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27 kwietnia 2014 r. do chwały ołtarzy zostali wspólnie wyniesieni dwaj soborowi
papieże: Jan XXIII i Jan Paweł II. Otrzymaliśmy w ten sposób wyraźny sygnał, że nie
ma odwrotu od Vaticanum II: soboru, który jeden z nich rozpoczął, a drugi cierpliwie
i konsekwentnie wcielał w życie Kościoła. Poprzez tę podwójną kanonizację obecny
papież Franciszek mówi nam, że zainicjowany przez Jana XXIII i kontynuowany przez
Jana Pawła II dialog ze światem stanowi drogę, którą dalej powinien iść Kościół.
http://www.miesiecznik.znak/kanonizacja-jako-oredzie-dla-kosciola
Motto przewodnie: słowa Jana Pawła II podczas kanonizacji bł. Kingi, Stary Sącz, 16 czerwca 1999 r.

Wstęp

Z życia Kościoła

Jan Paweł II i jego święty Poprzednik

Słowo księdza proboszcza

Postać wielkiego papieża − Jana Pawła II zadziwiała ludzi na całym świecie już za jego życia
i czyni to nadal. Najczęściej jako przykłady jego
niezwykłości przytacza się liczbę pielgrzymek
odbytych przez niego, czas spędzony przy tej okazji w samolocie, czy wreszcie kilometry przebyte
podczas tych podróży. Prawdą jest, że żadna głowa
państwa dotychczas nie może się mierzyć w tych
dziedzinach z papieżem Polakiem, niestrudzonym
pielgrzymem. Co bardziej religijni wskazują na
inne osiągnięcia Jana Pawła II, wyróżniające go
także jako głowę Kościoła katolickiego. Do nich
zalicza się liczbę encyklik (14), adhortacji (15)
i innych ważnych dokumentów papieskich. Jednak
ani pierwszy, ani drugi aspekt nie był głównym
znakiem niezwykłości Jana Pawła II.
Uznając wagę faktów przytoczonych powyżej
należy powiedzieć, że tym, co najbardziej określało osobowość Jana Pawła II była troska o człowieka. Zanim został papieżem, Karol Wojtyła był
czynnie zaangażowany w pracę duszpasterską
wśród wiernych. Ci, którzy go znali potwierdzają
do dziś, że interesował się on sprawami zwykłych
ludzi, ich życiem codziennym, starał się być blisko tego, co było dla nich ważne. Należy dodać, że
na przełomie XX i XXI wieku człowiek Wschodu
i Zachodu znajdował się w trudnym momencie
towarzyszących mu wydarzeń dziejowych.
Droga życia Karola Wojtyły od czasu jego
dojrzewania i samodzielnego patrzenia na świat,
po konklawe pokazała mu, że tak naprawdę człowiek XX wieku jest po prostu zalękniony. Przyczyną tego były nie tylko burzliwe wydarzenia,
jakie przetoczyły się przez Europę, Polskę i świat
w tym okresie, bo przecież wojny większe i mniejsze towarzyszyły człowiekowi w każdym stuleciu.
Powodem tego zalęknienia stało się odejście od
Chrystusa, który daje siłę oraz pokój wewnętrzny,
pokój serca. Człowiek napełniony pokojem Chrystusowym jest w stanie przetrwać każdą zawieruchę. Należy napełnić swe serce łaską płynącą
z zewnątrz, a ona uchroni człowieka od rozterek
i trwogi, jakie nieuchronnie niesie ze sobą świat
skażony grzechem. Aby jednak chrześcijanin mógł
skorzystać z daru pokoju Bożego, musi otworzyć
nań swoje serce. W tym celu zaś potrzebna jest
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ufność i to jest cała diagnoza i recepta papieża
Polaka dla człowieka i świata w tym okresie.
Papież jako osoba głębokiej wiary, pisarz i filozof
nie szukał rozwiązań w nowych ideologiach, czy
strategiach politycznych. Jego manifestem „ideologicznym” były słowa wypowiedziane do zgromadzonych wiernych na placu św. Piotra w Rzymie już w dniu konklawe, 16 października 1978
roku: Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Jak się miało okazać, „strategia” ta doskonale
pasowała do sytuacji duchowej zarówno świata
zachodniego, jak i wschodniego, bowiem istniały
wówczas między tymi nacjami bardzo istotne różnice. Na wschodzie Europy i w wielu innych regionach świata funkcjonowały reżimy komunistyczne
i szerzyła się agresywna ideologia lewicowa.
Wprawdzie komunizm oficjalnie głosił tolerancję
wobec religii, jednak w praktyce wszelka wolność
(w tym religijna i polityczna) była w nim niekiedy
mocno ograniczona. Do tego w dziedzinie gospodarczej rządy komunistyczne z reguły wiązały się
z kryzysem lub wręcz biedą. W efekcie człowiek
Wschodu musiał walczyć zarówno o wolność polityczną, jak i religijną oraz o zwykłe ludzkie prawo
do godnego życia. Inaczej sytuacja przedstawiała
się na Zachodzie. Tu wolności politycznej i dostatkowi gospodarczemu coraz wyraźniej towarzyszył
kryzys wartości prowadzący do nihilizmu, akceptacji różnych wynaturzeń i zachwiania duchowymi podstawami życia społecznego. Z pozoru
były to więc dwa światy, które wymagały różnych
strategii (podejścia). Papież Polak, który − jak sam
przyznawał − przybył do Watykanu „z dalekiego
kraju”, stanął wobec trudnego zadania i wielu
obserwatorów zastanawiało się, czy Karol Wojtyła przeniesiony na Zachód z kraju, gdzie panował ustrój tzw. realnego socjalizmu będzie potrafił
dotrzeć do człowieka z drugiej półkuli.
I właśnie Chrystus był odpowiedzią Jana
Pawła II na bolączki i oczekiwania człowieka
zarówno Wschodu i Zachodu. Osoby, które znały
jego duchowość wiedzą, że nie była to „strategia”,
lecz manifestacja osobistej wiary Karola Wojtyły,
którego życie pełne było bolesnych zwrotów oraz
przykrych doznań (II wojna światowa, śmierć
wszystkich członków rodziny). On sam przekonał się, że Jezus Chrystus − wcielony Bóg, który
dla człowieka „stał się posłusznym aż do śmierci”
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jest rzeczywiście jego nadzieją i ocaleniem w każdych okolicznościach. Bardzo mocno już jako
papież dał temu wyraz w swej pierwszej encyklice
„Redemptor Hominis”, wydanej zaledwie pół roku
po konklawe.
Słowa papieża: Nie lękajcie się zdradzają jego
głęboką wiedzę o kondycji duchowej człowieka
Zachodu pod koniec XX wieku. Demokracja
i pomyślny rozwój gospodarczy dały mu bowiem
złudzenie, że to on sam może dobrze urządzić
swoje życie. Jednak narastający kryzys wartości,
nihilizm, rozpad rodziny i inne zjawiska obnażały
ułudę tej nadziei. Mimo to, człowiek Zachodu
pozostał nieufny wobec idei zaproszenia do
swego życia Boga-Stwórcy i Odkupiciela, który
zna i rozumie człowieka oraz troszczy się o jego
kondycję duchową. Na duchowej otwartości
człowieka koncentrowały się liczne pielgrzymki
papieża oraz kolejne encykliki, m.in. druga z nich
− „Dives in Misericordia” („O Bożym Miłosierdziu”). Temat Miłosierdzia pojawiał się regularnie w nauczaniu Papieża, ponieważ wiedział on,
że ludzie odchodzący od wiary często czynią to
pod wpływem wielkiego ciężaru i przekonania,
że nie zasługują oni na Bożą łaskę. Promując ideę
Bożego Miłosierdzia, w roku 1992 Papież ustanowił sanktuarium* oraz Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, czemu służyła także kanonizacja św. siostry Faustyny Kowalskiej, nazywanej przez niego
apostołką Bożego Miłosierdzia.
Wszystko to wypływało z wielkiej troski
o kondycję duchową człowieka, któremu Papież
zawsze starał się być tak bliski. Jan Paweł II
był więc prawdziwym pasterzem zatroskanym
o powierzoną mu owczarnię, dla której poświęcił cały ten czas, w jakim przyszło mu zasiadać
na Stolicy Piotrowej i to właśnie jego oddanie tej
służbie czyni go tak niezwykłym.
Przy okazji kanonizacji Jana Pawła II
warto przypomnieć sylwetkę papieża Jana XXIII,
którego wywyższenie na ołtarze odbyła się tego
samego dnia, 27 kwietnia. Jan XXIII również
zaznał niedostatku i trudności życia w ciężkich
czasach. I podobnie jak Jan Paweł II, przed wyborem na papieża nie był on bezpośrednio związany
ze środowiskiem kurii Watykanu, lecz działał poza
nim. Po niespodziewanym wyborze w październiku 1958 roku, mimo iż był uważany za „papieża
przejściowego”, Jan XXIII energicznie przystąpił
do przeprowadzania ważnych zmian w Kościele.
4
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Jest nazywany papieżem otwarcia, bo to on zwołał najpierw synod, a następnie sobór powszechny,
znany jako Sobór Watykański II, nawiązał relacje
z Kościołem anglikańskim i odważnie wypowiadał
się w kwestii ekumenizmu oraz aktualnych wydarzeń na świecie. Zapewne wiedział, że jego służba
nie będzie długotrwała, bo w momencie wyboru
miał 77 lat. Jego posługę charakteryzowała prostota i zwykłe ludzkie ciepło, które wyniósł
z pobożnej, ubogiej i wielodzietnej rodziny, z której pochodził. Jan XXIII swoim wizerunkiem
przełamał istniejący w mediach stereotyp papieża
głównie jako głowy Kościoła i państwa Watykan, ukazując swoje dobrotliwe, ludzkie oblicze.
Bardzo ważnym dokumentem pozostawionym
przez Jana XXIII jest encyklika „Pacem in Terris”
(„O Pokoju na Ziemi”) wydana w dobie nasilenia
się „zimnej wojny” i rozlicznych kryzysów politycznych między Wschodem a Zachodem (kryzys
kubański, drugi kryzys berliński, wojna wietnamska).
Bez przesady można powiedzieć, że Jan XXIII
wniósł do Watykanu tego ducha, w którym tak
dobrze odnalazł się Jan Paweł II, toteż wspólna
kanonizacja obu tych papieży jest pięknym świadectwem działania Bożej łaski w świecie drugiej
połowy XX wieku.
Witold Tyborowski
* Dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji Siostry Faustyny (1993) i jej kanonizacji
(2000), a także dzięki pielgrzymkom Ojca Świętego Jana
Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Spowodował on rozbudowę sanktuarium, m.in. wzniesienie nowego kościoła –
bazyliki, konsekrowanego w 2002. W tym to miejscu papież
zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Tydzień Biblijny, 4-9 maja 2014
W III Niedzielę Wielkanocną Kościół w Polsce
obchodzić będzie Niedzielę Biblijną, która otworzy VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny, rozpoczynający się w tym roku 4 maja. Hasło tegorocznego
Tygodnia Biblijnego brzmi: Wierzę w Ciebie Jezu
Chryste, Synu Boży. Celem obchodów – podobnie
jak w latach minionych – jest zwrócenie naszej
uwagi ku Słowu Bożemu, zachęta do osobistej
lektury Pisma Świętego i refleksji nad naszym stosunkiem do niego oraz wyrażenie radości z możliMaj 2014

wości jego poznawania.
O powadze tego wydarzenia, jakim jest Tydzień
Biblijny świadczy fakt, że Ojciec Święty Benedykt
XVI zwołał synod biskupów, który w październiku 2008 roku obradował na temat Słowa Bożego
oraz jego miejsca i roli w Kościele. Owocem
tego synodu była wydana we wrześniu 2010 roku
adhortacja apostolska „Verbum Domini” („Słowo
Pana”), w której Papież wezwał wszystkich chrześcijan, by coraz głębiej zaznajamiali się z Pismem
Świętym i aby całe duszpasterstwo było inspirowane Słowem Bożym.
Do zagadnienia Pisma Świętego Benedykt XVI
powrócił podczas jednej z audiencji generalnych
w roku 2011. Ojciec Święty przekonywał wtedy,
że lektura Biblii wzbogaca człowieka pod względem kulturalnym, dostarcza mu pokarmu duchowego, pogłębia jego wiedzę o Bogu i umożliwia
dialog z Nim; wpajał nam, że Biblia nie jest martwym, ale wciąż żywym i aktualnym słowem.
Zresztą już św. Hieronim, który przetłumaczył
Biblię na łacinę, mówił, że „nieznajomość Biblii
jest nieznajomością Chrystusa”.
Pomocą w nawiązywaniu bliższej znajomości z Pismem Świętym ma być właśnie Tydzień
Biblijny. Będzie on obchodzony – analogicznie do

