa	 pracą	 pod	 redakcją	Dariusza	Kucharskiego	
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świętszego	 Sakramentu	 połączona	 z	 okazją	 do	
spowiedzi	i	Eucharystia.

Program	 dnia	 rozpoczął	 się	 o	 godz.	 10.00,	
a	 zakończył	 około	 13.30.	 Po	 raz	 pierwszy	 pod-
czas	 dnia	 skupienia	 miały	 miejsce	 spotkania	
w	grupach.	Zostaliśmy	podzieleni	na	dwie	grupy	
wiekowe	–	ze	szkoły	podstawowej	oraz	z	gimna-
zjum	i	starsi.	Jako	ministrant	ze	szkoły	gimnazjal-
nej	 uczestniczyłem	 w	 spotkaniu	 grupy	 starszej.	
Temat,	jaki	poruszyliśmy	podczas	zajęć,	dotyczył	
problemu	religijności	młodzieży	w	naszym	wieku	
oraz	pojawiających	się	naciskach	naszego	otocze-
nia,	aby	zaprzestać	chodzenia	do	kościoła	i	anga-
żowania	się	w	życie	wspólnoty	ministranckiej.
	 Uważam,	że	był	 to	owocny	dzień	skupie-
nia,	 zarówno	 pod	 względem	 strony	 duchowej,	
jak	 i	 organizacyjnej.	 Takie	 spotkania	 umacniają	
i	zawiązują	wspólnotę	oraz	służą	skupieniu	się	na	
duchowości	każdego	ministranta.

	 	 	 	 	 	 	
	 Albert	Tyborowski

Dzień Skupienia Ministrantów dekanatu 
czerwonackiego

VII	Dekanalny	Dzień	Skupienia	Ministrantów	
dekanatu	 czerwonackiego	odbył	 się	w	 sobotę	 15	
marca	2014	r.	w	parafii	pw.	Matki	Bożej	Fatimskiej	

w	Koziegłowach.	Uczestniczyło	w	nim	47	mini-
strantów,	z	czego	najmłodszy	uczy	się	w	zerówce,	
a	 najstarszy	 na	 pierwszym	 roku	politechniki.	Na	
dzień	skupienia	przybyli	ministranci	z	Bolechowa,	
Czerwonaka,	Kicina	 i	 z	 obu	 parafii	w	Koziegło-
wach.	 Oprócz	 ministrantów	 uczestniczyli	 także	
dwaj	księża:	ks.	Jarosław	Trojan	–	wikariusz	i	opie-
kun	grupy	ministrantów	z	para-
fii	 pw.	 Matki	 Bożej	 Fatimskiej	
oraz	nasz	proboszcz	ks.	Andrzej	
Magdziarz,	 który	 jest	 także	
duszpasterzem	 służby	 liturgicz-
nej	 dekanatu	 czerwonackiego.	
Zebranie	 zostało	 podzielone	 na	
cztery	 części:	 spotkanie	 przy	
herbacie	 i	 cieście,	 realizowanie	
określonego	 tematu	 w	 dwóch	
grupach	wiekowych	 pod	 okiem	
księży	opiekunów,	adoracja	Naj-

Tradycyjnie	 23	 kwietnia	 przypadają	 imieniny	 Wojciecha.	 Z	 tej	 okazji	
pragniemy	 złożyć	 naszemu	 Panu	 kościelnemu,	 imiennikowi	 wielkiego	
patrona	 Polski,	 najserdeczniejsze	 życzenia	 −	 wielu	 łask	 Bożych,	 dobrego	
zdrowia	oraz	Chrystusowego	błogosławieństwa	w	tej	jakże	ofiarnej	posłudze	
dla	naszej	parafii.	Drogi	Wojciechu,	dziękujemy	za	Twój	trud	pracy,	za	każdą	
chwilę	spędzoną	w	świątyni,	za	 troskę,	aby	wyglądała	pięknie,	za	posługę	
podczas	Mszy	św.,	w	zakrystii	i	poza	nią,	a	przede	wszystkim	za	dawanie	nam	
wzoru	pobożności,	modlitwy	i	gorącego	nabożeństwa	ku	czci	Najświętszego	
Serca	Jezusa	i	Najświętszej	Maryi	Panny.

Redakcja

Życzenia imieninowe
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I. Z WIELKIEGO CZWARTKU NA WIELKI PIĄTEK – 17/18.04.2014

WIELKI CZWARTEK, 17.04.
21.00-22.00	 Kliny:	Cicha,	Na	Skraju	Puszczy,	Trakt,	Urocza
22.00-23.00	 Kliny:	Poznańska
23.00-24.00	 Kicin:	Nowe	Osiedle,	Spokojna,	Liliowa,	Różana