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych...” (Mt 25,40)
Maryja ukazała nam sposób sprzeciwu wobec
zła, które uderza w to, co na ziemi najcenniejsze −
w życie ludzkie.
Oprócz protestów i manifestacji potrzeba
nam cichej i ufnej modlitwy. Poprzez wyrzeczenia i skromną, krótką codzienną modlitwę możemy dokonać wielkich rzeczy,
możemy wyprosić u Boga łaskę przyjęcia nie
chcianego lub nieplanowanego macierzyństwa
i ojcostwa, możemy ocalić poczęte życie. Za
to wszystko niech będzie Bogu chwała!
Myślę, że świadomość naszej osobistej opieki nad
jakimś konkretnym, choć nieznanym nam maleństwem, jest szczególnie potrzebna. Gdy słyszymy
o wielkich liczbach zabijanych dzieci, zapominamy
często, że ta wielka tragedia składa się z ogromu
pojedynczych tragedii. Ostatecznie wszystkie te
dzieci nie giną „za jednym naciśnięciem guzika”.
Maj 2014

lat poprzednich – również w naszej kicińskiej parafii. W tym roku w niedzielę (4 maja) o godz.19.00,
w dni powszednie po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie majowym, we wtorek o 19.00, będą czytane następujące fragmenty Nowego Testamentu:
List do Filipian, List do Kolosan, Pierwszy i Drugi
List do Tesaloniczan, Pierwszy i Drugi List do
Tymoteusza, List do Tytusa oraz List do Filemona.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa
w Tygodniu Biblijnym organizowanym w naszej
parafii, zarówno poprzez zgłoszenie się do przeczytania wybranego fragmentu Biblii, jak i do
obecności w naszym kościele i wsłuchiwania się
w czytane fragmenty Pisma Świętego.
Wiara to osobowa więź z Jezusem, którą wierzący buduje nie tylko poprzez sakramenty święte,
ale także poprzez zgłębianie Słowa Bożego. Dlatego też zachęcamy do przeżywania Tygodnia
Biblijnego, aby ten czas szczególnie intensywnego pochylania się nad Pismem Świętym pomagał w przepajaniu Słowem Bożym także naszej
codzienności.
Piotr Gulczyński,
Krąg Biblijny
Miliony uśmierceń niewinnych, bezbronnych ludzkich istnień to efekt indywidualnych decyzji rozłożonych w czasie, w różnych miejscach.
W naszej parafii dzieło Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą zaistniało z inicjatywy ks. Przemysława Kompfa – proboszcza z Wierzenicy, głoszącego dla nas rekolekcje przed jubileuszem 250-lecia kościoła. Uroczyste przyrzeczenie złożyło wówczas kilkanaście
osób.  W 2009 roku, po sześciu latach przerwy, ks.
A. Magdziarz przyczynił się do reaktywowania
tego ruchu modlitewnego. Systematycznie wzrasta
liczba osób duchowo adoptujących zagrożone zabiciem dzieci. W tym roku podczas święta Zwiastowania Pańskiego, a zarazem w Dniu Świętości Życia
uroczyste przyrzeczenie złożyło 46 osób.
Większość uczyniła to podczas Mszy św.,
zaś kilka osób, które z różnych względów nie
mogły przybyć w tym dniu do kościoła, ślubowanie złożyło w domu przed obrazem lub
krzyżem. Dwie z adoptujących osób uczyniły
to anonimowo. Każdy zobowiązał się do dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka
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nienarodzonego, a zagrożonego aborcją oraz
do modlitwy za rodziców tych dzieci.
Staraliśmy się dobrze przygotować do tego
ważnego dnia. Przez 9 dni modliliśmy się
nowenną przed kopią cudownego wizerunku Maryi, przywiezionego z meksykańskiego Guadalupe i przedstawiającego Matkę
Bożą w stanie błogosławionym. Czyniliśmy to
w godzinie Miłosierdzia i w koronce do
Bożego Miłosierdzia polecaliśmy Panu los
poczętych, nienarodzonych jeszcze dzieci.
Codziennie członkowie naszej parafialnej
Rodziny Duchowej Adopcji modlą się indywidualnie, w różnych porach dnia. Raz w miesiącu jednoczymy się we wspólnej Eucharystii i tzw. modlitwie codziennej po Mszy Świętej. Dwie osoby
z naszej Rodziny już odeszły do Pana − w 2012
roku śp. Marek Błażejewski (po jego śmierci
modlitwę w jego imieniu kontynuowała córka
Anna), a w 2013 roku śp. Stanisław Szymański
(kontynuacji tego zobowiązania podjęła się córka

Ada). Ufam, że duchowo są z nami i nadal nas
wspierają.
Podejmującym dzieło duchowej adopcji dziękuję za świadectwo wiary i życzę wytrwałości
w modlitwie oraz potrzebnych łask Bożych.
Wszystkich, którym ludzkie życie nie jest obojętne, zapraszam na Marsz dla Życia pod hasłem:
„Zrób krok!” Od 12 lat jest on inicjatywą ludzi,
dla których istotną kwestią jest obrona życia
oraz przyszłość naszej Ojczyzny. Celem Marszu
jest wzrost świadomości godności każdej istoty
ludzkiej oraz potrzeby jej prawnej ochrony.
Marsz wyruszy 11 maja z pl. Adama Mickiewicza o godz. 13.00, przejdzie ulicami Poznania
i zakończy się Eucharystią w katedrze poznańskiej.
Grażyna Sobańska
animatorka DADPZZ

Jakie są owoce duchowej adopcji?
1. Jest ona szansą zadośćuczynienia dla osób cierpiących z powodu dokonania aborcji. Duchowa
adopcja leczy wewnętrzne zranienia spowodowane aborcją. Pozwala rodzicom odzyskać wiarę w
Miłosierdzie Boże, przynosi ich sercom pokój.
2. Jest przejawem pobożności Polaków, którzy tą drogą wypełniają
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego przez indywidualną modlitwę w
obronie życia nienarodzonego dziecka zagrożonego aborcją − dziecka,
którego imię zna tylko Bóg.
3. Przypomina ludziom o odpowiedzialności za dar płodności, za poczęcie
nowego życia.
4. Uwrażliwia społeczeństwo na wartość życia ludzkiego i prowadzi do
społecznej akceptacji świętości życia ludzkiego.
5. Poszerza krąg zaangażowanych obrońców życia.
6. Jest wsparciem dla prawnej adopcji dziecka po urodzeniu.
7. Jako bezinteresowny dar pomaga kształtować charakter – szczególnie ludziom młodym.
8. Pozwala walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa
i chrześcijańskiej miłości.
9. Duchowa adopcja uczy każdego człowieka systematycznej modlitwy i dzięki temu pogłębia kontakt
z Bogiem.
10. Może przyczynić się do odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
Źródło:
http://podwyzrz.rzeszow.opoka.org.pl
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Fatimskie przesłanie
13 maja 1917 roku w Fatimie trojgu dzieci po
raz pierwszy objawiła się Matka Boża z różańcem
w rękach. Podczas trwających objawień w Portugalii Maryja przekazała trzy tajemnice dotyczące
piekła, ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP oraz wezwanie do pokuty i wizję
męczeństwa Ojca Świętego i chrześcijan.
Maryja podczas objawienia pierwszej tajemnicy powiedziała: Widzieliście piekło, dokąd idą
dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg
chce ustanowić nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię,
wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój
na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie
przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa
XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie
noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie,
że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu
zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji
Memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie.
Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci
się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy
swoje błędne nauki po świecie wywołując wojny
i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą
umęczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć,
wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec
zatriumfuje Moje Niepokalane Serce. Ojciec
Święty poświęci Mi Rosję, która się nawróci, a dla
świata nastanie okres pokoju.
Poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu
Maryi miało miejsce po raz pierwszy w 1942 roku
i zostało dokonane przez papieża Piusa XII, później także przez Pawła IV. Natomiast Jan Paweł
II poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu
Maryi w dniu 25 marca 1984 roku. Zapowiedziany
okres pokoju nastał. Czy jeszcze trwa?
Te akty poświęcenia, których dokonywali
papieże nie są jednorazowe, ani niezobowiązujące. Jesteśmy nieustannie wzywani przez Maryję
do pokuty, modlitwy – szczególnie do różańca
i nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, które
„jest silniejsze od karabinów i broni wszelkiego
rodzaju” (kard. J. Ratzinger).
Szatan nie odpoczywa. Zło, nienawiść wkradają się często do duszy ludzkiej niepostrzeżeMaj 2014

nie, starają się zapuścić korzenie, a jeśli się uda
– rozrastają się. Tworzą blokujący dobro pancerz,
który pokonać niełatwo, działając „z zewnątrz”.
Wewnętrznie  uczynić to może tylko Bóg. Trudno
jest wskazywać ludziom błądzącym w wierze, co
mają czynić, bo oni często są już „opancerzeni”.
W takich sytuacjach możemy, a właściwie powinniśmy się modlić za siebie nawzajem, za przyjaciół i nieprzyjaciół.

Fatimscy pastuszkowie

Od 1917 roku minęło kilkadziesiąt lat. Niektórzy zapomnieli o cudownych zdarzeniach, które
miały wówczas miejsce, inni nie chcą do tego wracać, bo to niewygodny temat, wymagający od człowieka jakiejś głębszej refleksji. Fatimskie orędzie
trwa jednak i to nie tylko w Portugalii. W naszej
parafii, chcąc realizować  wezwanie Matki Bożej,
wprowadzono nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca. Ponadto od 13 maja do 13 października
o godz. 21.00 spotykamy się na różańcu fatimskim.
Modlimy się zwłaszcza o nawrócenie grzeszników
i o pokój na świecie, łącząc się w tym czasie szczególnie z miejscem objawień Maryi.
Renata Sobańska

Różaniec Rodziców
Ostatniego dnia marca na Mszy św. o godz.
18.00 spotkali się parafianie należący do ruchu
modlitewnego Różaniec Rodziców. Później
miała miejsce minikonferencja o różańcu, o apostole modlitwy różańcowej − bł. Bartolu Longo,
budowniczym największego sanktuarium różańcowego świata − bazyliki Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Została też króciutko przybli7
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żona idea Apostolatu Nowenny Pompejańskiej,
który właśnie dotarł do naszej parafii i spotkał się
ze sporym zainteresowaniem, ale o tym napiszę
następnym razem.
Różaniec Rodziców – co to takiego? Po co
i kiedy powstał?  
Już odpowiadam. Różaniec Rodziców
(RR)   zawitał do nas wiosną 2012 roku wraz
z utworzeniem jego pierwszej róży pw. św. Józefa,
a po roku powstała druga róża pw. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Minął kolejny rok i powstaje trzecia
róża, do której serdecznie zapraszam. Zachęcam do
zapoznania się ze stroną internetową „rozaniecrodzicow.pl”.  Różaniec Rodziców powstał w Gdańsku – Oliwie. Inicjatywa jego utworzenia była jednym z owoców rekolekcji, które odbyły się tam
we wrześniu 2001 roku. Wtedy to powstała pierwsza róża, w 2002 − kolejna,
w 2003 było już 5 róż.
Rekolekcje koncentrowały się na modlitwie przebaczenia, na uzdrowieniu
relacji rodzice − dzieci, na
wadze słów i intencji, jakie
ludzie noszą w sercu. Ksiądz
rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby
wskazać przeszkody (np.
brak przebaczenia), które
nie pozwalają nam w pełni
otworzyć się na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. Jeszcze w trakcie
trwania rekolekcji zebrało się grono piętnaściorga
rodziców, którzy zadeklarowali chęć modlitwy
w intencji swoich dzieci. Róża powinna gromadzić 20 rodziców, ale można zaczynać już od kilku
osób, a nawet od jednej.
W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa
o uzdrowienie relacji rodzice − dzieci, o to aby
skutki naszych (czyli rodziców) grzechów nie
dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa
Bożego dla dzieci.
  
Dzisiaj w RR modli się przeszło czterdzieści tysięcy ludzi z kraju i zagranicy. Dlaczego ten
ruch modlitewny rozrasta się tak dynamicznie?
Myślę, że odpowiedzi należy szukać w miłości
rodziców. Katoliccy rodzice dobrze rozumieją,
że troska o dzieci to nie tylko naturalna dbałość
o nie, zaspakajanie ich potrzeb i wspieranie roz8
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woju duchowego swych pociech, ale także otoczenie ich ochronnym parasolem modlitwy. Czy
można wyobrazić sobie, by wierzący rodzice nie
modlili się za swoje dzieci?  Jasne, że nie. Oczywiście każdy robi to na swój sposób, ale wszyscy
rodzice, którzy gotowi są modlić się za dzieci
codziennie dziesiątką różańca są zaproszeni do tej
wspólnoty. Jeśli modlimy się tworząc róże różańcowe, to zgodnie z obietnicą Matki Bożej, możemy
wyprosić więcej łask niż gdybyśmy modlili się
„samotnie”. Zasady są dokładnie  takie same jak
w Żywym Różańcu. W tym miejscu rodzicielska
troska spotyka się z troską o przyszłość Kościoła.
Ano będzie on taki, jakie będą nasze dzieci. Zatem
wychowujmy je najlepiej jak potrafimy i módlmy
się jak najgorliwiej, ufając, że Matka Najświętsza
nigdy nie opuszcza tych, którzy się pod Jej opiekę
uciekają.
A jak RR trafił do nas?
Dlaczego akurat ja się nim
zajęłam?
O, to chyba ciekawa
historia,
którą
chętnie
podzielę się z czytelnikami
„Naszego Patrona”. Zwłaszcza, że nigdy nie miałam
zamiaru się tym zajmować, ale wszyscy wiemy, że
wyroki Opatrzności są niezbadane...
   
A zaczęło się tak.
No jasne, że w sanktuarium
maryjnym. Na początku
lipca 2011 roku, odwiedzając po raz pierwszy
sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia we Wrocławiu, zobaczyłam w gablotce, w kruchcie
kościoła  materiały informujące o RR w tamtejszej
parafii i zaproszenie na stronę internetową. Pomyślałam sobie wtedy: szkoda, że nie ma tego u nas
w Kicinie. Nawet przemknęła mi przez głowę
myśl, że może trzeba by coś w tym kierunku zrobić, by RR powstał u nas, ale bardzo szybko porzuciłam ją jako niedorzeczną. Bo co tam ja? Nie
należę do „starych" mieszkańców, to i nie mam
tu zbyt wielu znajomości, a w ogóle to w parafii
są prężne grupy Żywego Różańca, więc nie ma
szans. Postanowiłam zapisać się przez internet.
Już miałam to zrobić, gdy dowiedziałam się, że
w duszpasterstwie rodzin, do którego wówczas
chodziłam właśnie powstaje róża. Z wielką radoMaj 2014

ścią do niej dołączyłam. Muszę szczerze przyznać,
że wówczas do głowy mi nie przyszło przejmować się brakiem RR w naszej parafii. I tak minęła
jesień i początek zimy. Tymczasem zainteresowałam się Wspólnotą św. Moniki przy sanktuarium
św. Józefa oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu
i do niej dołączyłam. Duszpasterstwo rodzin
opuściłam m.in. dlatego, że jest raczej nastawione na młodsze rodziny niż nasza. Zaczęłam
się zastanawiać, czy w takim razie nie powinnam
również wypisać się z Różańca Rodziców. Ostatecznie doszłam do wniosku, że nie, skoro do RR
można trafić przez internet i w ogóle nie trzeba
znać nikogo ze swojej róży. Zauważyłam jednak,
że do duszpasterstwa, z którego odeszłam dołączają młode rodziny i wtedy przyszło mi na myśl,
że niepotrzebnie blokuję miejsce. Pomyślałam, że
pewnie dla wspólnoty lepiej będzie, gdy zastąpi
mnie ktoś, kto rzeczywiście do niej należy. Zatem
postanowione. Wypisuję się. I tu pojawił się problem. Odczułam olbrzymi żal. Pomyślałam sobie,
że nie mogę porzucić modlitwy w róży nawet na
jeden dzień. Trzeba szybciutko zapisać się przez
internet. Już miałam to zrobić, gdy pojawiła mi się
myśl, że jednak lepiej jest znać członków swojej
róży, że moderatorzy zachęcają do tworzenia róż
w parafiach. Próbowałam tę myśl zignorować, ale

im bardziej się starałam, tym bardziej była natarczywa. Przypomniało mi się moje pierwsze spotkanie z RR u Matki Bożej Miłosierdzia i pierwsza
myśl o naszej parafii. No nie! Czy ja naprawdę
mam tu spróbować? Wyśmieją mnie, albo co… No
dobra, wiem, że nie mam szans, ale jak nie spróbuję, to chyba sumienie mnie będzie gryzło.
  
Pamiętam dokładnie, jak w uroczystość
św. Józefa po przedpołudniowej Mszy odpustowej zapytałam ludzi siedzących w ławce przede
mną,  czy wiedzą co to Różaniec Rodziców i czy  
chcieliby do niego dołączyć. Plan miałam taki:
jeśli znajdę kilka chętnych osób, to pójdę zapytać
księdza proboszcza, czy się zgodzi na tworzenie
RR w naszej parafii i poproszę o podanie w ogłoszeniach informacji o tej inicjatywie. A tu najmniej
spodziewany cud! W ciągu czterech dni zebrałam
pełną różę.   I tak, z błogosławieństwem księdza
proboszcza zaistniał w Kicinie Różaniec Rodziców. Powstająca właśnie trzecia róża potrzebuje
jeszcze kilku osób − jeśli ktoś chciałby do niej dołączyć, proszę o kontakt telefoniczny (502 495 958)
lub mailowy ( katarzynaromanowska@vp.pl).

Rocznice Pierwszej Komunii Świętej –
o potrzebie i znaczeniu ich świętowania

iż nie jest dobrze, jeśli na tym tylko poprzestajemy
i o rocznicy trzeciej, piątej, dziesiątej czy trzydziestej wcale nie pamiętamy. To tak, jakbyśmy
np. świętowali pierwszą rocznicę swojego ślubu,
a o kolejnej już zapominali (jeśli tak rzeczywiście
by się stało, byłoby to widoczną i niepokojącą
oznaką małej ważności owego sakramentu dla małżonków, a często także mniej lub bardziej poważnego kryzysu małżeńskiego). Można powiedzieć,
iż − podobnie jak w przypadku ślubu − każda jego
kolejna rocznica jest coraz ważniejszym powodem
do świętowania, tak powinniśmy także pamiętać
o rocznicach innych sakramentów. Wśród owoców komunii świętej „Katechizm Kościoła Katolickiego” wymienia na pierwszym miejscu pogłębienie naszego zjednoczenia z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: „Kto spożywa moje Ciało
i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J
6, 56) … (KKK, 1391). Zatem każdy kolejny rok,
który upłynął od naszej Pierwszej Komunii to

Na wstępie poniższego artykułu zapraszam do
zadania sobie kilku pytań, a udzielone odpowiedzi niech będą dla nas przyczynkiem do refleksji:
• Czy pamiętam dokładną datę swojej
Pierwszej Komunii Świętej?
• Czy pamiętam kościół, w którym pierwszy
raz przystąpiłam/łem do Komunii Świętej?
Czy nawiedzam czasem to miejsce?
• Czy każdego roku pamiętam o dniu rocznicy swojej Pierwszej Komunii Świętej,
czy w jakikolwiek sposób wspominam/
świętuję/dziękuję za ten dzień?
Dzieci zwykle świętują wraz ze swoimi rodzinami pierwszą rocznicę swojego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Można z całą pewnością
stwierdzić, że to dobrze. Trzeba też jednak dodać,
Maj 2014
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szansa na pogłębienie owego zjednoczenia − to
kolejny rok łaski trwania Chrystusa w nas.  
Służebnica Boża Jadwiga z Działyńskich
Zamoyska w swej książce „O wychowaniu” napisała: Wiara prowadzi do połączenia z Bogiem
w wieczności. Komunia św. jest początkiem tego
połączenia już na ziemi, a choć w sposób ukryty,
to nie mniej istotny. Trzeba dzieciom tłumaczyć,
że tak jak chrzest daje odrodzenie duchowe, tak
jak bierzmowanie daje chrześcijaninowi zdolność
i moc zostania „żołnierzem Chrystusowym”, tak
„chleb żywota” życie Chrystusowe w duszach
utrzymuje, rozwija, zasila. Życie organiczne utrzymuje się nieustannym czerpaniem pożywienia
z ziemi i powietrza; tak samo życie duchowe utrzymać i rozwijać się może tylko nieustannym odnawianiem i zasilaniem u swego właściwego źródła
– Boga.

Pielęgnujmy zatem w sobie pamięć o dniu
naszej Pierwszej Komunii Świętej, zachęcajmy
do tego swoje dzieci, wnuki. Niech wspominanie
i celebrowanie tego święta „wtajemniczenia chrześcijańskiego” prowadzi nas do większego zjednoczenia z Chrystusem i umocnienia w wierze.
Na dalszych stronach możemy przeczytać wspomnienia związane z Pierwszą Komunią
Świętą parafian, którzy wiele lat temu przystąpili
po raz pierwszy do Ołtarza Pańskiego. Wszyscy
oni zachowali w pamięci te cenne dla siebie wspomnienia i zechcieli się nimi z nami podzielić, za
co w imieniu własnym i wszystkich czytelników
„Naszego Patrona” bardzo dziękujemy.
Karolina Appelt

Jak wspominam swoją I Komunię Świętą

pierwszą spowiedź odbyłem jeszcze u ks. Haasego. Dalsze przygotowania i spowiedź miały miejsce w Swarzędzu w kościele pw.
św. Marcina. Przygotowywał nas bardzo młody ksiądz, nazywał
się Wawrzyniak. Wcześniej proboszcza Koźlika Niemcy aresztowali i wywieźli. Przez pewien czas kościół był zamknięty. Lekcje
religii w Swarzędzu odbywały się z wielkim przyspieszeniem, bo
ks. Wawrzyniak nie wiedział, co dalej będzie z księżmi, czy nie
zostaną zaaresztowani. Jako takiego, egzaminu  przed I Komunią
św. nie było. To wszystko odbywało się w przyspieszonym tempie.
Było bardzo dużo dzieci − wśród nich i tacy, którzy nie mieli swoich rodziców, bo wcześniej zostali oni aresztowani lub wyrzuceni
z domów.
Moją I Komunię św. najprawdopodobniej przyjąłem w niedzielę. Miałem ze sobą różaniec, świecę i książeczkę, bo ksiądz
tego wymagał. Moja mama kupiła mi różaniec w Kicinie jeszcze
przed wojną. Na Mszy Świętej pierwszokomunijnej siedzieliśmy
w ławkach po czterech i tak też przystępowaliśmy do Komunii
Świętej. Po Mszy Świętej zaraz szliśmy do domów. Ja nikogo nie
znałem z tych dzieci, bo byłem obcy w tej parafii. Na tej Mszy
Świętej był mój ojciec, który przyjechał z Podlasia, z wygnania, Tadeusz Dolata, 1940 r. fot. arch.red.
a później musiał się ukrywać. Był jeszcze ojciec chrzestny i siostra.
Księdza, który udzielił mi Komunii Świętej Niemcy później aresztowali, a kościół zamknęli. Pamiętam
też żołnierzy niemieckich chodzących po ulicach w Swarzędzu, ale oni nas nie zatrzymywali.
Do kościoła po swojej I Komunii Świętej chodziłem z moją siostrą, która już wtedy była mężatką.
Najpierw chodziliśmy do Swarzędza, dopóki kościół był otwarty a potem do Tulec, bo tam przez całą
wojnę kościół był czynny.
Tadeusz Dolata

Dzieci komunijne, 1940 rok.									

fot. arch.red.