WIELKI PIĄTEK, 18.04.
00.00-01.00	 Kicin:	Fabryczna,	Okrężna,	Zakątek
01.00-02.00	 Kicin:	Poznańska	–	numery	parzyste
02.00-03.00	 Kicin:	Kościelna,	Swarzędzka
03.00-04.00	 Kicin:	Daglezjowa,	Berberysowa,	Widok,	Sosnowa,	Pod	Lasem,	
	 	 						Poznańska	–	numery	nieparzyste
04.00-05.00	 Kicin:	Cyprysowa,	Lawendowa,	Prosta,	Strumykowa,	Szkolna,	
Wichrowa
05.00-06.00	 Kicin:	Jonschera,	Zacisze,	Chabrowa,	Makowa,	Wrzosowa
06.00-07.00		 Kicin:	Łanowa,	Rolna,	Żniwna,	Zbożowa
07.00	 JUTRZNIA
08.00-09.00	 Kicin:	Działkowa,	Rzemieślnicza,	Sucha
09.00-10.00	 Janikowo:	Cicha,	Ogrodnicza,	Podgórna,	Turystyczna	
10.00-11.00	 Janikowo:	Asfaltowa,	Mała,	Spadzista	
11.00-12.00	 Janikowo:	Leśna,	Swarzędzka
12.00-13.00	 Kicin:	Wodna,	Wiejska,	Gwarna	

II. WIELKA SOBOTA, 19.04.
07.00	 JUTRZNIA
08.00-09.00	 Parafialny	Zespół	Caritas	i	Akcja	Katolicka
09.00-10.00	 Wspólnota	Żywego	Różańca	–	Róża	I
10.00-11.00	 Wspólnota	Żywego	Różańca	–	Róża	II
11.00-12.00	 Wspólnota	Żywego	Różańca	–	Róża	III
12.00-13.00	 Wspólnota	Żywego	Różańca	–	Róża	IV
13.00-14.00	 Wspólnota	Żywego	Różańca	–	Róża	V
14.00-15.00	 Wspólnota	Żywego	Różańca	–	Róża	VI
15.00-16.00	 Wspólnota	Żywego	Różańca	–	Róża	VII	i	VIII
16.00-16.30	 Eucharystyczny	Ruch	Młodych
16.30-17.00	 Ministranci
17.00-18.00	 Parafialne	Rady	–	Duszpasterska	i	Ekonomiczna

„Człowiek podąża ku Zmartwychwstaniu – każdy swoją drogą. Dla wielu z nas krzyżuje się ona 
z innymi w Wielkim Tygodniu przy adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, we wspólnocie 
adorującej Krzyż i przy Grobie Pańskim, by na końcu razem z bijącymi dzwonami ogłosić światu: 
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!” 

Jan	Paweł	II



Z życia parafii Z życia parafii

22		 Kwiecień	2014 23		 Kwiecień	2014

02.04.	 (środa)	9	rocznica	śmierci	bł.	Jana	
	 Pawła	II
	 20.00	–	wyjście	z	kościoła	do	krzyża		 	
	 papieskiego,	znajdującego	się	u	podnóża		
	 Dziewiczej	Góry	i	upamiętniającego		 	
	 pontyfikat	Jana	Pawła	II	
03.04.	 pierwszy	czwartek	miesiąca
	 po	Mszy	św.	kwadrans	modlitwy	przed		 	
	 Najśw.	Sakramentem	w	intencji			 	
	 uświęcenia	kapłanów
	 19.00	–	zebranie	Parafialnego		 	 	
	 Zespołu	Liturgicznego
04.04.	 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	
	 z	udziałem	dorosłych
	 19.30	–	spowiedź	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	młodzieży
	 20.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	młodzieży
05.04.	 pierwsza	sobota	miesiąca
	 nabożeństwo	wynagradzające		 	 	
	 Niepokalanemu	Sercu	NMP:
	 8.00	–	spowiedź
	 8.30	–	różaniec
	 9.00	–	Eucharystia
06.04.	 (niedziela)		zebranie	członków	Wspólnoty		
	 Żywego	Różańca	po	Mszy	św.	o	8.00
	 10.00	–	Msza	św.	połączona	z	przyjęciem		
	 nowych	ministrantów
	 17.00	–	gorzkie	żale
08.04.	 (wtorek)	17.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	V
	 18.00	–	Msza	św.	połączona	
	 z	odnowieniem	przyrzeczeń	chrzcielnych		
	 dzieci	z	klas	II
09.04.	 (środa)	17.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	VI
10.04.	 (czwartek)	adoracja	Najśw.	Sakramentu	
	 w	godz.	17.00-18.00	i	po	Mszy	św.	–
	 do	20.00
	 17.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	IV
11.04.	 	(piątek)	17.00	–	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	dzieci	
	 po	Eucharystii	droga	krzyżowa	
	 z	udziałem	młodzieży	i	dorosłych