Przygotowania do I Komunii Świętej rozpocząłem w Kicinie w 1939 roku u ks. Haasego. Gdy rozpoczęła
się wojna, w grudniu 1939 roku Niemcy wyrzucili moją rodzinę z miejsca zamieszkania. Do naszego
domu sprowadziła się niemiecka rodzina spod Lublina. Przed wyrzuceniem mama kazała mi uciekać.
W ten sposób uniknąłem wywózki, bo udałem się najpierw do Janikowa do rodziny Mandziaków, a po
kilku tygodniach do mojej siostry Stefanii, która mieszkała w Zalasewie koło Swarzędza. Rodziców
natomiast i wielu innych mieszkańców Kicina Niemcy wywieźli na Podlasie. O ile sobie przypominam,
10

Kiedy przystępowaliśmy do I Komunii Świętej nie było jeszcze
szkoły w Kicinie. Mieliśmy katechezy po lekcjach − albo na probostwie, albo w salce parafialnej. Chodziło nas bardzo dużo na te spotkania. Mieliśmy przygotowanie w szybkim tempie, bo w nietypowym czasie – we wrześniu. Tworzyliśmy pierwszą grupę, którą przygotowywał ks. Zbigniew Spachacz. Było dużo dzieci, a więc dużo
kłopotów. Ks. Spachaczowi jednak pomagał ks. Binkowski. Przed
I Komunią zdawaliśmy jeszcze egzamin w salce.
Uroczystość I Komunii Świętej była w niedzielę 8 września 1946
roku. Różaniec i książeczkę na tę okazję dostałam od matki chrzestnej. Musieliśmy je sobie sami kupować, nie zbiorowo, tak by wszyscy mieli takie same.
W czasie uroczystości komunijnej siedzieliśmy w ławkach
w kościele, nie w prezbiterium. Po Mszy Świętej był poczęstunek na
podwórzu przed probostwem, a zdjęcie fotograf robił nam na schodach do plebanii.
Teresa Błażejewska
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Moja I Komunia Święta miała miejsce 5 czerwcu 1949
roku po jednorocznym przygotowaniu przez ks. Kanonika
Zbigniewa Spachacza. Na katechezę dzieci przychodziły do
kościoła po lekcjach w szkole podstawowej. Ks. kanonik Spachacz kochał dzieci, był dla nas jak ojciec, ale też dużo wymagał. Katecheza przygotowująca do I Komunii Świętej zakończyła się egzaminem. Było to około 30 pytań, np.: „co to jest
grzech, wymień sześć prawd wiary” i dużo innych, związanych
z przyjęciem tego sakramentu. Była radość wielka, jeśli potrafiło się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wtedy otrzymywało się pochwałę od księdza kanonika, a potem pozostało już
tylko radosne oczekiwanie na ten uroczysty dzień. Przygotowana przez mamę biała sukienka, własnoręcznie upleciony
wianek z kwiatów i z bukszpanu, a w kościele girlandy uplecione przez nasze mamy ze świeżych liści drzew. Te girlandy
bardzo lubił ks. Spachacz. Były one także plecione na Boże
Ciało i na odpust ku czci św. Józefa.
Z nami – z dziećmi z Kicina i Janikowa do I Komunii Świętej przystąpiły także dzieci z Czerwonaka. Przed Mszą Świętą Krystyna Mandziak, 1949 r. fot. arch.red.
był taki zwyczaj, że pan Mańczak z Czerwonaka przedstawiał
dzieci, które pragną przyjąć I Komunię Świętą. A pytanie ks. kanonika Zbigniewa Spachacza brzmiało:
Czy wiesz, że są tego godne? I odpowiedź pana Mańczaka była twierdząca: Wiem, że są dobrze przygotowane na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.
W czasie Mszy Świętej śpiewane były takie pieśni jak: Kiedyś o Jezu chodził po świecie, Pan
Jezus już się zbliża, a przed samą Komunią Świętą Daj mi Jezusa, o Matko droga i modlitwa dzieci:
Zejdź po raz pierwszy do mnie, mój Chryste,
zejdź i uszczęśliw swoją dziecinę,
duszę mam białą, serce mam czyste,
o racz mi przyjść w gościnę.
Cicho, cichutko już dzwoni dzwonek,
Zbawiciel z nieba już schodzi w gości.
Szczęśliwa chwila, radosny dzionek,
idzie Bóg, źródło miłości.
Co za cud, Jezu przyjdźże do mnie,
kocham Cię, kocham nad wszystko w świecie.
Chcę żyć bez grzechu, kochać ogromnie.
Błogosław Jezu swe dziecię.

Dzień mojej I Komunii Świętej przypadł na niedzielę 25 maja 1986 roku. Było to dla mnie bardzo
ważne wydarzenie, zwłaszcza że miałam w nim uczestniczyć jako jedyna osoba z mojego rocznika (urodzona w 1977 roku). Rodzice planowali przeprowadzić się do Swarzędza i chcieli, abym przystąpiła do
tego sakramentu jeszcze w tutejszej parafii − pw. św. Józefa w Kicinie.
Ten wielki dzień poprzedzała oczywiście spowiedź święta. Byłam bardzo zdenerwowana, swoje
grzechy miałam spisane na kartce papieru w razie dostania nagłego zaćmienia umysłu. Po spowiedzi
czułam się wyjątkowo lekko, było mi lżej na duszy. Kiedy wróciłam do domu, przeprosiłam wszystkich domowników za moje wcześniejsze grzechy. Po wyjątkowo długiej nocy wreszcie nadszedł ten

Dzieci komunijne 1986 r.									

Po zakończeniu Mszy Świętej ks. kanonik poprosił tylko dzieci o pozostanie w kościele. Były
jeszcze serdeczne słowa ks. proboszcza skierowane do dzieci i wspólna modlitwa. Wspomnienie tej
uroczystości jest wciąż żywe w moim odczuciu. Dobre przygotowanie do I Komunii Świętej jest bardzo
ważne − pomaga pozostać wiernym Panu Bogu przez całe życie.
Uroczystość kończyła wspólna kawa i ciasto przygotowane przez nasze mamy na terenie przykościelnym i − oczywiście − wspólne zdjęcie z księdzem proboszczem.
Krystyna Mandziak

fot. arch.red.

upragniony dzień. Wstałam wcześnie rano, mama pomogła mi się ubrać w śnieżnobiałą albę, założyła
na głowę wianek z mirty, na piersi zawiesiła porcelanowy krzyż oraz „uzbroiła” mnie w świecę, różaniec i książeczkę do nabożeństwa. Po tych przygotowaniach udaliśmy się całą rodziną do kościoła. Pod
kościołem ja wraz z innymi dziećmi pierwszokomunijnymi ustawiliśmy się parami i ruszyliśmy procesją do kościoła. Był on pięknie przystrojony białymi kwiatami, a wokół ołtarza stały ławki przybrane
białym płótnem, na których mieliśmy siedzieć. Podczas Mszy Świętej ze zniecierpliwieniem czekałam
na chwilę, kiedy będę mogła przyjąć do swego serca Pana Jezusa. Bardzo się bałam, że podchodząc do
klęcznika potknę się, albo przydepnę sobie albę i się wywrócę. Gdy już nadszedł ten moment, spojrzałam na księdza proboszcza Zbigniewa Pawlaka, który swoim ciepłym i serdecznym uśmiechem dodawał
nam − dzieciom pierwszokomunijnym otuchy, już wiedziałam, że wszystko się uda. Po przyjęciu mojej
I Komunii Świętej byłam bardzo szczęśliwa, czułam się dumna i wyróżniona, że Pan Jezus przyszedł
także do mnie, by zamieszkać w mojej duszy. Po zakończeniu całej ceremonii ksiądz proboszcz wręczył
wszystkim dzieciom, na pamiątkę tego wspaniałego dnia, piękne obrazki przedstawiające obraz Jezusa
Miłosiernego. Po wyjściu z kościoła czekała już na mnie moja rodzina, która otoczyła mnie wianuszkiem i zaczęła składać mi życzenia, aby moje serce już zawsze było tak czyste jak w tym dniu. Następnie
udaliśmy się do domu, gdzie moi rodzice przygotowali wspaniałe przyjęcie na moją cześć. Ten dzień był
jednym z piękniejszych w moim dotychczasowym życiu. Czułam się ważna, wyróżniona i szczęśliwa,
że Pan Jezus znalazł mieszkanie w moim sercu i od tej pory staram się jak tylko mogę, aby już zawsze
w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej.
Emilia Andrasik
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Zasłużony dla parafii

26 maja – Dzień Matki
Macierzyństwo zaś w polityce i ekonomii pracy winno być traktowane jako wielki cel i wielkie zadanie
samo dla siebie. Łączy się bowiem z nim inna, wielka praca, w której nikt matki rodzącej, karmiącej,
wychowującej nie zastąpi. Nic też nie zastąpi serca matki w domu, serca, które zawsze tam jest, zawsze
tam czeka. Prawdziwe poszanowanie pracy niesie z sobą należną cześć dla macierzyństwa, a nigdy
inaczej. Od tego też zależy zdrowie moralne całego społeczeństwa.*
Jan Paweł II
* Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego, 6 czerwca 1979 r.

Msze Święte zbiorowe
W naszej parafii do końca bieżącego roku (tzn. przez pozostałe 8 miesięcy) mamy już przyjęte
intencje mszalne na każdą Eucharystię we wszystkie niedziele, święta i uroczystości oraz na 90% Mszy
Świętych w dni powszednie. Taka sytuacja powoduje, że już teraz stajemy wobec problemu niemożliwości przyjmowania nowych intencji na rok 2014, zarówno za zmarłych, jak i za żyjących. Dla Kościoła
„dobro dusz jest prawem najwyższym” („bonum animarum suprema lex”). Dlatego w trosce o korzystanie z bogactwa łaski obecnej w Eucharystii przez najliczniejsze rzesze żywych i zmarłych, Kościół
pozwala sprawować tzw. Msze Święte zbiorowe. Mówi o tym dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa
„Mos iugiter w sprawie intencji mszalnych” z 22 lutego 1991 roku. Dokument pozwala na łączenie różnych intencji Mszy Świętych i ofiar za nie składanych w jedną Mszę Świętą, gdy:
1. Dzieje się to za wiedzą i zgodą ofiarodawców;
2. Taka Eucharystia jest celebrowana w parafii nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
Omawiając ten dokument, ostatni Synod Archidiecezji Poznańskiej streszcza jego treść w następujący sposób: W przypadku gdy ofiarodawcy, wcześniej i w wyraźny sposób poinformowani, dobrowolnie
zgadzają się, aby złożone przez nich ofiary zostały razem z innymi połączone w celu odprawienia jednej
Mszy św., wolno jedną Mszą św., aplikowaną w intencji zbiorowej, uczynić zadość przyjętym zobowiązaniom. W takiej jednak sytuacji trzeba obowiązkowo podać do publicznej wiadomości miejsca i godziny
odprawiania takiej Mszy św. (...) Odprawiającemu Mszę św. w intencji zbiorowej wolno zatrzymać jedynie ofiarę odpowiadającą średniemu stypendium w danej parafii (t. II 548). Zatem wszystko to, co przekracza średnie stypendium, czyli ofiarę składaną w związku z zamawianą Mszą Świętą, przeznacza się
na cele wedle obowiązującego prawa diecezjalnego (tamże). Wyjątkowość sytuacji w jakiej jesteśmy
upoważnia nas do skorzystania z możliwości, o której mówi dekret. Poniżej podaję daty Mszy Świętych zbiorowych w naszej parafii w 2014 roku. Będą one sprawowane w pierwsze czwartki miesiąca
w następujących terminach: 5 czerwca; 3 lipca; sierpień – brak; 4 września; 2 października; 6 listopada;
4 grudnia.  
Wszystkich, którzy wyrażają wolę, by ich ofiary zostały połączone z innymi w jedną wspólną ofiarę
informuję, że mogą zamawiać takie Msze Święte począwszy już od pierwszego czwartku czerwca.
Ufam, że ta praktyka, na którą zezwala Kościół spotka się ze zrozumieniem wiernych i pomoże
korzystać z dobrodziejstw Eucharystii jak najliczniejszym wiernym − zarówno zmarłym, jak i żyjącym.
ks. Andrzej Magdziarz    
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W roku bieżącym mija 450 lat od chwili
mianowania Jana Kochanowskiego prepozytem
Kapituły Katedralnej w Poznaniu. Dnia 4 lutego
1564 roku poeta z Czarnolasu stał się proboszczem tytularnym poznańskiej katedry. Jego uposażenie stanowił tzw. „klucz kiciński”. Składał się
on z sześciu wielkopolskich wsi oraz z dziesięcin pochodzących z kilku parafii. Stolicą tychże
dóbr był Kicin. Pozyskiwane fundusze pozwoliły Kochanowskiemu zająć się pracą literacką,
a zwłaszcza tłumaczeniem „Psałterza” z łaciny na
język polski. Gdy ukończył to tłumaczenie i zaczął
wydawać „Psałterz” drukiem, ponad dziesięcioletni okres proboszczowania w charakterze prepozyta katedralnego poznańskiego i proboszcza
kicińskiego dobiegł końca. Stało się to 1 czerwca
1574 roku (zob. Jacek Kowalski, „Na kościółek drewniany w Kicinie”, Kicin 2001, s. 45-46).
Możemy powiedzieć, że dochody Jan Kochanowskiego pozyskiwane z „klucza kicińskiego” przyczyniły się do powstania wielkiego dzieła, z którego czerpały i czerpią nadal pokolenia Polaków.
„Psałterz” w tłumaczeniu poety czarnolaskiego
należy do pereł polskiej literatury.

Pierwszym nagrodzonym został pan
Leszek Lesiczka. To wyróżnienie otrzymuje za
poświęcenie, zapał i gorliwość w pokornej służbie dla Pana Boga i tutejszej wspólnoty parafialnej. Swoje zaangażowanie w tak wielu wymiarach życia parafialnego pan Leszek podejmuje we

współpracy ze wszystkimi duszpasterzami kicińskimi. Wyróżniony był i nadal jest gotowy nie
tylko pracować, ale i współpracować z innymi dla
osiągnięcia większego dobra.
Wręczenie figurki św. Józefa miało miejsce w domu parafialnym w Niedzielę Palmową
(13 kwietnia) po zakończonym Misterium Męki
i Śmierci Chrystusa. Dokonano tego w obecności
osób przybyłych na tradycyjną kawę.
ks. Andrzej Magdziarz
fot. R.S.

Nasz Patron

pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Zespół redakcyjny:
ks. Andrzej Magdziarz, Karolina Appelt, Piotr Owczarek,
Renata Sobańska, Dorota Stawicka, Bogumiła Szymańska,
Marcin Wnęk, Grzegorz Zalewski.

W związku z tą piękną rocznicą wprowadzamy
nagrodę „Zasłużony dla parafii kicińskiej”. Materialnym jej wyrazem jest figurka patrona naszej
wspólnoty − św. Józefa, będąca miniaturą nowej
figury tego Świętego, znajdującej się przy schodach prowadzących do kościoła. Pragniemy uhonorować nią osoby, które kierując się wiarą, przyczyniają się do wzrostu dobra w naszej parafii.
Maj 2014

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
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Misterium Męki i Śmierci Chrystusa
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Misterium po raz pierwszy
W niedzielę, 13 kwietnia w Kicinie miało miejsce
Misterium Męki i Śmierci Chrystusa. Jako że w
Kicinie mieszkam z rodziną od niedawna, w tym
przeżyciu uczestniczyłam po raz pierwszy.
Samo Misterium odebrałam jako widowisko interesujące pod względem artystycznym,
zapewniające jednocześnie głębokie przeżycie
religijne. Pod względem organizacyjnym było bardzo dobrze przemyślane. Idealnie wykorzystana
została zabudowa wzgórza kościelnego, gdzie rozgrywały się poszczególne sceny, a nad nagłośnieniem czuwała profesjonalna firma −  każdy mógł
więc w pełni uczestniczyć w przedstawianych
wydarzeniach. Organizatorzy w sposób profesjonalny dozowali napięcie, doskonale zdając sobie
sprawę z tego, że teatralna forma paschalnego
misterium bardziej dociera do współczesnego
człowieka, niż przekaz słowny, czy malarstwo
przedstawiające ukrzyżowanie Chrystusa. Takie
ukazanie słów Ewangelii pomaga zrozumieć istotę
łączności Boga z ludźmi, porusza, przekazuje
nowe doświadczenia i zmusza do głębszej refleksji
nad tajemnicą krzyża, a śmierć i zmartwychwstanie Jezusa stają się nam bliższe.
Uczestnicząc w Misterium stałam się niejako świadkiem wydarzeń sprzed niemal 2000 lat.

Z ksiąg metrykalnych

Pozwoliło mi to głębiej zrozumieć ofiarę, jaką
poniósł Jezus za nasze grzechy. Dla mnie były to
swoiste rekolekcje, chwila zadumy – takie Misterium sprawia, że idąc w ślad za Chrystusem na
Golgotę, można choć na chwilę zatrzymać się i
wyłączyć z codziennego życia, zastanowić się nad
sobą i swoją wiarą w zmartwychwstanie Pana.
Podsumowując, uczestnictwo w kicińskim
Misterium było dla mnie doskonałym uzupełnieniem liturgii Niedzieli Palmowej, a także wprowadzeniem do Wielkiego Tygodnia.
Kinga Kłos

Kilka słów do mikrofonu…
13 kwietnia br. po raz 16. mogliśmy w Kicinie uczestniczyć w Misterium Męki i Śmierci Pana
Jezusa. W związku z tym trzem osobom odgrywającym role: grzesznicy, Barabasza i Judasza redakcja „Naszego Patrona” zadała pytania dotyczące
tego, w jakich okolicznościach zostali poproszeni
do podjęcia roli w Misterium, kto ją zaproponował,
czy trudne było wyrażenie zgody na grę aktorską i
jak dziś czują się, odgrywając daną postać.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na
postawione pytania.

Nie od razu zaakceptowałam tę propozycję, ponieważ w chwili, gdy rozpoczęliśmy odgrywanie
misteriów i także po ich zakończeniu, ludzi nazywano w naszym środowisku według roli, którą w
tych misteriach odgrywali. Tak więc mnie nazywali grzesznicą. Mój mąż Ryszard powiedział: A
co tam, graj. Niech cię tak nazywają. I po którymś
razie odpowiedziałam pani Ewie, że się zgadzam.
I tak gram już 14 lat. Z biegiem czasu gra się
już łatwiej. Z początku było bardzo ciężko, teraz
jestem przyzwyczajona. Już nie mówią na mnie
„grzesznica”. Jest to przeżycie duchowe, dlatego
warto uczestniczyć w tych misteriach. Po tylu
latach już się tak nie denerwuję. Myślę, że ludzie
teraz też inaczej patrzą na to. Coraz więcej jest
tych, którzy pozytywnie postrzegają mój udział i
do „grzesznicy” odnoszą się inaczej (uśmiech).

21 kwietnia

ile dobrze pamiętam, zaproponował mi pan Adam
Sobański. Przyszedłem na to spotkanie. Wówczas
główną organizatorką Misterium była śp. Ewa
Mazur. Pani ta nie miała całej obsady i zaproponowała mi rolę Barabasza i jeszcze drugą – Szymona Cyrenejczyka. Tak było podczas pierwszego
Misterium, a w następnych latach grałem tylko
rolę Barabasza.
Przyjęcie tej roli nie było dla mnie krępujące.
Zdawałem sobie sprawę, że to jest aktorstwo w
dużym cudzysłowie. Pierwszy raz brałem udział

Do wieczności odeszli:
22 marca
27 marca
28 marca
  5 kwietnia
18

Albert Kabat (l.51)
ze Wschowy
Janina Grajek (l.76)
z Poznania
Tadeusz Michalak (l.39)
z Kicina
Eugeniusz Merda (l.79)
z Kicina
Maj 2014

Odgrywanie roli Judasza zaproponował mi

Udział w spotkaniu dotyczącym Misterium, o

Pani Lucyna Pawlak gra rolę grzesznicy.
Rolę zaproponowała mi pani Ewa Mazur.

Hanna Grzybek
Aniela Muszyńska
Gabriel Durkowski
Laura Nogalska

Pan Andrzej Warżajtis gra rolę Judasza.

Pan Grzegorz Łukasik gra rolę Barabasza.

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
5 kwietnia

w takim przedsięwzięciu, czułem nerwy, mimo że
była to rola, która nie wymagała z mojej strony
wypowiadania żadnych słów. A z biegiem czasu
pozwoliło mi to uzmysłowić sobie nie tyle teoretycznie, co praktycznie, jak wyglądał cały proces
sądowy Jezusa, a nawet życie i nauczanie Chrystusa.

Maj 2014

Jacek Sommerfeld, który pierwotnie miał odgrywać tę rolę, ale nie mógł. Wtedy ja się zgodziłem
i od tego czasu co roku występuję jako Judasz w
kicińskim Misterium. Nie było dla mnie czymś
krępującym podjąć się mało chlubnej roli Judasza
− przecież ktoś nim musiał być. Dlatego skoro los
padł na mnie, to przyjąłem. Nigdy nie spotkałem
się ze złym odbiorem mojej osoby i jakimikolwiek oznakami nieprzychylności z tego tytułu, że
odgrywam tak niewdzięczną rolę. Dziś po wielu
latach, ale także właściwie od początku, nie towarzyszy mi jakieś wielkie zdenerwowanie, czy lęk.
W tegorocznym Misterium nawet grało mi się
łatwiej, gdyż w scenie z ostatniej wieczerzy na
stole był rzeczywiście chleb i owoce, a zatem nie
musiałem udawać, że coś spożywam. Odgrywanie
roli Judasza stanowi zatem grę aktorską. Natomiast sama postać, którą odgrywam mobilizuje
mnie do większej czujności w życiu.
Redakcja
fot.. G.Z.
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O samorządzie terytorialnym
27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ta historyczna data wiąże się z wejściem
w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i jednocześnie z pierwszymi po
upadku komunizmu wyborami do samorządu terytorialnego. 27 maja br. miną 24 lata od momentu reaktywowania w naszym kraju samorządu terytorialnego na poziomie gmin, natomiast podział na samorządy powiatowe i wojewódzkie wprowadzono od 1 stycznia 1999 roku. Reasumując, obecnie obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:
•
samorząd gminny
   samorząd powiatowy
•   samorząd województwa
W Polsce jest 16 województw, 314 powiatów ziemskich i 66 powiatów grodzkich (miast na prawach
powiatu) oraz 2479 gmin. W Wielkopolsce jest 31 powiatów ziemskich, 4 miasta na prawach powiatu
(Kalisz, Konin, Leszno i Poznań) oraz 226 gmin.
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (zwane dalej JST) mają swoje organy stanowiące
i wykonawcze. Poniższa tabela prezentuje nazwy tych organów dla poszczególnych szczebli samorządu
terytorialnego:
JST