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – KWIECIEŃ 2014
13.04.	 Niedziela	Palmowa	
	 po	Mszach	św.	czynna	biblioteka		 	
	 parafialna	
	 15.00	–	Misterium	Męki	i	Śmierci		 	
	 Chrystusa
	 18.00	–	Msza	św.	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	rodziców	dzieci	z	klas	I.	
	 Po	Mszy	św.	katecheza	dla	rodziców.
15.04.	 Wielki	Wtorek	
	 4	rocznica	śmierci	ks.	kan.	Zbigniewa		 	
	 Pawlaka,	w	którego	intencji	będzie		 	
	 sprawowana	Msza	św.	o	8.00
17.04.	 Wielki	Czwartek	
	 17.00	–	odwiedziny	chorych	przez		 	
	 Nadzwyczajnego	Szafarza	Komunii	św.	
	 ROZPOCZĘCIE TRIDUUM    
 PASCHALNEGO
	 19.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY   
 PAŃSKIEJ. Po	Eucharystii	całonocna		 	
	 adoracja	Pana	Jezusa	(s.	21.)
18.04.	 WIELKI PIĄTEK
	 		7.00	–	jutrznia,	po	jutrzni	ciąg	dalszy		 	
	 adoracji	–		do	13.00
	 15.00	–	droga	krzyżowa	ulicami	Kicina
	 19.00	–	liturgia	ku	czci	Męki	Pańskiej
19.04.	 WIELKA SOBOTA
	 		7.00	–	jutrznia,	
	 Adoracja	Pana	Jezusa	
	 Święcenie	potraw	na	stół	wielkanocny:
	 10.00	–	Kicin	(przy	kościele)	
	 11.00	–	Kliny	(przy	krzyżu	na		 	 	
		 dawniejszym	cmentarzu)	
	 12.00	–	Janikowo	(przy	krzyżu)
	 13.00	–	Kicin	(przy	kościele)
	 14.00	–	Kicin	(przy	kościele)
 21.00 – WIGILIA PASCHALNA
20.04.	 NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA 
	 Msze	św.:	7.00,	10.00,	12.00,	18.00	
	 KONIEC TRIDUUM  PASCHALNEGO
21.04.	 Poniedziałek Wielkanocny 
	 Msze	św.	według	porządku	niedzielnego	
22.04.	 (wtorek)	wyjazd	parafialnej	autokarowej		
	 pielgrzymki	na	kanonizację	
	 bł.	Jana	Pawła	II	i	bł.	Jana	XXIII
23.04.	 (środa)	uroczystość św. Wojciecha,   
 głównego patrona Polski	
27.04.	 Niedziela	Miłosierdzia	Bożego
	 w	Rzymie	kanonizacja	bł.	Jana	Pawła	II	
	 i	bł.	Jana	XXIII
	 rozpoczęcie	70.	Tygodnia	Miłosierdzia
	 15.00	–	godzina	miłosierdzia

ks.	Andrzej	Magdziarz

Drogim Czytelnikom, 
Parafianom i Gościom
z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy radości w sercach 
i pokoju ducha.
Niech Zmartwychwstały Chrystus 
umocni naszą wiarę,
pomnoży siły w pokonywaniu 
trudów dnia codziennego
i obdarzy nadzieją 
na spotkanie z Nim 
twarzą w twarz w niebie.

Redakcja „Naszego Patrona”

W kościele jak w muzeum
					
To,	co	wydawało	się	nierealne	−niestety	−znalazło	swój	finał	w	formie	
zalecenia	Regionalnego	Konserwatora	Zabytków,	obowiązującego	już	od	
pierwszych	dni	maja.	Sprawa	dotyczy	utrzymania	w	czystości	niedawno	
odnowionej	 polichromii	 ścian	 i	 sufitu	 naszej	 świątyni.	 Ponieważ	 jej	
podłogę	 w	 znacznej	 części	 pokrywają	 cementowe	 płytki,	 podczas	
eksploatacji	wzniecany	jest	pył.	Ze	względu	na	swój	agresywny,	alkaliczny	
odczyn	niszczy	on	powłokę	farby.	W	związku	z	powyższym,	konserwator	
zobowiązuje	 wszystkie	 osoby	 nawiedzające	 kościół	 do	 nakładania	 na	
obuwie	 jednorazowych	 igielitowych	 ochraniaczy,	 a	 w	 drodze	 wyjątku	
dopuszcza	 również	 stosowanie	 ochraniaczy	 filcowych.	 Będą	 one	
wyłożone	w	kruchcie	świątyni.	Pocieszeniem	może	być	to,	że	parafianie	
za	ten	„muzealny”	obowiązek	nie	będą	płacić.	

	red.

Życzenia Wielkanocne 2014



Obiektywnie

24	 Kwiecień	2014

1

Obiektywnie

1

1. Środa	Popielcowa	–	5.03.2014;	2. Koronacja	wizerunku	św.	Józefa	w	sanktuarium	Ojców	
Karmelitów	Bosych	w	Poznaniu	–	23.03.2014;	3. Msza	Święta	odpustowa;	
4. Nowa	rzeźba	św.	Józefa;		5.	Poświęcenie	figury	św.	Józefa	–	19.03.2014.	(fot.	1-2,4	G.Z.,	3,5	R.S.)
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