ORGAN WYKONAWCZY

ORGAN STANOWIĄCY

gmina

wójt/burmistrz/prezydent

rada gminy

powiat
województwo

zarząd powiatu ze starostą jako
przewodniczącym
zarząd województwa z marszałkiem
jako przewodniczącym

rada powiatu
sejmik województwa

W tym miejscu należy wspomnieć o wojewodzie, który często jest mylony z marszałkiem województwa. Wojewoda jest organem administracji rządowej, przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej (np. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna itp.),
organem nadzoru nad JST pod względem legalności, reprezentantem Skarbu Państwa.
Do wyłącznych kompetencji organów stanowiących należy między innymi: stanowienie prawa
miejscowego, uchwalanie budżetu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych. Rada powiatu
i sejmik województwa dokonują wyboru zarządów odpowiednio: powiatu i województwa. Do zadań
organów stanowiących należą także funkcje kontrolne (komisje rewizyjne). Pracami rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich kierują ich przewodniczący, wybierani spośród grona radnych.
Organem wykonawczym w gminie jest wójt (burmistrz, prezydent) wybierany od 2002 roku
w wyborach bezpośrednich. Może on być odwołany wyłącznie na drodze referendum. W powiecie
i województwie samorządowym organy wykonawcze mają charakter kolektywnych zarządów, które
są wybierane/odwoływane odpowiednio: przez radę powiatu lub sejmik. Zadaniem organów wykonawczych jest: wykonywanie uchwał organów stanowiących, gospodarowanie mieniem, realizowanie
budżetu, przygotowywanie projektów uchwał, koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych.
Organy wykonawcze wypełniają swoje zadania przy pomocy urzędów i jednostek organizacyjnych.
Wójt (burmistrz, prezydent), starosta i marszałek kierują bieżącą działalnością jednostek samorządu
terytorialnego i reprezentują je na zewnątrz.
Zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego określany jest przez ustawę. W celu wspólnego
wykonywania zadań jednostki samorządu mogą zakładać związki komunalne i stowarzyszenia, mogą
zawierać porozumienia i przekazywać sobie nawzajem środki na ich realizację. Przykładem takiego
związku komunalnego z „naszego podwórka” jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”, który odpowiada za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na terenie gmin członkowskich oraz Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, do zadań którego
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należy: rozbudowa i porządkowanie infrastruktury turystycznej, ochrona przyrody, regulowanie gospodarki ściekowej.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest GMINA. Jej zadaniem jest zaspokajanie
wszystkich podstawowych potrzeb mieszkańców – członków gminnej wspólnoty. W dziedzinie społecznej gmina odpowiada za: oświatę (np. gmina Czerwonak prowadzi 4 przedszkola, 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz rejestr żłobków i klubów dziecięcych), mieszkalnictwo (przydział lokali lub
lokali socjalnych), pomoc społeczną i opiekę nad bezdomnymi (gminne ośrodki pomocy społecznej)
biblioteki (na naszym terenie są to Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku z 3 filiami oraz Gminny
Ośrodek Kultury Sokół z 3 klubami). W urzędzie gminy możemy załatwić sprawy obywatelskie, takie
jak: zameldowanie/wymeldowanie, wydanie dowodu osobistego, nadanie numeru PESEL, zgłoszenie
urodzenia dziecka, zgłoszenie zgonu, wpisanie do rejestru wyborców, zarejestrowanie działalności
gospodarczej.  W dziedzinie infrastruktury technicznej do zadań gminy należy: budowa i utrzymanie
dróg gminnych (ale nie zarządzanie ruchem – to zadanie należy do kompetencji starosty), dostarczanie
wody, kanalizacja, wywóz śmieci, prowadzenie wysypisk, transport publiczny. W sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego gmina odpowiada za: utrzymanie porządku, ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową oraz za straże gminne. Ważnymi zadaniami gminy są także: planowanie przestrzenne,
gospodarka gruntami, ochrona środowiska (m.in. wydawanie pozwoleń na wycinkę drzew), utrzymanie
zieleni, cmentarzy komunalnych, targowisk. W urzędzie gminy zobowiązani jesteśmy zgłosić i płacić
podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny.
POWIAT jest jednostką samorządową, która wypełnia zadania lokalne o charakterze ponadgminnym. Dominującymi zadaniami powiatu są zadania z zakresu sfery społecznej: prowadzenie szkół
ponadgimnazjalnych (są to m.in. zespoły szkół w Bolechowie, Kórniku, Puszczykowie, Swarzędzu,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach), ochrona zdrowia
(prowadzanie szpitali powiatowych, np. szpitala w Puszczykowie), pomoc społeczna (powiatowe centra pomocy rodzinie, domy opieki społecznej), pomoc niepełnosprawnym, aktywizacja rynku pracy,
obsługa bezrobotnych (powiatowe urzędy pracy), komunikacja (m. in. rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, licencji na usługi transportowe). Do starostwa powiatowego należy udać się również
w tak nietypowych sprawach, jak: uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków  ludzkich
z obcego państwa, na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, czy wpisanie do rejestru egzotycznych zwierząt. Ważnym zadaniem jest odpowiedzialność za transport zbiorowy
i powiatowe drogi publiczne. W dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiat odpowiada
za ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową, zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz podejmuje działania związane z usuwaniem skutków katastrof i obroną cywilną.
W dziedzinie porządku przestrzennego i ekologii powiat jest odpowiedzialny za zadania z zakresu wielu
dziedzin, m.in.: geodezji i kartografii (mapy, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wypisy z ewidencji gruntów, administracji architektoniczno – budowlanej (pozwolenia na budowę, zgłoszenia obiektu
budowlanego do rozbiórki), gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody (pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia na przetwarzanie odpadów), rolnictwa (decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji
rolnej), rybactwa (rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb).
WOJEWÓDZTWO jest jednostką administracyjną o charakterze regionalnym. W odróżnieniu od
gminy i powiatu, województwo świadczy usługi publiczne w ograniczonym zakresie. W urzędzie marszałkowskim możemy np.: uzyskać uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego, skategoryzować
hotel lub pensjonat, a w tzw. WORD-ach czyli wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego – zdać egzamin na prawo jazdy.   Podstawowym zadaniem samorządowego województwa jest jednak prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego. Władze województwa są odpowiedzialne za sformułowanie
strategii rozwoju, koordynację współdziałania jst, partnerów gospodarczych i społecznych w realizacji
projektów inwestycyjnych.
Do zadań województwa należy także promocja regionu (zajmuje się tym Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli), polityka zapobiegania bezrobociu (Wojewódzki Urząd Pracy),
szkolnictwo wyższe (ośrodki doskonalenia nauczycieli, nauczycielskie kolegia języków obcych), ochrona
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środowiska, prowadzenie specjalistycznych placówek służby zdrowia ( m.in. Wielkopolskie Centrum
Onkologii, szpital dziecięcy w Poznaniu, szpitale wojewódzkie w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu,
„Dziekanka” w Gnieźnie), utrzymywanie dróg wojewódzkich, regionalnych instytucji kultury (m.in.
Teatr Wielki i Teatr Nowy w Poznaniu, Filharmonia Poznańska, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie), regionalny transport publiczny (np. Koleje
Wielkopolskie sp. z o.o. – 100% udziałów, Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. – 24% udziałów).
Województwa samorządowe mogą zawierać porozumienia o współpracy z partnerami zagranicznymi
(w Wielkopolsce istnieje 17 regionów partnerskich, ze swoimi odpowiednikami m.in. w Niemczech,
na Ukrainie, w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie i Brazylii). Od 2004 roku, czyli od momentu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, samorządy województw odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu funduszami europejskimi przeznaczonymi na rozwój lokalny i regionalny.
Na zakończenie słów kilka o patronce polskich samorządowców. W 2006 roku Stolica Apostolska przychyliła się do prośby samorządowców i patronką ich została św. Kinga – węgierska królewna
i polska księżna, patronka Królestwa Polskiego i Litwy oraz diecezji tarnowskiej, opiekunka górników
solnych, kanonizowana przez Jana Pawła II 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu.
Dorota Stawicka
Źródła:
„ABC Samorządu Terytorialnego – Poradnik nie tylko dla radnych”, praca zbiorowa pod red. Barbary Imiołczyk, wydanie trzecie zaktualizowane, Warszawa 2010; www.mac.gov.pl

więziom międzyludzkim oraz otwartości na drugiego człowieka.
Pierwsze obchody Europejskiego Dnia
Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji Sąsiada odbyły się w Paryżu w 2000 roku, a od
w 1999 roku. Zauważono, że ludzie współcześni 2004 roku święto to obchodzone jest w całej Eurooddalają się od siebie, więzi społeczne rozluźniają pie i z roku na rok rozprzestrzenia się po świecie.
się, a rosnący indywidualizm prowadzi do wyco- W roku 2010 świętowało aż 10 milionów ludzi
fania się z lokalnego życia i do obojętności na w 32 krajach, korzystając z okazji do spotkania
innych mieszkańi poznania swoców wsi, ulicy czy
ich
sąsiadów.
bloku.
Zabawa odbywa
Jeszcze
do
się najczęściej
połowy XX wieku
na
świeżym
na wsiach panopowietrzu, przy
wał zwyczaj tak
grillu i domozwanej
„tłoki”,
wych
wypieczyli
sąsiedzkiej
kach.
pomocy. Jeśli któRównież
ryś z gospodarzy nie
w naszej paramógł sam wykonać
fii od kilku lat
danej pracy na czas,
popularne stało
pomagała mu solisię
świętowadarnie cała wieś.
nie w gronie
Towarzyszył temu
na
Europejski Dzień Sąsiada				
fot. M.K. sąsiedzkim
swoisty rytuał, łączimprezach nazynie z poczęstunkiem, muzyką i tańcami. Ludzie wanych „Świętem Ulicy”, „Dniem Sąsiada” albo
mogli się lepiej poznać i zintegrować. Obecnie „Ulicznicą”. Słowo „ulicznica” zyskało nowe,
taką funkcję może pełnić Dzień Sąsiada, który pozytywne znaczenie i oznacza właśnie wspólną
powinien dać początek autentycznym i trwałym zabawę mieszkańców danej ulicy.

Europejski Dzień Sąsiada – 27 maja
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Pierwsza „Ulicznica” (zainicjowana przez
niżej podpisaną i jej męża Waldemara) odbyła
się w 2006 roku na ulicy Łanowej w Kicinie pod
hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”. Piosenkę o tym
właśnie tytule śpiewał zespół „Ale-babki” (nie
mylić z „Alibabkami”), składający się z sąsiadek
wybranych na specjalnym castingu. Odtąd wszyscy mieszkańcy ulicy znają się osobiście i współpracują przy organizacji kolejnych wspólnych
imprez sportowych – takich jak rodzinny turniej
tenisa stołowego – oraz towarzyskich, do których
należy nie tylko coroczna „Ulicznica”, ale także
zabawy andrzejkowe czy sylwestrowe.
Zabawy zazwyczaj mają temat przewodni,
który nadaje niepowtarzalny charakter każdej
imprezie i na długo zapadają w pamięć. Była
zatem zabawa w stylu „country” (gdzie dzieci najbardziej cieszyły przejażdżki na kucykach i aresztowania przez szeryfa „poszukiwanych” sąsiadów), zabawa w stylu indiańskim (podczas której
oprawę muzyczną zapewnili prawdziwi Indianie
z Ameryki Południowej), zabawa pod hasłem  
Mistrzostw Europy w piłce nożnej, były też gry
hazardowe pod tytułem   − „balanga sławnych
i bogatych”, był „karnawał w Wenecji” i „impreza
piracka”, „taniec z sąsiadkami” (prawie jak „taniec
z gwiazdami”), karaoke i wiele różnych konkursów z nagrodami.
Corocznie jest powtarzany konkurs na najlepsze ciasto i sałatkę, co motywuje sąsiadki do
coraz lepszych „wyczynów kulinarnych”. Grono
sąsiadów się powiększa, gdyż budują się nowe
domy. Dzięki wspólnym zabawom nikt nie pozostaje osobą anonimową i obojętną dla pozostałych
mieszkańców.
W kolejnych latach do tradycji imprez
sąsiedzkich przyłączają się nowe ulice i osiedla
domów jednorodzinnych, zarówno w Kicinie, jak
i Klinach. Zawiązują się nowe przyjaźnie, a ludzie
wspierają się wzajemnie zarówno w organizacji
zabaw, jak i w innych potrzebach i problemach
życiowych. Inicjatywę taką należy uznać za wartościową i bardzo pożyteczną dla budowania wzajemnych dobrych relacji międzyludzkich.
Zachęcamy zatem do obchodów Dnia Sąsiada
czy „Ulicznicy”, niekoniecznie w dniu 27 maja −
całe lato jest przed nami.

Przyjęcie nowych ministrantów –
6.04.2014
O wstąpieniu do grona ministrantów
rozmawialiśmy z synami długo, jeszcze przed ich
przystąpieniem do wczesnej I Komunii Świętej.
Tłumaczyliśmy im, na czym ta służba polega
i z jakimi obowiązkami się wiąże. Chcieliśmy, żeby
decyzję w tej sprawie podjęli samodzielnie. Olek

właściwie nie miał żadnych dylematów. Szymek
natomiast, jak sam mówi: „musiał troszeczkę nad
tym pomyśleć”. Teraz cieszy się, że jest − na razie −
najmłodszym ministrantem (przygotowania zaczął
jako sześciolatek, a obecnie jest szczęśliwym
siedmiolatkiem). Chłopcy bardzo, a rodzice
jeszcze bardziej, przeżyli dzień przyjęcia do grona
ministrantów. Jesteśmy dumni i wzruszeni widząc
ich przy ołtarzu Pańskim. Za słowami przysięgi
ministranckiej:
Dziękujemy Ci, Panie Boże za dar powołania do
służby ministranckiej.
Prosimy Cię, Panie Jezu o siłę wytrwania
i gorliwości w jej spełnianiu oraz o moc czerpania
z niej wielkiej Bożej radości i dla Szymona, i dla
Olka, ale także dla wszystkich ministrantów,
zwłaszcza tych z naszej wspólnoty parafialnej.
Króluj nam Chryste!
Dziękujemy ministrantowi Marcinowi za
przygotowanie chłopców, za poświęcony czas,
przekazaną wiedzę, za cierpliwość, życzliwość
i uśmiech.
Rodzice Olka i Szymonka

Marta Kurzawa
Maj 2014
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Rekolekcje dla Wspólnot Żywego Różańca
w Zaniemyślu
W dniach od 4 do 6 kwietnia odbyły się rekolekcje w ośrodku należącym do Caritas archidiecezji poznańskiej pod nazwą „Bojanowe Gniazdo”
im. bł. Edmunda Bojanowskiego. W rekolekcjach
brało udział 80 rekolektantów, wśród których jak
zwykle dominowały panie. Należy jednak podkreślić fakt, iż udział mężczyzn z turnusu na turnus
zwiększa się i jest wynikiem tego, że w parafiach
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Obecny Ojciec Święty Franciszek wspominał, że
kiedy jeszcze był kardynałem i zobaczył modlącego się papieża Jana Pawła II, którego twarz promieniowała miłością, ufnością i bezgranicznym
zawierzeniem, zrozumiał jakby na nowo moc, siłę
i potęgę modlitwy różańcowej.
W planie rekolekcji była uwzględniona m.in.
codzienna Msza św., godzinki, modlitwa różańcowa, nowenna pompejańska, koronka do Bożego
Miłosierdzia, anioł Pański, apel jasnogórski, konferencje, w piątek – droga krzyżowa. Była także

Maryja, kiedy oznajmiła Elżbiecie, że jej serce
przepełnione jest radością, gdyż wypełniła wolę
Bożą. Abyśmy potrafili wielbić Boga jak Maryja,
która została wybrana na matkę Syna Bożego.
Nam również trzeba przyjąć Boga w jego słowie i sakramentach. Wielbić za dar życia, za godność dziecka Bożego.
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu,
ks. Litkowski każdego indywidualnie pobłogosławił. Rekolektanci podchodzili do monstrancji
i mieli możliwość w bliskości z Jezusem powierzyć Mu swoje troski, zmartwienia, a także złożyć hołd wdzięczności za otrzymane łaski. Był to
moment wzruszający. Na wielu twarzach pojawiły
się łzy.
Rekolekcje mają zawsze charakter formacyjny.

Prace na wzgórzu kościelnym

Bojanowe Gniazdo miejsce rekolekcji

powstaje coraz więcej męskich róż różańcowych.
Rekolekcje rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną
przez ks. kan. Jana Glapiaka oraz ks. Daniela Litkowskiego – rekolekcjonisty. W homilii ks. kanonik zwrócił uwagę, jaką moc, siłę i potęgę ma
modlitwa różańcowa. Jezus Chrystus konając na
krzyżu powierzył nam Maryję, jako naszą Matkę,
Matkę całej ludzkości. Zanośmy do niej nasze troski i zmartwienia, dzielmy się z nią naszą radością
i szczęściem.
W szczególny sposób modlitwę różańcową
umiłował Jan Paweł II, który modląc się oddawał się całkowicie pod opiekę Maryi. Całe swoje
życie, a szczególnie pontyfikat powierzył Tej,
którą umiłował: „Totus Tuus” – „Cały Twój”.
24

możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.
Ks. Dawid Litkowski konferencje poświęcił
Matce Najświętszej, która prowadzi nas do Zbawiciela, jeśli tylko z gorliwością, wiarą, ufnością
i pokorą prosimy o to w naszych modlitwach.
Kiedy Archanioł zwiastował Maryi Boży plan
zbawienia, ona poznając wolę Bożą odpowiedziała – „fiat”. Maryja w swojej pokorze wyraziła
zgodę na propozycję Boga. Abyśmy i my potrafili być pokorni i wypełniali wolę Bożą, tak jak
to uczyniła służebnica Pańska. Abyśmy potrafili
służyć z miłością drugiemu człowiekowi, tak jak
to uczyniła Maryja, odwiedzając krewną Elżbietę,
która potrzebowała pomocy. Abyśmy potrafili
dzielić się szczęściem z bliźnim, tak jak to zrobiła
Maj 2014

Czas upływa bardzo szybko, szczególnie tym,
którzy mają kalendarze zapełnione zadaniami.
Rozpoczynamy już drugi kwartał bieżącego roku,
więc można się pokusić o małe podsumowanie
prac, które w pierwszym kwartale mocno zmieniły
otoczenie naszego kościoła.
Rada Ekonomiczna przy naszej parafii jest
ciałem doradczym, ale jej członkowie podejmują
również prace bezpośrednio przy określonych
zadaniach. Na początek tego roku wybrano
teren przykościelny jako cel nadrzędny prac
pielęgnacyjnych.
Do prac co tydzień włącza się grupa
parafian, dzięki czemu efekty są już widoczne.
Na rozwidleniu drogi przy skrzyżowaniu ulic
Kościelnej i Swarzędzkiej (teren wokół krzyża
przy parkingu przykościelnym), w miejsce
usuniętych zimą starych krzewów nawieziono i
rozplantowano ziemię. W skarpę wkomponowano
stopnie kamienne (zdemontowane wcześniej
sprzed głównego wejścia do kościoła) oraz ułożono
wąski chodnik z kostki.  Krzyż będzie otoczony 90
krzewami różanymi.
Skarpa za tzw. budynkiem gospodarczym
jest doskonale widoczna od ul. Poznańskiej,
więc już po remoncie samego budynku powinna
być wizytówką zapraszającą do podejścia bliżej.
Jej wyrównanie i nawiezienie nowej ziemi
było możliwe tylko za pomocą specjalistycznej
Maj 2014

Kształtują naszą duchowość, przyczyniają się do
wzrostu wiary.
Serdecznie zachęcamy tych, którzy jeszcze
nie uczestniczyli w rekolekcjach do uczestnictwa.
Odbywają się cyklicznie wiosną i jesienią. Dojazd
do Zaniemyśla jest bardzo dogodny. Ale najważniejsze w rekolekcjach pozostaje modlitwa, oraz
atmosfera pełna miłości i życzliwości i świadectwa rodzin, które dzięki odmawianiu modlitwy
pompejańskiej doznały wielu łask i pogłębienia
wiary. To wszystko sprawia, że jesteśmy bliżej
Boga i Matki Najświętszej, że staramy się być
lepsi i pragniemy czynić dobro wokół nas.
Stanisława Stafecka
Barbara Babiarczyk
maszyny i dzięki pracy kilku osób.
Ogród/park za plebanią to oddzielne wyzwanie.
Z uwagi na swoją wielkość i starodrzew, będzie
wymagał stałej troski, ale już teraz widać, że mocno
się zmienił. Ostatnio udało się go dodatkowo
uprzątnąć z pozostałości suchych gałęzi i liści.
Przy kościele pojawiła się nowa figura św.
Józefa, którą również otoczyły nowe krzewy róż.
Najbliższe plany:
Teren przy samym kościele jest trudniejszy w
utrzymaniu, ponieważ jest wyniesiony i otoczony
płotem. Brakuje tu podjazdu technicznego
(roboczego), dzięki któremu taczki, kosiarki,
wózki i inny sprzęt mogłyby pokonywać tę drogę
z pominięciem schodów. Projekt takiego podjazdu
jest już w trakcie uzgodnień.
Chociaż w tytule wymieniony został teren
przykościelny, należy wspomnieć również o
cmentarzu. Także tam każdego tygodnia trwa
intensywna praca przy pojemnikach na śmieci.
Niestety, ciągle trzeba dokonywać segregacji, gdyż
niektóre osoby wrzucają odpady do niewłaściwych
pojemników.
Wszystkim uczestniczącym we wspomnianych
pracach
składamy
bardzo
serdeczne
podziękowanie.
Robert Miciniak
członek Parafialnej Rady Ekonomicznej
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Warto przeczytać

Śladami wiary po Puszczy Zielonka”

Rocznice święceń kapłańskich
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Wiedź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję.
(Ps 25, 4-5)

W dniu 28 maja 22. rocznicę święceń kapłańskich obchodzić będzie ks. proboszcz Andrzej
Magdziarz, a w dniu 31 maja 56. rocznicę swoich święceń – ks. kanonik Remigiusz Pieprzyk.
Dziękując za duchowe przewodnictwo i opiekę, życzymy Wam, Drodzy Jubilaci radości z
owoców Waszej pracy kapłańskiej.
Niech Bóg Wam błogosławi, obdarza światłem Ducha Świętego, zdrowiem i wytrwałością, a
modlitwa i życzliwość parafian niechaj będzie wsparciem w trudnej i odpowiedzialnej posłudze.
Redakcja

Piesza pielgrzymka na koronację obrazu
św. Józefa
Nasze życie to pielgrzymowanie. Trwając
na modlitwie w łączności z całą archidiecezją
poznańską, doczekaliśmy wreszcie 23 marca, dnia
bardzo ważnego dla całego polskiego Kościoła.
Tego niedzielnego poranka do parafii św. Józefa
w Kicinie dotarła grupa kilkunastu pielgrzymów
z Wierzenicy (a byli wśród nich skauci), kilkoro
kicinian do niej dołączyło i z błogosławieństwem
księdza proboszcza wyruszyliśmy w dalszą drogę
do sanktuarium Świętego Józefa oo. Karmelitów
Bosych, leżącego na Wzgórzu św. Wojciecha
w Poznaniu. Trasa pielgrzymki omijała główne
szlaki komunikacyjne. Droga była niełatwa, ale
cóż to dla zagorzałych i wytrwałych pielgrzymów. Przy pogodzie bez słońca, wśród narastających opadów deszczu zbliżaliśmy się do celu.
Nie byliśmy jedynymi pielgrzymami, wielu parafian dotarło tam też innymi drogami, a wśród nich
nasza ulubiona „ciocia”, pielgrzymkowa weteranka − Wisia Krugiołka. Koronacja odbyła się
w czasie uroczystej Eucharystii koncelebrowanej
przez wielu kapłanów pod przewodnictwem abpa
Stanisława Gądeckiego. Wielką dumą i rado26

ścią napawało nas to, że podczas procesji wejścia korony zostały przyniesione przez kicińskich
parafian − rodzinę państwa Jedlikowskich. Korony
zostały nałożone przez abpa Stanisława i biskupa
kaliskiego Edwarda Janiaka. Oprawę muzyczną
liturgii uświetnił chór „Poznańskie Słowiki”. Po
skończonym nabożeństwie wszyscy wierni zostali
zaproszeni przez gospodarzy do ogrodu karmelitańskiego na poczęstunek. Karmel to słodycz,
więc nie mogło jej zabraknąć. Uraczono nas słodkimi ciastami z kawą i herbatą, a także ciepłym,
pysznym jedzonkiem, za co wszyscy byli bardzo
wdzięczni gospodarzom.
I tak po głębokich duchowych wrażeniach
i przeżyciach przyszło nam wracać do domu.
Tymczasem rozpadało się na dobre, ale ksiądz proboszcz Andrzej zabrał kilkoro z nas swoim samochodem do domu.
Z tego miejsca chcę z serca podziękować państwu Kiernickim za znakomity pomysł na oddanie
czci św. Józefowi, za przygotowanie i poprowadzenie naszej wspólnej pielgrzymki.
        
pątniczka Iwona Wittig

W 2013 roku pod patronatem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wydany został
przewodnik „Śladami wiary po Puszczy Zielonka”, którego autorami są Marlena Giżycka
i Tomasz M. Sobalak. Przewodnik poza wstępem
i zakończeniem oraz spisem literatury, zawiera
siedem rozdziałów: w pierwszym opisana jest
Puszcza Zielonka w ujęciu historycznym, drugi
poświęcony jest źródłom i początkom chrześcijaństwa, trzeci zatytułowany
jest
„Sanktuaria
i pielgrzymowanie”,
czwarty
−
„Kościoły
w Puszczy Zielonka”,
kolejne
zaś rozdziały to
„Kapliczki i figury
przydrożne”,
„Krzyże”, „Cmentarze”.
Jak napisali autorzy we wstępie: Współczesnemu człowiekowi
ogarniętemu globalizacją, postępem technicznym i niekończącym się
wyścigiem z czasem, poszukującemu jednocześnie śladów Boga w ciszy przyrody,
przybliżanie bogactwa kultury
chrześcijańskiej jest niezwykle potrzebne.
Przewodnik niewątpliwie dobrze realizuje ten
cel, ukazując wartość, różnorodność i piękno kultury chrześcijańskiej w najbliższej nam okolicy
− zarówno tej, której dziedzictwo zachowało się
przez długie wieki, jak i tej, gdzie „ślady wiary”
powstają w czasach nam współczesnych.
Wydanie zostało opatrzone listem, jaki do
autorów skierował biskup Zdzisław Fortuniak po

przeczytaniu maszynopisu. Ksiądz biskup napisał, iż przewodnik jest ilustracją słów Jana Pawła
II, który w Krakowie w 1979 roku powiedział:
… zanim stąd odejdę proszę Was, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”,
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością –
taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
świętym; - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali
sami tych korzeni, z których wyrastamy. Zdaniem
biskupa Fortuniaka opracowanie „Śladami
wiary po Puszczy Zielonka” pokazuje jak
od zarania naszej państwowości dzieje
Państwa i Narodu związane są z losami
Ewangelii.
Dla
Czytelników
„Naszego
Patrona” prezentowana publikacja
może być tym bardziej interesująca,
iż wiele miejsca poświęcono w niej
również parafii kicińskiej oraz innym
parafiom z dekanatu czerwonackiego. Znajdziemy tu opisy i zdjęcia dobrze nam znanych miejsc,
które codziennie mijamy, ale
też takich, które są mniej znane
i dlatego może tym bardziej
warto zwrócić na nie uwagę, by
uchronić je od zapomnienia.
Przewodnik to cenne źródło informacji dla wszystkich,
którzy związani są z tym terenem − zarówno dla tych, którzy mieszkają tu i przemierzają drogi i ścieżki Puszczy od
wielu lat, jak i dla tych, którzy dopiero poznają
bliżej teren Puszczy i zaczynają głębiej odkrywać
jego historię.  Z całą pewnością warto go przeczytać i sięgać po niego, wyruszając na wyprawy po
wszystkich ciekawych zakątkach Puszczy, czemu
tak sprzyja obecna pora roku.
Karolina Appelt

Dementi
  Chcielibyśmy uspokoić naszych czytelników, poirytowanych informacją zamieszczoną w kwietniowym
numerze „Naszego Patrona”. Mówiła ona o konieczności stosowania w naszym kościele od początku
maja ochraniaczy na obuwie. To po prostu primaaprilisowy żart.
Redakcja
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Intencje mszalne – maj 2014
01.05.
18.00

pierwszy czwartek miesiąca
† Ryszard, zmarli z rodzin Mazurów i
Banachów

15.05.
18.00

02.05.
17.00
18.00

pierwszy piątek miesiąca
† Prakseda Robakowska
† Stefan i Helena Łaseccy

16.05.
18.00

03.05.
  8.00
10.00
12.00
18.00

uroczystość NMP Królowej Polski
† Kazimierz Wolniewicz
† Henryk Owczarek
† Paweł Zielewicz  
za Ojczyznę

04.05.
  8.00
10.00
12.00
18.00

† Jan, zmarli z rodziny Szubertów
† Paweł Zielewicz – od mieszkańców Klin
† Wanda Madziara
† Karolina i Stanisław Sobańscy

05.05.
18.00
   
06.05.
  8.00
07.05.
18.00
08.05.
18.00
09.05.
18.00
20.00
10.05.
18.00
11.05.
  8.00
10.00
12.00
18.00

17.05.
13.00
18.00

† Zofia, Zenon, Irena, Małgorzata, zmarli
   z rodziny
† Maria, Irena, Stanisław, Stefania,
Władysław
Msza św. chrzcielna
† Zofia, Tomasz, zmarli z rodzin Banachów
   i Łubniewskich
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19.05.
18.00

† Paweł Zielewicz

† Władysława, Feliks, Stanisław, Zygmunt   
Stoińscy, zmarli z rodziny Lesiczków

20.05.
  8.00

za parafian

† Leszek Klarzyński, Ryszard Kwiatkowski

21.05.
18.00

† Stanisława Widerska

22.05.
18.00

† Krystyna Czapla

23.04.
18.00

† Stanisława Widerska

24.05.
18.00

† Hubert Majchrzak

25.05.
  8.00
10.00
12.00
18.00

† Stanisława, Stanisław, Zdzisław, Zygmunt
I Komunia św.
w intencji zmarłych i żyjących matek
† Leonarda i Stefan

26.05.
18.00

† Józef i Czesław, Aleksander

uroczystość św. Stanisława, patrona Polski
1) † Stanisław Reszela
2) † Stanisław Dudziński
w intencji rolników, osób pracujących na roli
† Stanisława Widerska
† Franciszka, Władysław, Edward, zmarli
   z rodziny Błażejewskich
zmarli z rodzin Knypińskich i
Marcinkowskich
† Stanisław Lewandowski i zmarli z rodziny
w intencji powołań do kapłaństwa i życia
konsekrowanego
w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii

27.05.
18.00

† Józefa, Jan i zmarli z rodzin Rzadkiewów
   i Hytrych

28.05.
18.00

† Stanisław Kowalak

† Stanisława Widerska

29.05.
18.00

† Karol Proskura

13.05.
  8.00

† Janina Czaplicka – w 4 r. śmierci

30.05.
18.00

† Stanisław Kowalak

† Maria, Wojciech Cierżniak, Edward
Głowacz

31.05.
15.00
18.00
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† Hubert Majchrzak
† Helena i Józef Wawrzynkiewiczowie
† Ryszard Pawlak
† Władysław Ławniczak – w 1 r. śmierci

† Czesława – w 30 r. śmierci i Teodora
Ochowiak

Msza św. chrzcielna
1) † Paweł Zielewicz
2) dziękczynna

Nabożeństwa majowe:
– w kicińskim kościele od poniedziałku do soboty
   po Mszach św., a w niedziele o 17.00,
– w Janikowie w świetlicy o 19.00,
– w Klinach przy krzyżu na dawniejszym
cmentarzu o 19.00.
pierwszy czwartek miesiąca
nabożeństwo majowe po Mszy św.
02.05. pierwszy piątek miesiąca
16.00 – spowiedź
17.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
dzieci
18.00 – Eucharystia
03.05. pierwsza sobota miesiąca
uroczystość NMP Królowej Polski
rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (1791)
Msze św. według porządku niedzielnego
17.00 – nabożeństwo majowe
21.00 – apel jasnogórski
powrót parafialnej autokarowej pielgrzymki z
kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII
04.05. Niedziela Biblijna, początek VI
Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
zebranie członków Wspólnoty Żywego Różańca
po Mszy św. o 8.00
17.00 – nabożeństwo majowe
19.00 – nabożeństwo biblijne
w tygodniu po nabożeństwach majowych
czytanie Pisma Świętego, we wtorek o 19.00
05.05. (poniedziałek) 19.30 – katecheza dla
młodzieży z klas II gimnazjum
20.00 – zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej
06.05. (wtorek) święto świętych apostołów Filipa
i Jakuba
19.00 – katecheza dla młodzieży z klas III
gimnazjum
07.05. (środa) 19.00 – katecheza dla młodzieży z klas I
gimnazjum
19.30 – katecheza dla rodziców dzieci
przygotowujących się do Wczesnej Komunii św.
08.05. (czwartek) uroczystość św. Stanisława, 		
głównego patrona Polski
adoracja Najśw. Sakramentu w godz. 17.00-18.00
i po Mszy św. – do 20.00
17.00 – katecheza parafialna dla dzieci z klas II
20.00 – zebranie Parafialnego Zespołu Liturgicznego
09.05. (piątek) od 8.30 – odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną
18.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
rolników i osób związanych z pracą na roli
z okazji wspomnienia św. Izydora
19.30 – spowiedź ze szczególnym udziałem
młodzieży
20.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
młodzieży

18.05.
  8.00
10.00
12.00
18.00

12.05.
18.00

14.05.
18.00

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – KWIECIEŃ 2014

01.05.

10.05.

(sobota) Rejonowy Dzień Skupienia Domowego
Kościoła
11.05. (niedziela) po Mszach św. czynna biblioteka
parafialna
17.00 – nabożeństwo majowe pobyt młodzieży z
duszpasterstwa młodych archidiecezji poznańskiej
13.05. (wtorek) 17.00 – katecheza parafialna dla dzieci z
klas III
21.00 – różaniec fatimski
14.05. (środa) święto św. Macieja Apostoła
18.00 – Msza św. ze szczególnym udziałem
rodziców dzieci z klas II.
Po Mszy św. i nabożeństwie majowym katecheza
dla rodziców.
19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego
15.05. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna dla dzieci
z klas IV
16.05. (piątek) święto św. Andrzeja Boboli, patrona
Polski
17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas V
17.05. (sobota) otwarcie w domu parafialnym wystawy
pamiątek łączących nas z Ojcem Świętym
17-19.05. pobyt w naszej parafii repliki krzyża Światowych
Dni Młodzieży
18.05. (niedziela) 17.00 – nabożeństwo majowe
19.05. (poniedziałek) 18.00 – Msza św. dziękczynna w 1
r. przystąpienia do Wczesnej Komunii św.
20.00 – zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
21.05. (środa) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas I
19.00 – zebranie Parafialnego Zespołu Caritas
23.05. (piątek) 17.00 – katecheza parafialna dla dzieci z
klas VI
24.05. (sobota) czuwanie modlitewne młodzieży
dekanatu czerwonackiego
25.05. (niedziela) 10.00 – I Komunia św.
12.00 – Msza św. w intencji żyjących i zmarłych
matek
17.00 – nabożeństwo majowe
18.00 – Msza św. ze szczególnym udziałem
rodziców dzieci z klas I. Po Mszy św. katecheza
dla rodziców.
26.05. (poniedziałek) po Mszy św. procesja o dobre
urodzaje do krzyża przy ulicy Nowe Osiedle
27.05. (wtorek) po Mszy św. procesja o dobre urodzaje
do krzyża przy parkingu kościelnym
28.05. (środa) po Mszy św. procesja o dobre urodzaje
do figury Matki Bożej przy skrzyżowaniu ulic
Swarzędzkiej i Fabrycznej
29.05. (czwartek) wyjazd pielgrzymki dzieci
z I Komunii św.
31.05. (sobota) święto Nawiedzenia NMP
zakończenie nabożeństw majowych
ks. Andrzej Magdziarz
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1. Abp Jan Paweł Lenga w kicińskim kościółku – 21.04.2014; 2. Przyjęcie nowych ministrantów – 06.04.2014;
3. Wielki Czwartek – 17.04.2014; 4. Wielki Piątek - 18.04.2014;  5-6. Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego –
19.04.2014. 7-9. Święcenie potraw w Wielką Sobotę (Janikowo, Kicin, Kliny) (fot. 1, 2-9 G.Z., 2  E.M.)
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